
Gevaarlijke stoffen
Een gevaar of niet?



Inhoud workshop

• Wat zijn gevaarlijke stoffen?

• Waar komen we gevaarlijke stoffen tegen?

• Hoe herkennen we gevaarlijke stoffen?

• Welke maatregelen kunnen we nemen?

• Tips & Tricks



Even voorstellen

Hans Stegeman

Projectmanager gevaarlijke stoffen bij evofenedex

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen (ADR / ADN / RID)

Hoger Veiligheidskundige

Adviseur PGS 15

Adviseur BRZO 2015 / VBS

Vanaf 1992 actief werkzaam in de wereld van de gevaarlijke stoffen



Even voorstellen

Pascal Smetsers

Bedrijfsadviseur Gevaarlijke (afval)stoffen

• Opslag, vervoer en gebruik

• Veiligheidsadviseur weg en spoorvervoer

• Specialist Gevaarlijke Stoffen

• Alle vervoersmodaliteiten

• Opslag

• Lid van College van Deskundigen CBR/CCV

• Lid werkgroep PGS37 (opslag lithium batterijen)

• 25 jaar ervaring in het vervoer van gevaarlijke stoffen



Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden 3000 mensen in Nederland ten gevolge van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen…… tevens worden duizenden 
mensen ziek. (Op een totaal van 4100 personen die sterven aan 
beroepsziekten)



Enkele kengetallen beroepsziekten 
door ‘stoffen’*
• Schatting bedrijfsartsen

• 4,1% beroepsziekten door ‘schadelijke stoffen’

• 0,01% wordt gemeld

• Op basis van NEA van TNO/CBS
• 0,2% werknemers vastgestelde stof gerelateerde beroepsziekte

• = 6,5% gerapporteerde beroepsziekten NEA

• 55% van ziektelast na werkzame leven

*bron: ‘Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen’ TNO Leiden ISBN 978-90-5986-488-7



Geschatte ziekte beroepsbevolking 
als gevolg van stofblootstelling op werkplek

Stofgerelateerde
aandoening

Werkzame
beroepsbevolking

Gepensioneerde
beroepsbevolking

Totaal

Kanker 12.100 19.300 31.500

Hart- en vaatziekten 30 150 180

Aandoening van de 
ademhalingswegen

60 600 660

Ziekten van de huid 0 0 0

Totaal 560 2420 2980

*bron: ‘Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen’ TNO Leiden ISBN 978-90-5986-488-7



Geschatte sterfte beroepsbevolking 
als gevolg van stofblootstelling op werkplek

Stofgerelateerde
aandoening

Werkzame
beroepsbevolking

Gepensioneerde
beroepsbevolking

Totaal

Kanker 470 1.670 2.140

Hart- en vaatziekten 2.410 3.400 5.810

Aandoening van de 
ademhalingswegen

20.700 27.100 47.800

Ziekten van de huid 4.700 Onbekend 4.700

Totaal 28.280 32.170 60.450

*bron: ‘Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen’ TNO Leiden ISBN 978-90-5986-488-7



Gevaarlijke stoffen in een magazijn: een gevaar of…..



Gevaarlijke stoffen in een magazijn: een gevaar of…..



Definitie van gevaarlijke stoffen:

Vrouw gooit inboedel ex uit raam in Rotterdam



Definitie van gevaarlijke stoffen:

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun specifieke 
eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen 
reeds in kleine hoeveelheden gevaar, schade of ernstige hinder 
voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken.

Gevaarlijke stoffen kunnen giftig, agressief, irriterend, 
brandgevaarlijk, kankerverwekkend, bedwelmend, explosief of van 
invloed op de voortplanting zijn. 

Dit is afhankelijk van het type stof, van de dosis en van de 
omstandigheden.



Gevaar en risico

De negatieve eigenschap van een stof wordt een ‘gevaar’ 
genoemd.

De kans dat een negatief gezondheidsaffect optreedt het 
‘gezondheidsrisico’.

Het is niet moeilijk om een stof vanuit het gevaar in een 
negatief daglicht te stellen, maar het blijkt wel moeilijk om het 
gezondheidsrisico van een stof betrouwbaar vast te stellen.



Stelling:

Gevaarlijke stoffen worden in een magazijn áltijd aangeduid:

JA NEE



Gevaarlijke stoffen worden vaak aangeduid



…vaak aangeduid



Blootstelling aan stoffen?

Deze stoffen kunnen op 3 manieren het lichaam binnendringen:

• Spijsvertering (oraal)

• Via de huid (dermaal)

• Via de luchtwegen (respirabel)

Gezondheidsschade is afhankelijk van:

• Aard van het stof, dosis, frequentie, duur

• Persoonlijke omstandigheden / Lichamelijke gesteldheid

• Combinatie van stoffen (mogelijke versterking)



In welke processen/activiteiten in/rondom het magazijn 
kunt u te maken hebben met gevaarlijke stoffen?

Dieselmotoren-emissie

• Uitlaatgassen bij het laden/lossen

• Bij werkzaamheden in het magazijn, denk bv. aan vorkheftrucks 
die op diesel rijden

• Bij tanken van brandstoffen



In welke processen/activiteiten in/rondom het magazijn 
kunt
u te maken hebben met gevaarlijke stoffen?

Het openen van (import)containers

• Kunnen actief gegast zijn

• Lading kan uitdampen (Dit kan ook in magazijn plaatsvinden)
• Lijmresten bij schoenen
• Matrassen met uitdampende reactieproducten



In welke processen/activiteiten in/rondom het 
magazijn kunt u te maken hebben met gevaarlijke 
stoffen?

Productie van gevaarlijke stoffen

• Gebruik van CMR stoffen in het productieproces
• Mengen/blenden/toevoegen

• Overpompen/overtappen

• Laden/lossen

• Nemen van productmonsters

• Her/ompakken
• Uitpakken steriel materiaal > Ethyleenoxide



In welke processen/activiteiten kunt u in/rondom het 
magazijn te maken hebben met gevaarlijke stoffen?

Opslag van gevaarlijke stoffen

• Het risico betreft hier het acuut vrijkomen bij een incident of 
eventueel uitdampen

• Vergeet ook niet de werkvoorraad



CMR-stoffen?

• Kijk goed om u heen. Kijk o.a. naar gevaars- of gebruiksetiketten.

• Ziet u stof? Wat is dat dan voor stof…

• Ruikt u iets? Wat ruikt u dan… Het grote nadeel is echter dat niet alle stoffen ruiken!

• Heeft het bedrijf de veiligheidsinformatiebladen op orde?
• En kunt u de hierin opgenomen informatie ‘lezen’.

• Weet het bedrijf óf het CMR-stoffen in huis heeft?

• Is het meegenomen in de RIE

• Etc. etc. 

• Weet de afdeling inkoop wel wat CMR-stoffen zijn?
• Productacceptatiebeleid! (MOC)



Bij blootstelling van een stof met onderstaand etiket 
krijgt het slachtoffer kanker!

JA NEE



Bij blootstelling van een stof met onderstaand etiket 
is er een grote kans dat het slachtoffer kanker krijgt!

JA NEE



Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn

O.a. de CMR-stoffen:

H350 – Carcinogene stoffen

H340 – Mutagene stoffen

H360 – Reprotoxische stoffen



Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Leverancier van het product is verplicht een VIB op te stellen

Wat staat er onder andere in:

• Hoe schadelijk de stof is

• Potentiele gezondheidsrisico’s

• Hoe er veilig kan worden gewerkt

• Welke voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden

• Wat te doen bij een incident



Te herkennen op het veiligheidsinformatieblad



Te herkennen op het veiligheidsinformatieblad



Stelling:

De PGS 15 is een richtlijn die bedrijven kunnen gebruiken voor de 
opslag van gevaarlijke stoffen.

JA NEE



Stelling:

De PGS 15 beschrijft hoe CMR-stoffen moeten worden opgeslagen

JA NEE



PGS 15 in relatie met CMR-stoffen



Werken met….



Veiligheidsinformatieblad, geen H340 / H350 / H360



…echter weldegelijk een carcinogene stof!



Wanneer spreken van een CMR-stof?



Stop methode (arbeidshygiënische strategie):

De risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen verkleinen

1. S = Substitutie  gevaarlijke stof vervangen

2. T = Technische maatregelen  denk aan ventilatie / afzuiging

3. O = Organisatorische maatregelen  denk aan taakroulatie

4. P = PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) *



Voorlichting en toezicht

• Werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

• Herkennen van gevaarlijke stoffen (etiketten / VIB’s)

• Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen

• Veilig werken met gevaarlijke stoffen

• Opstellen van duidelijke werkinstructies / werkplekinstructiekaarten

• Gebruik van PBM’s



Stappenplan gevaarlijke stoffen (CMR-stoffen)

• Inventariseren en registreren van CMR-stoffen binnen bedrijf 

- RIE, verdiepende RIE

• Beoordelen

- Blootstellingsniveau toetsen aan de grenswaarden

• Maatregelen nemen

- STOP-methode / Plan van aanpak

• Borging

- Veranderingsmanagement

- Voorlichting/instructie en toezicht

- Noodplan



Belangrijke documenten om eens te bekijken

• www.hoeveiligwerkjij.nl

• www. gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl

• www.vib-check.nl

• stoffencheckapp

• https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/CMR

• https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/kankerverwekkende-en-mutagene-stoffen

• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-64379.html (nieuwste lijst mety
kankerverwekkende stoffen en processen)

Vragen?

Neem gerust contact op met de ledenservice van evofenedex

http://www.vib-check.nl/


RI&E

Waar liggen volgens u de 

risico’s op blootstelling?



VRAGEN OF TIPS?


