Quickscan zicht op stoffen

Werken werknemers binnen jouw organisatie met gevaarlijke stoff n? En weet je voldoende zeker dat
hiermee goed en veilig wordt gewerkt? Weet je welke stoffen je in welke hoeveelheden in huis hebt en o
deze veilig zijn opgeslagen? Raadpleeg alvast de door de Inspectie SZW ontwikkelde online tool
‘Zelfinspectie gevaarlijke stoffen’ via http://gevaarlijkestoff zelfinspectie.nl/
De arbeidshygiënisten van Arbo Unie kunnen je verder ondersteunen bij het in kaart brengen van risico’s,
knelpunten of aandachtspunten op het gebied van chemische of biologische stoffen. e komen graag
langs om samen met jou de inventarisatie gevaarlijke stoffen ui te voeren. De bevindingen en vervolgstappen worden nog diezelfde dag besproken, gerapporteerd en geconcretiseerd in een Plan van Aanpak.
Expertise Centrum Toxische Stoffen
Voor complexere vraagstukken kunnen Arbo Unie en jij als klant terecht bij het ECTS. Het Expertise
Centrum Toxische Stoffen bundelt medische, arbeidshygiënische en toxicol gische kennis. Door onze
praktische ervaring zijn wij in staat jou optimaal te begeleiden op het gebied van gevaarlijke stoffen en
biologische factoren. De competenties van onze specialisten worden nationaal en internationaal erkend.
Ons doel is om wetenschappelijke kennis op het gebied van gevaarlijk stoffen en biologische facto en te
vertalen naar praktijk en markt.
Projectresultaat
Aan het eind van de dag heb je m.b.v. de Quickscan:
• Zicht op stoffen
• Indeling van stoffen in gevaarklassen voor zowel inhalatie, hui en oogrisico;
• Zicht op werkplekken met hoogste blootstellingsrisico;
• Helder advies over praktische vervolgstappen en/of maatregelen.
Aandachtspunten
Tijdens de stoffeninventarisatie en bedrijfs ondgang komen aan bod:
• Classificatie stoffen op basis van geva eigenschappen;
• Groepering op basis van producteigenschappen (bijv. lijmen, oplosmiddelen, oliën);
• Werkplekken met mogelijke (hoge) blootstelling;
• Aanwezigheid van prioritaire of sensibiliserende stoffen (ca cinogeen, mutageen en reprotoxisch;
• Aanwezigheid van registers, VIBs, en werkplekinstructiekaarten.
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Quickscan zicht op stoffen
Vervolgstappen
Vervolgstappen zijn afhankelijk van de situatie binnen jouw bedrijf. Arbo Unie en het ECTS hanteren een
stapsgewijze pragmatische aanpak ten aanzien van het verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen
beheersen van risico’s, gezondheidsmonitoring en -bewaking:
1. Gezond verstand / opruimen / reduceren van voorraad
2. Prioriteren van stoffen (gevaa eigenschappen / kans op blootstelling)
3. Schatten van blootstelling met behulp van tools (o.a. Stoffenm nager)
4. Meten van blootstelling
5. Verzorgen van voorlichting
6. Borging en periodieke evaluatie van maatregelen
7. Advisering m.b.t. (periodiek) medisch onderzoek (rondom restrisico’s) en eventueel klinisch
toxicologisch onderzoek (Radboud Tox Poli)
Meer informatie?
Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je een concrete vraag? Neem dan contact op met jouw
casemanager, via info@mkbasics.nl, of vraag online een offerte aan op onze website www.mkbasics.nl.
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