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Codex Boek VI
• Titel 1.- Chemische agentia

• Titel 2.- Kankerverwekkende, 

mutagene en reprotoxische agentia

Risico wegnemen of tot minimum verkleinen

door:

• Substitutie. Indien niet mogelijk:

• Technische maatregelen en passende werkprocessen die voorkomen dat gevaarlijke CA vrijkomen

• Collectieve bronmaatregelen en passende organisatorische maatregelen

• Indien blootstelling niet met bovenstaande middelen kan voorkomen worden: individuele 
beschermingsmiddelen met inbegrip van PBM

CMR = Substitutie verplicht!

Opleidingen →



(e-)SDS?
= veiligheidsinformatieblad

• Als basis voor RA

• Toegang verplicht voor CPBW en werknemers

Inhoud

1. Identificatie stof/mengsel 7. Hantering en opslag 13. Instructies verwijdering

2. Identificatie gevaren 8. Maatregelen blootstelling / 
PBM’s

14. Info vervoer

3. Samenstelling en informatie over 
bestanddelen

9. Fysische en chemische 
eigenschappen

15. Regelgeving

4. EH 10. Stabiliteit en reactiviteit 16. Overige info

5. Brandbestrijding 11. Toxicologische info

6. Maatregelen bij incidenteel 
vrijkomen

12. Ecologische info Evt. blootstellingscenario’s (e-) bij 
gevaarlijke stoffen ➔ nagaan 
gebruik!
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• Contact en irratatief eczeem door 
• allergie: handschoenen (vinyl);

• nat werk (water);

• desinfectantia;

• zepen / parfums / … !!!

• Huidinfecties (bv. bacteriële ontstekingen)

• COVID-19

• Longkanker (gechloreerde solventen)

• COPD ( bronchitis & longemfyseem  door desinfectantia)

• Longontstekingen (biologische agentia – aspergillus fumigatus)

• Hartkwalen (stof, shiften, lage jobcontrole, zware job)

• Astma 

• Hormoonverstoring: bv. parabenen als conserveringsmiddel en diethylftalaat als drager van geurstoffen 
in was- en schoonmaakmiddelen

Ziekten gerelateerd aan 
chemische/biologische agentia



• woorden die eindigen met –paraben of –parabenen;
• DMDM hydroantoine;
• imidazolydinil urea;

• methylchloroisothiazolinone;
• methylisothiazolinone;
• triclosan;

• triclocarban;
• triethanolamine (of ‘TEA’).
• fragrances’ of geurstoffen, parfum, FD&C of D&C

Vermijd (o.a.)



Campagne TWW - dienstencheques 2022
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Ernstige arbeidsongevallen
• Brandwonden

- Chemische brandwonden
- On(voldoende)verdund

- Scheur in handschoen

- Verkeerde handschoenen

- Uitdoen handschoenen

- Onder hogedruk

- Zweetdruppels afwrijven met hand

- Door warm water,…
- Uitgieten hete recipiënten (koffie- thee-…)

- In industrie, warme leidingen

- Geen E.H.-materiaal



• Geschikt voor risico (RA)

• Betrek werknemers (comfort)

• Opleiding en instructies voor 
werknemers met inbegrip correct 
gebruik - Instructienota 

• Toezicht door HL

Correct handschoenen aan- en uitdoen!



Ernstige arbeidsongevallen
• Verdringing zuurstof

- Afzuiging (chemisch / biologisch)

- Locatie schoonmaaklokaal = kleedkamer?!

- Gesloten systemen/putten/tanks

• Fysieke oorzaken

- Hoge druk: op handen, in ogen, …

- Beknelling in machines

- Draaiende elementen (gegrepen door transportbanden,…)

- Vallen van … en door … 



Andere aandachtspunten
• Ergonomie

• 15,1% (meer dan 1 op 7) beroepsziekten 
bovenste ledematen ➔
schoonmaakprofessionals

• E-fact 39 van het European Agency for
Safety and Health at Work uit 2008 :  

• 74% heeft spierklachten gehad in 
voorgaande jaar. 

• 52 % heeft medisch advies gezocht. 
Voornamelijk lage rug, nek, knieën, 
schouders en pols.



Andere aandachtspunten
• Shiftwerk 

• Werken met derden ➔ risico’s klant

• Anderstaligheid

• Onzichtbare werken 

➔Onzichtbare risico’s? 

psychosociale risico’s; agressie; …!



OiRA schoonmaak
OiRA - Online interactive Risk Assessment (oiraproject.eu)

https://oiraproject.eu/oira-tools/be/schoonmaak/schoonmaak/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Fbe%2Fschoonmaak%2Fschoonmaak#login


• Sectorfiches | Federaal agentschap voor beroepsrisico's (fedris.be)

• Van den Borre, L., Deboosere, P. Health risks in the cleaning industry: a Belgian census-linked mortality study 
(1991–2011). Int Arch Occup Environ Health 91, 13–21 (2018). https://doi.org/10.1007/s00420-017-1252-9

• Infoavond Anderstalige werknemers en derden op de werkvloer (oost-vlaanderen.be)

• Beswic
• Hormoonverstoorders | Beswic
• Gevaarlijke stoffen | Beswic

• HSE - Skin at work: Removing gloves without contaminating your hands

• ECHA (europa.eu)

Bronnen / info

https://fedris.be/nl/professional/privesector/statistieken/sectorfiches
https://doi.org/10.1007/s00420-017-1252-9
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/werken/welzijn-op-het-werk/infoavond-anderstalige-werknemers-en-derden-op-de-werkvloer.html
https://www.beswic.be/nl/themas/gevaarlijke-stoffen/hormoonverstoorders
https://www.beswic.be/nl/themas/gevaarlijke-stoffen
https://www.hse.gov.uk/skin/videos/gloves/index.htm
https://echa.europa.eu/nl/home


Met dank aan cel hygiëne TWW OVL


