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Voor u ligt het eenenveertigste informatiebulletin van de vereniging.  Wanneer u als 
lid bijzondere gebeurtenissen, jubilea of ander nieuws heeft te melden, laat u 
het ons weten? Wij zullen er graag aandacht aan besteden. 
 

RReeddaaccttiioonneeeell  

  
Jan Luijten 

    Veiligheid op de werkvloer door invoering formeel  
   managementsysteem 

 
Ondernemingen worden steeds minder geleid door autocratische 
bedrijfsleiders die zich beroepen op hun superieure inzichten in 
het productieproces of op hun buikgevoel inzake strategische 
opportuniteiten. Integendeel eerder is nu aan de orde een 
rationeel bedrijfsbeheer dat gestoeld wordt op zoveel mogelijk 
objectiveerbare gegevens: zo houden moderne ondernemingen 
thans hun eigen functioneren vooral in de gaten via key 
performance indicatoren (KPIs). 
 

Aan de basis van een dergelijke manier van werken ligt bijna 
altijd een formeel managementsysteem, meestal de 
internationale kwaliteitszorgnorm ISO 9001 en zijn diverse 
afleidingen zoals ISO 14000 (milieuzorg) en OHSAS, intussen 
ISO 45000 (veiligheidsmanagement).  Deze benadering lijkt wel 
het enige blijvertje van al die modieuze management – theorieën 
uit de vorige decennia: management – by -  walking – around, 
the One Minut Manager, het EFQM excellence model……… 

hebben allemaal hun vijftien minuten van roem gekend maar zijn daarna een stille 
dood gestorven. Het ziet er bovendien naar uit dat ISO 9000 en al zijn klonen nog 
een hele tijd zullen meegaan, want ze worden steeds intensiever gebruikt en steeds 
meer sub-normen die uitgaan van dezelfde principes zien het daglicht. 

 

De hamvraag is dan ook hoe rendabel is het voor een bedrijfsleiding om te 
investeren in een dergelijk managementsysteem?  Het probleem stellen is alvast 
gemakkelijker dan het beantwoorden, want gegevens hierover zijn nauwelijks te 
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vinden  Een rentabiliteitsstudie vraagt immers niet alleen cijfermateriaal over de 
resultaten van een proces maar ook over de geïnvesteerde bedragen. Het probleem 
voor het eerste deel is dat niet alle baten gemakkelijk kwantificeerbaar zijn ( 
imagowinst, aantrekkelijkheid voor sollicitanten, stabiliteit van de levertermijn?) – en 
het probleem voor het tweede deel is dat ondernemingen nauwelijks een 
gedetailleerd  zicht hebben op de reële kostprijs van het ontwerpen en het in stand 
houden van een formeel managementsysteem.   
 
Wel is het zonder meer duidelijk dat de facturen voor consultancy en certificering hier 
maar het topje van de ijsberg uitmaken. Waarom ontbreken hier cijfergegevens ??  
Omdat certificatie- instanties van formele zorgsystemen zich meestal uitsluitend 
bezig houden met de vraag: in welke mate worden de voorgetelde doelstellingen 
bereikt?  En niet gebeurde dit op de meest budgetvriendelijk mogelijke manier? Of 
zijn de gebeurde inspanningen in evenwicht met de opgeleverde resultaten?  We 
moeten dan ook onze probleemstelling noodgedwongen herformuleren als bestaat er 
enige evidentie over de toegevoegde waarde van dergelijke beheerssystemen. Ons 
peilen beperkt zich dan tot de effectiviteit in plaats van tot de efficiëntie en dat maakt 
de zaken iets eenvoudiger.  
 
Elke auteur die zich hiermede bezig houdt  (formele managementsystemen)  kijkt 
meestal naar de vele op te sommen voordelen, maar men mag niet blind zijn voor de 
talrijke hinderpalen die er zijn.  
(Prebes  Veiligheidsnieuws 200 52 ste jaargang)        Wordt vervolgd in Informatiebulletin  42  

 

Voor de goede orde herinneren we u aan de Algemene Ledenvergadering die 
op 17 april wordt gehouden. Locatie: Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom.  
Heeft u zich nog niet aangemeld, doe het dan vóór 10 april a.s. 

 

DDiitt  zziijjnn  1100  ttee  vvoooorrkkoommeenn  oonnggeevvaalllleenn  iinn  ddee  bboouuww  
 
Vallen van hoogten lager dan 2,5 meter is een zwaar onderschat probleem. En zo 
zijn er nog tal van bouwongevallen die te voorkomen zijn, zegt Michel Schenk, 
arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW. Michel stelde zijn persoonlijke top 10 van 
ongevallen en oorzaken van ongevallen samen. “Helaas kan ik er nog veel meer 
opnoemen.” 
 
1. Vallen van hoogte 
Logisch, de gevolgen zijn in de bouw meestal ernstig, want je valt nooit op een 
zachte en vlakke ondergrond. 
 
2. Onjuist gebruik van valbescherming 
Helaas is men er vaak van overtuigd dat een persoonlijk beschermingsmiddel 
volstaat, terwijl er de situatie nadrukkelijk vraagt om een collectieve 
veiligheidsvoorziening. Zo komt het geregeld voor dat er luchtankers worden 
meegeleverd of dat er tijdens het gebruik toch iets misgaat. Ik wil hier benadrukken 
dat een persoonlijk beschermingsmiddel echt de allerlaatste schakel is bij het 
beschermen van personeel. 
 
3. Vallen van hoogte (lager dan 2,5 meter) 
De gevolgen zijn bij mijn ongevallen altijd ernstig en wij moeten altijd zeer veel 
moeite moeten doen om het ernstige gevaar juridisch aan te tonen. Het grote 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/1995/10/speciaal-ontwikkelde-veiligheidsschoenen-en-koffer-met-pbm-s-afbouwsector-steekt-weer-miljoen-in-arbo-acties-10163923
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/01/vallen-bovenaan-in-top-10-arbeidsongevallen-101247382
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probleem bij kleine hoogtes is dat werknemers geen tijd hebben om te draaien. 
Hierdoor zal het zwaarste deel van het lichaam als eerste de klap van de val 
opvangen. Het hoofd en de romp, met als gevolg zware letsels en in enkele gevallen 
de dood. Vanaf ongeveer vier tot 4 tot 5 meter tot ongeveer 12 meter zijn de 
gevolgen ernstig, maar overleven de vallers beter. Althans dat is mijn praktische 
ervaring. 
 

4. Gevaarlijke stoffen 
Denk aan kwarts, asbest en nieuwe stoffen waar de 
gevolgen nog niet van bekend zijn. Denk aan 
koolstofvezels en nano-deeltjes. Ook over de gevolgen 
van combinaties van (on)gevaarlijke stoffen en de 
gevolgen op de gezondheid daarvan is onvoldoende 
bekend. Helaas zijn er slechts voor een paar stoffen 
grenswaarden vastgesteld en moeten werkgevers zelf 
grenswaarden bepalen. Dit is echt een sluipmoordenaar 
voor na je pensioen.” 

 
5. Fysieke belasting 
Ik doel op handmatig cyclisch werk zoals stuken, steigers bouwen en staal vlechten. 
Klachten aan lijf en ledematen zijn vaak te voorkomen door slimmer te werken. 
Helaas is ook dit een ‘sluipmoordenaar’ voor de bouw, want degenen die uitvallen 
zijn tegenwoordig veelal zzp’ers, of verlaten de bouw op zoek naar lichter werk. 
 

6. Ladders en gevaarlijke gereedschappen 
Werken op een ladder betekent (handleiding ladder) dat je 
maar één hand vrij hebt. Dat is een risico, want veel 
gereedschappen moet je met twee handen bedienen. 
Vallen van hoogte ligt ook hier op de loer. Daarnaast 
komen wij veel afgezaagde vingers en haren in slijptollen 
tegen. Vaak door onjuist gebruik van deze 
gereedschappen (arbeidsmiddelen). 

 
7. Elektrocutie door complexere machines 
Systemen worden steeds complexer. Daarom zijn ze vaak uitgerust met een 
noodvoorziening. De wordt ingeschakeld als de stroom eraf gaat. Helaas vergeten 
werknemers a. een schakeldeskundige en b. de systemen kort te sluiten en te 
aarden. Ook gebouwonderdelen, zoals een rasterplafond kan onder stroom komen te 
staan tijdens een verbouwing, met risicovolle gevolgen voor werknemers die daar 
hun werkzaamheden verrichten. 
 
8. Onvoldoende bekistingsondersteuning 
Bekistingen hadden vroeger mijn specifieke aandacht. Vooral omdat alles daarom 
heen zeer zwaar en sterk uitgevoerd moest worden om de grote stortbelastingen en 
drukken op te vangen. Recent zijn er twee ongevallen geweest, waarbij de bekisting 
op veel te lichte ondersteuningen stonden. 
 
9. Hijskranen en graafmachines 
Grote machines die regelmatig in hun draaibereik werknemers tegenkomen. Dat gaat 
niet altijd goed. 
 

 

 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/whitepaper/2015/10/de-gevaren-van-kwartsstof-10146040
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/11/te-preutse-asbestregels-mogelijk-aangepast-101255529
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/05/nog-maar-zestien-steigerbouwleerlingen-de-regels-zijn-te-streng-geworden-101261120
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10. Beklemming 
Bijvoorbeeld door het omvallen van een grote 
kalkzandsteenblok. “Dit is een willekeurige volgorde op 
basis van mijn persoonlijke ervaring. Helaas kan ik nog 
veel meer opnoemen”, laat Michel Schenk weten. “Als 
iedereen in de sector beter kijkt wat we aan het doen zijn, 
zijn er veel oplossingen mogelijk. Laatst las ik een 
publicatie van de TU Delft over opdrachtgeverschap. Het 
ging vooral over het in de markt zetten van een techniek. 
Ik las geen woord over de veiligheid. Kennelijk is het nog 
steeds iets wat je erbij doet.”  Bron: Cobouw 

 

1100  ttiippss  oomm  ddee  vveeiilliigghheeiiddssccuullttuuuurr  iinn  uuww  oorrggaanniissaattiiee  ttee  vveerrggrrootteenn  
 
Bedrijfsongevallen komen nog veel voor. Organisaties richten zich veelal op het leren 
van ongevallen om ze in de toekomst te voorkomen. Een andere manier om de kans 
op ongevallen te verkleinen, dan wel te voorkomen, is het vergroten van de 
veiligheidscultuur in uw organisatie. Het ministerie van SZW heeft hiervoor een 
aantal praktische tips opgesteld. 
 

 
 
Met de volgende 10 tips kunt u de veiligheidscultuur in uw organisatie vergroten: 
  

1. Beïnvloed veiligheidsgedrag 
2. Beloon goed gedrag 
3. Betrokkenheid (top)management is essentieel 
4. Borg de veiligheidscultuur in een structuur 
5. Laat medewerkers zelf nadenken 
6. Leer van elkaar 
7. Los veiligheidsproblemen operationeel op 
8. Maak resultaten zichtbaar 
9. Norm leidinggevende is norm medewerkers 
10. Zoek de weerstanden en los ze op 

 
Bron: Studiecentrum bedrijf en overheid 

 



 
 
Vereniging Preventie & Bedrijfshulpverlening  Nederland - VPBN              5/26                                  informatiebulletin maart 2019 

 

GGooeeddee  vvoooorrlliicchhttiinngg  nnooddiigg  bbiijj  ggeebbrruuiikk  zziitt--ssttaabbuurreeaauu  
 
Een zit-stabureau is niet per definitie een oplossing voor de negatieve gevolgen van 
lang zitten. Bij verkeerd gebruik kan het zelfs klachten veroorzaken. Het te lang 
achter elkaar één houding staan, zorgt juist voor problemen. 
 

 
 
Het zit-stabureau is in hoogte verstelbaar, zodat werknemers zittend en staand 
werken kunnen afwisselen. De gedachte achter het zit-stabureau is dat het de 
negatieve gevolgen van zitten tegengaat. Dit gebeurt echter alleen als werknemers 
goede voorlichting krijgen over het gebruik van het bureau.  
 
Volgens een deskundige van de Arbo Unie is een zit-stabureau vooral goed doordat 
werknemers zo hun houding afwisselen. Werknemers zouden niet langer dan een 
uur achter elkaar achter hun bureau moeten staan. Het gaat er vooral om dat ze 
regelmatig in beweging komen. Af en toe een korte wandeling naar bijvoorbeeld de 
koffiemachine is ook al goed, een lunchwandeling is ook een prima middel. 
Bron: Rendement  

 
De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 geeft aanwijzingen om op een 
verantwoorde wijze administratieve ruimten en kantoren in te richten. Naast een 
toelichting op Europese normen, geeft de NPR een gewenste maatvoering voor de 
Nederlandse situatie. Meer over de NPR 1813 
 
Wilt u meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Astrid de 
Haes, via e-mal: iv@nen.nl 
 
 
 

https://www.rendement.nl/nieuws/id22007-goede-voorlichting-is-nodig-bij-gebruik-zit-stabureau.html
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Over-NPR-1813.htm
mailto:iv@nen.nl
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HHaannddaaffddrruukkssccaannnneerrss  rreeaaggeerreenn  ooookk  oopp  wwaassaaffddrruukk  

  
Twee Duitse hackers zijn erin geslaagd de meest verkochte handafdrukscanners te 
misleiden. Zij presenteerden hun bevindingen onlangs tijdens een congres. Het gaat 
om scanners die onder andere bij Defensie worden gebruikt en waarmee in 
geldautomaten wordt geëxperimenteerd. 
 

Jan Krissler en Julian Albrecht lieten zien 
hoe zij met een wasafdruk scanners van 
Hitachi als Fujitsu om de tuin konden leiden. 
Deze twee fabrikanten hebben met dit soort 
scanners een marktaandeel van ongeveer 95 
procent. De hackers maakten met een 
standaard camera een opname van een 
hand, waarna zij met infrarood een beeld van 
het aderpatroon kregen.  

Dat patroon bepaalt of iemand herkend wordt of niet. Volgens de twee zou je ook 
vanaf vijf meter afstand een foto van iemands hand kunnen maken om een afdruk 
van het aderpatroon te verkrijgen. Eenvoudig is de methode niet, maar wie geduld 
heeft zou op deze wijze ongeautoriseerd naar binnen kunnen of geld kunnen 
opnemen.  
 
Krissler behoort tot de top binnen kringen van ethische hackers die het op 
biometrische systemen hebben voorzien. Eerder moesten al de vingerafdrukscanner 
van Apple en de irisscanner van de Samsung S8 er aan geloven. Ook wist hij op 
basis van een foto de vingerafdruk van de Duitse minister van Defensie, Ursula von 
der Leyen, na te maken.  Bron: Beveiligingsnieuws 

 

HHeeeett  wwaatteerr  aallss  ggeevvaaaarrlliijjkkee  ssttooff  ((RRII&&EE--ccaassuuss))  
 
Bij een kunststofproductiebedrijf springt een slang los van een extrusiemachine. 
Daarbij komt heet water van 90°C onder druk vrij, dat tweedegraads brandwonden 
veroorzaakt bij een werknemer.  
 

Geen adequate maatregelen getroffen 
tegen blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen, luidt het oordeel. Gevaarlijke 
stoffen? Jazeker. Want heet water 
van 90°C onder druk moeten we 
beschouwen als een gevaarlijke stof. 
Een werknemer in opleiding bedient 
een extrusiemachine. Deze machine 
maakt deel uit van een vlakfolielijn.  

De extrusiemachine is voorzien van drie walsen om het product, een folie van 
kunststof, te koelen. Hiertoe wordt via een koelsysteem koelwater naar de walsen 
gevoerd, onder andere via slangen. Deze toevoerslangen zijn met één of twee 
slangklemmen bevestigd aan klauwkoppelingen. Is machineveiligheid echt zo ingewikkeld? 
 
 
 

 

 

https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2018/01/machineveiligheid-hoeft-niet-ingewikkeld-te-zijn-1011022
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Heet water van 90°C spuit tegen de achterkant van de benen van de werknemer 
Het bedieningspaneel bevindt zich ter hoogte van de eerdergenoemde walsen. Het 
koelsysteem bestaat uit twee met elkaar verbonden circuits. In dit systeem pompt 
een pomp koud water van het ene naar het andere circuit. Daarbij wordt het 
koelwater voor de walsen op een vooraf ingestelde watertemperatuur van 50°C 
gehouden. Het volledige koelsysteem is een gesloten systeem met een 
warmtewisselaar, waarop een druk staat van 4 bar. 
 

De werknemer is bezig met het opstarten 
van de vlakfolielijnmachine. Hij staat voor het 
bedieningspaneel, met zijn rug naar de 
machine toe. Dan raakt de slang van de 
middelste wals los. Uit die slang spuit heet 
water van 90°C tegen de achterkant van de 
beide benen van de werknemer. In het 
ziekenhuis stellen de artsen tweedegraads 
verbrandingen vast, vanaf de bovenkant van 
de enkels tot de billen. Na tien dagen mag de 
werknemer naar huis. 

Een wijkverpleegkundige komt wekenlang dagelijks zijn wonden verschonen. 
 
Kapot relais 
Het onderzoek toont een kapot relais aan in het koelwatercircuit. Door deze storing 
valt de koudwaterpomp stil en komt er geen koud water meer in het circuit. Hierdoor 
loopt de temperatuur van het koelwater in de toevoerslang op tot naar schatting 
90°C: heet water dus. Doordat het om een gesloten systeem gaat, vindt door het 
oplopen van de temperatuur stoomvorming plaats. Die stoomvorming verhoogt de 
druk in het koelsysteem. Door de toegenomen druk schiet de toevoerslang naar de 
middelste van de drie walsen los van de klauwkoppeling. 
  
Geen thermokoppel met akoestisch signaal 
De vlakfolielijn is niet uitgerust met een voorziening die de ingestelde koelwatertem-
peratuur van 50°C bewaakt en een signaal geeft bij overschrijding. Dat is heel 
vreemd, omdat de lijn ernaast wel een computer heeft die de temperatuur van het 
water bewaakt en zo nodig bijstelt. Daar geeft een thermokoppel een akoestisch 
alarm bij overschrijding van de watertemperatuur. De werknemers kunnen dan 
ingrijpen. 
 
Geen heavy duty-klem, geen controleprocedure 
Het bedrijf heeft geen procedures voor de vervanging van de slangen. De slang is 
waarschijnlijk sneller losgeraakt omdat de gebruikte klem geen zogeheten heavy 
duty-klem was. Na het ongeval past men wel klemmen van deze soort toe. Ook zet 
men een schema op om de klemmen en slangen op reguliere basis te controleren en 
zo nodig te vervangen. Dit zijn essentiële eisen voor machineveiligheid in de toekomst 
 
Wel een RI&E, maar geen actie 
In de RI&E staat dat de vlakfolielijn oud is en dat deze niet voldoet aan de eisen van 
de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Met deze signalering 
doet het bedrijf vervolgens niets. Maar waarom moeten bedrijven een RI&E 
uitvoeren? Om tekortkomingen en gevaren te signaleren die een risico vormen voor 
de gezondheid- en veiligheid van werknemers. Zodat zij die risico’s vervolgens 

 

https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2018/10/dit-zijn-eisen-voor-machineveiligheid-in-de-toekomst-10117587
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kunnen aanpakken met adequate maatregelen. Dit bedrijf had weinig tot niets 
gedaan met de RI&E, die op zich goed was opgesteld. Machineveiligheid is nog geen 

procesveiligheid 
 

Het bedrijf krijgt een boete van 9.000 euro, omdat het weinig tot niets gedaan had 
met de op zich goed opgestelde RI&E 
Tegen het bedrijf wordt een boeterapport opgemaakt. Daarin staat de opmerking dat 
water van 90°C om die reden aan te merken is als een stof die gevaar oplevert voor 
de veiligheid en gezondheid van werknemers. In dit geval is dat gevaar: blootstelling 
aan heet water met het bijbehorende verbrandingsgevaar (artikel 4.1 onder a van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit). Het boeterapport stelt overtreding vast van artikel 
4.6 lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De extrusiemachine was niet 
voorzien van een thermokoppel met een akoestisch signaal. Dan was het mogelijk 
geweest om maatregelen te treffen bij overschrijding van de ingestelde watertem-
peratuur. Ook andere voorzieningen ontbraken om de ingestelde koelwater-
temperatuur te bewaken. Bron: Arbo online 

 

HHooee  mmeeeett  jjee  ddee  wweeeerrssttaanndd  vvaann  eeeenn  sspprriinnkklleerrlleeiiddiinnggnneett??  
 
In de CCV-publicatie ‘Technisch bulletin 80’ wordt voor certificering van sprinklerin-
stallaties van 15 jaar of ouder de voorwaarde gesteld dat deze voor 1 augustus 2021 
van binnen zijn geïnspecteerd. Als bij deze inspectie sprake is van ernstige corrosie 
dan moeten er maatregelen worden genomen. Dit kan betekenen dat een 
sprinklerinstallatie uiteindelijk geheel of gedeeltelijk moet worden vervangen. In dit 
artikel wordt een methode beschreven die resulteert in een objectieve maatstaf voor 
het bepalen van de kwaliteit van een sprinklerleidingnet. Voor de leesbaarheid is in 
dit artikel de rekenkundige onderbouwing van de methode achterwege gelaten. 
 
Van welk materiaal zijn de leidingen gemaakt? 
De leidingen van de meeste sprinklerinstallaties zijn vervaardigd van niet gelegeerd 
constructiestaal. Het belangrijkste alternatief, roestvast staal, is een stuk duurder en 
wordt daarom vrijwel uitsluitend in de voedingsmiddelenindustrie toegepast. 
Kunststof leidingen zijn beperkt toepasbaar en worden vooral teruggevonden als 
ingestorte leidingen in betonnen gebouwconstructies. 
 

“Sprinklerinstallaties zijn gevoelig voor corrosie 
Constructiestaal kent veel voordelen: het is relatief 
goedkoop, sterk en goed bewerkbaar. Het grootste 
nadeel is dat het metaal blootgesteld aan zuurstof 
corrodeert ofwel roest. Anders dan vaak wordt 

 verondersteld, is water niet de directe oorzaak van roestvorming, maar het 
corrosieproces wordt door de aanwezigheid van water wel aanmerkelijk versneld. 
Omdat sprinklerinstallaties gevuld of getest worden met water, zijn deze gevoelig 
voor roestvorming. 
 
Verschillende soorten corrosie 
Er bestaan veel soorten verschillende corrosie en minimaal even veel daaraan 
gerelateerde problemen en mogelijke oplossingen. De scope van dit artikel beperkt 
zich echter tot de vraag op welke wijze kan worden vastgesteld of een 
sprinklerinstallatie nog voldoet aan de oorspronkelijk overeengekomen 
uitgangspunten. Voor een bredere oriëntatie op corrosie in sprinklerleidingnetten 
wordt verwezen naar de whitepaper ‘Corrosiebeheersing in sprinklerinstallaties’. 

 

https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/artikel/2017/02/machineveiligheid-is-nog-geen-procesveiligheid-10110087
https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/artikel/2017/02/machineveiligheid-is-nog-geen-procesveiligheid-10110087
https://www.r2b.nl/wp-content/uploads/2015/12/Whitepaper-Corrosiebeheersing-in-Sprinklerinstallaties-03-12-2015.pdf


 
 
Vereniging Preventie & Bedrijfshulpverlening  Nederland - VPBN              9/26                                  informatiebulletin maart 2019 

 

Wat zijn de gevolgen van corrosie? 
De consequenties van corrosie in sprinklerinstallaties kunnen aanzienlijk zijn. Als de 
leidingen gedeeltelijk verstopt zijn, kan een brand niet meer effectief worden 
bestreden. Het schoonmaken of vervangen van sprinklerleidingen in een gebouw 
vergt echter niet alleen een forse investering, ook zal de gebruiker van het gebouw 
gedwongen zijn de normale activiteiten tijdelijk aan te passen of op te schorten. 
 
Leidingonderzoek volgens Technisch Bulletin 80 
In september 2017 is in Nederland het Technisch Bulletin 80 (TB80) van kracht 
geworden voor vrijwel alle sprinklerinstallaties die worden onderhouden en 
geïnspecteerd volgens de betreffende CCV-schema’s. In punt 5.5 van TB80 wordt 
het 15-jaarlijkse inwendige onderzoek van de leidingen omschreven. Het inwendige 
onderzoek kan plaatsvinden door endoscopisch onderzoek of door het uitnemen van 
leidingen. Als in een leiding ernstige corrosie en/of verstopping wordt aangetroffen, 
moet een plan van aanpak met corrigerende maatregelen worden vastgesteld en 
uitgevoerd. Aangezien de aanduiding ‘ernstige corrosie en/of verstopping’ in TB80 
niet nader wordt omschreven, laat staan getalsmatig wordt onderbouwd, roept dit de 
vraag op wanneer precies sprake is van ernstige corrosie en welke corrigerende 
maatregelen moeten worden getroffen. 
 
Prestaties van sprinklernet bepalen ernst van corrosie 
In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van ‘ernstige corrosie en/of 
verstopping’ als een sprinklerinstallatie niet meer voldoet aan het vereiste 
prestatieniveau. Dit prestatieniveau betreft de eisen die aan de druk op de sprinklers 
en de wateropbrengst worden gesteld, en is afhankelijk van de gevarenklasse (risico-
indeling) van een gebouw. De relatie tussen prestatieniveau van de installatie en 
gevarenklasse van het gebouw is omschreven in het sprinklervoorschrift en is 
vastgelegd in het uitgangspuntendocument van de installatie, voorheen vaak betiteld 
als programma van eisen of basisdocument brandbeveiliging. 
 

“Corrosie belemmert het transport van het water 
Als door corrosie de doorlaat van de sprinklerlei-
dingen kleiner wordt en de ruwheid van de 
wanden groter, dan belemmert dit het transport 
van het water waardoor de druk en de benodigde 
hoeveelheid water in de sprinklers minder worden.  

Gelukkig wordt er bij het ontwerp van de meeste installaties een marge 
aangehouden ten opzichte van de minimaal vereiste prestaties. Door deze marge zal 
enige corrosie van de leidingen kunnen optreden zonder dat het vereiste 
prestatieniveau wordt bedreigd. 
 

Hoe meet je de weerstand? 
Op welke wijze kan nu worden onderzocht of een 
bestaande installatie nog voldoet aan het vereiste 
prestatieniveau? Helaas is het meestal niet mogelijk 
dit live te testen. Een volledig in bedrijf zijnde 
sprinklerinstallatie veroorzaakt daarvoor te veel 
overlast en waterschade in een gebouw. Wel is het 
mogelijk in een bestaande situatie de weerstand 
van de leidingen te meten. 
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In de afbeelding op de vorige pagina is de weerstandsmeting weergegeven. Hierbij 
wordt aan het einde van een leiding een hoeveelheid water afgenomen waarbij een 
debietmeter en een manometer (nr. 2) worden aangesloten. Door het meten van het 
drukverschil tussen de manometer nabij de sprinklerpomp (nr. 1) en de manometer 
op het einde van de leiding (nr. 2), kan de ruwheidswaarde van de leidingen worden 
bepaald. Op basis van deze gevonden ruwheidswaarde, kan de sprinklerinstallatie 
opnieuw hydraulisch worden doorgerekend. Uit deze installatieberekeningen volgt 
dan of de installatie nog in staat is de vereiste prestaties te leveren. 
 
Hoe nauwkeurig is de weerstandsmeting? 
Om de juiste ruwheidswaarden van het leidingnet te kunnen bepalen, zal de 
weerstandsmeting over verschillende trajecten moeten worden uitgevoerd. Voor 
leidingen met grote diameters (de verdeelleidingen) moet het drukverlies over een 
voldoende groot debiet worden gemeten in verband met de meetnauwkeurigheid van 
de reguliere manometers. Voordat een weerstandstest wordt uitgevoerd, zal eerst 
voor de specifieke situatie de vereiste debieten op de verschillende meetpunten 
moeten worden bepaald. 
 
In de hiervoor beschreven methode wordt alleen de ruwheidswaarde berekend vanuit 
het gemeten drukverlies, terwijl in werkelijkheid ook de doorlaat van de leidingen kan 
zijn veranderd. Het blijkt dat dit geen invloed heeft op de uitkomst van de installatie-
berekeningen omdat het product van ruwheidswaarde en diameter in beide gevallen 
hetzelfde is. 
 
De berekende ruwheidswaarde betreft vanzelfsprekend een gemiddelde waarde. De 
mate van corrosie in verschillende delen van het meettraject kan sterk variëren door 
plaatselijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld afschot, luchtinsluitingen en 
temperatuur. Om een accuraat beeld te krijgen van de gemiddelde prestaties van het 
leidingnet, zal over een voldoende aantal trajecten met voldoende lengte moeten 
worden gemeten. De vraag op welke wijze moet worden omgegaan met een grote 
deviatie in de meetresultaten, wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten. 
 
Voor- en nadelen van de weerstandsmethode 
Een weerstandsmeting is niet eenvoudig uit te voeren. Achtereenvolgens zullen de 
volgende acties uitgezet moeten worden: 

1. Theoretische bepaling van de meettrajecten, vereiste debieten en de 
nauwkeurigheid in de specifieke projectsituatie. 

2. Aanbrengen van doorspoelafsluiters en een snelkoppeling op de vastgestelde 
eindpunten (voor zover nog niet aanwezig). 

3. Voorzien in meetapparatuur met juiste specificaties. 
4. Zorgen voor voldoende afvoervoorzieningen. 
5. Uitvoeren van de metingen. 
6. Berekenen gemiddelde ruwheidswaarden, aanpassen installatieberekeningen, 

conclusie en, indien van toepassing, advies over vervolgacties. 
 

Tegenover deze inspanningen staat een objectief vastgestelde maatstaf voor de 
inwendige kwaliteit van een sprinklerleidingnet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
een visuele beoordeling van de leidingen. Een ander voordeel is dat er verschillende 
oplossingen mogelijk zijn als blijkt dat niet meer aan het vereiste prestatieniveau 
wordt voldaan. Behalve het reinigen of vervangen van leidingen, is een zwaardere 
sprinklerpomp ook een optie. Omdat bekend is wat het werkelijk gereduceerde 
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prestatieniveau van de sprinklerinstallatie is, kan ook worden onderzocht of het 
gebruik of de indeling van het gebouw in overeenstemming gebracht kan worden met 
dit niveau. 
 
Kans op lekkages moet visueel worden opgespoord 
Het hydraulisch onderzoek biedt vanzelfsprekend geen uitsluitsel over de kans op 
lekkages door wanddiktevermindering. Dit moet visueel en door wanddiktemetingen 
worden opgespoord. Dit is overigens vooral van belang voor het voorkomen van 
waterschade. De kans dat brand en lekkage gelijktijdig optreden, is namelijk zeer 
gering. 
 
Conclusie 
Door het uitvoeren van een weerstandsmeting kan op objectieve en voldoende 
nauwkeurige wijze de ruwheidswaarde en daarmee het prestatieniveau van een 
bestaand sprinklerleidingnet worden bepaald. Dit prestatieniveau betreft de eisen die 
aan de druk op de sprinklers en de wateropbrengst worden gesteld. Een 
weerstandsmeting kan worden uitgevoerd als er op basis van de huidige verplicht 
gestelde methoden (endoscopisch onderzoek of uitnemen van leidingen) geen 
overeenstemming kan worden bereikt over de ernst van de situatie en/of 
noodzakelijke vervolgacties. 
 
De weerstandsmeting bepaalt de prestatie van het sprinklerleidingnet  
Tot op heden is er weinig bekend over de achteruitgang van het prestatieniveau 
gedurende de levensloop van een sprinklerinstallatie. Deze kwestie wordt urgenter 
naarmate de leeftijd van veel sprinklerinstallaties in bestaande gebouwen toeneemt. 
Om inzicht te verwerven in de veroudering van sprinklerinstallaties, zou een 
weerstandsmeting na het bereiken van een bepaalde leeftijd een voor de hand 
liggende oplossing zijn. 
 
Bij het uitvoeren van een weerstandsmeting zal vooralsnog zal per project in overleg 
tussen de betrokken partijen moeten worden vastgesteld hoeveel weerstands-
metingen per installatie worden uitgevoerd en op welke wijze wordt omgegaan met 
de deviatie in de meetresultaten. Op basis van praktijkervaring zouden hiervoor in 
een later stadium algemene richtlijnen kunnen worden opgesteld. 
 
De auteur Hielke Lootsma is Senior Safety Engineer en werkzaam bij European Fire Protection Consultants N.V. 
Bron: Brandveilig.com 
 
 

MMaaaakk  hheett  wweerrkknneemmeerrss  nnaaaarr  ddee  zziinn    

  
Iedere werknemer verdient voldoende aandacht. Maar dat is heel wat anders dan 
even kletsen bij het koffiezetapparaat. Vijf tips om (gratis) goede werknemers vast te 
houden. 
 

Voor veel bedrijven is het personeelstekort de 
grootste belemmering om te groeien, bleek eerder 
deze maand al uit onderzoek. Goed personeel kiest 
lang niet altijd voor een hoog salaris, maar ook 
vaak voor een prettige cultuur. Vijf tips om je 
medewerkers tevreden te houden. 
 

 

https://www.mt.nl/business/onderzoek-bedrijven-arbeidstekort-kunnen-veel-halen-uit-personeelsmanagement/564224
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Sollicitatieprocedure 
Een goed begin is het halve werk. Dus een goed 
personeelsmanagementbeleid begint bij de 
sollicitatieprocedure. Nog voordat de vacature 
overal wordt gepubliceerd, moet je een planning en 
onderscheidend functieprofiel opstellen. Vervolgens 
krijgen sollicitanten drie weken de tijd om te 
reageren. Vergeet niet om altijd een 
ontvangstbevestiging te sturen. Informeer na afloop  

ook alle kandidaten over een eventuele afwijzing. 
 
Functioneringsgesprek 
Gezellig lunchen in de kantine. Dan zie je iedereen weer even, en heb je gelijk ook 
de tijd om de afgelopen periode even te evalueren. Want wanneer moet u daar 
anders tijd voor vrijmaken? Fout. Dit is eerder een zogenoemd veroordelingsgesprek. 
Het is belangrijk om hier apart voor te gaan zitten. Bij voorkeur ieder half jaar een 
functioneringsgesprek en één keer per jaar een doelen- en beoordelingsgesprek. 
 

Gedragscode 
Ieder bedrijf heeft zijn eigen gedragsregels. Zijn 
privé smsjes en -telefoontjes onder werktijd 
toegestaan? Kan thuiswerken? Vaak worden 
bepaalde gedragscodes opgesteld en vervolgens 
naar de werknemers toe gecommuniceerd. Maar 
als je echt draagvlak wilt creëren is het verstandig 
om de werknemers te betrekken bij het opstellen 
van een gedragscode binnen de praktijk. 

 
Dagelijkse evaluatie 
Begin de dag standaard met een pre-briefing en eindig dagelijks met een debriefing. 
Naast het algemene werkoverleg. Op deze manier wordt telkens kort de dag 
doorgenomen en vervolgens geëvalueerd. Hierdoor kent iedereen elkaars agenda en 
worden mogelijke knelpunten en spanningen direct uit de weg geruimd. 
 

Stress wegnemen 
Voorkom tot slot kortdurend verzuim door een 
prettige werksfeer te creëren. Denk hierbij aan 
heldere verlofregels waarin iedereen aan bod komt.  
Zo kun je bijvoorbeeld een vakantieschema opstel-
len. Iedereen krijgt voor een gedeelte van het jaar 
eerste keus. En wanneer mensen plezier hebben in  

hun werk en de regels zijn duidelijk, dan is de kans op ziekte ook kleiner. Bron: mt.nl 

 

 

Voor de goede orde herinneren we u aan de Algemene Ledenvergadering die 
op 17 april wordt gehouden. Locatie: Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom.  
 
Heeft u zich nog niet aangemeld, doe het dan vóór 10 april a.s. via e-mail : 
info@vpbn.nl 
 

 

 

 

mailto:info@vpbn.nl
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DDéézzee  wweerrkkggeevveerr  iiss  nniieett  aaaannsspprraakkeelliijjkk  vvoooorr  bbuurrnn--oouutt  
 
Een ex-laborante stelt haar voormalige werkgever aansprakelijk voor haar 
arbeidsongeschiktheid door burn-out. Zij vindt dat het ziekenhuis tekort is geschoten 
in zijn zorgplicht voor burn-out waar het gaat om werkomstandigheden, PMO-
verplichting en rol van de bedrijfsarts. Vindt het hof dat in hoger beroep ook? 
 
Een vrouw van nu 65 werkt sinds 1971 als laborante bij een ziekenhuis. In 2010 
raakt zij arbeidsongeschikt. Na een mislukte re-integratiepoging volgt opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Na die opname heeft de werkneemster niet meer gewerkt. 
 

Kantonrechter: geen causaal verband burn-out en werk 
Begin oktober 2014 wordt zij volledig arbeidsongeschikt 
verklaard. Daarop volgt per 1 september 2015 beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het 
UWV. Daarna heeft de werkneemster het ziekenhuis 
aansprakelijk gesteld voor haar arbeidsongeschiktheid.  

Vervolgens heeft de kantonrechter vastgesteld dat er sprake was van 
spanningsklachten die zijn aan te duiden als een burn-out. Maar de kantonrechter 
acht niet bewezen dat de oorzaak van deze burn-out ligt bij de werkomstandigheden. 
 
Schending zorgplicht voor burn-out in drie verwijten 
In beroep oordeelt het gerechtshof als volgt. Volgens de werkneemster is haar burn-
out veroorzaakt doordat de werkgever zijn zorgplicht voor burn-out (art. 7:658 BW) 
niet is nagekomen. In hoofdlijnen maakt de werkneemster haar werkgever drie 
verwijten, over (1) de werkomstandigheden, (2) schending van de verplichting tot 
periodiek medisch onderzoek (PMO, art. 18 Arbowet) en (3) de rol van de bedrijfsarts 
bij de re-integratie. 
 
1. De werkomstandigheden 
De werkneemster deed voornamelijk microscopie. Dat gebeurde langdurig en met 
grote concentratie op een drukke werkplek. Maar het hof acht deze twee omstandig-
heden, op zichzelf, niet te kwalificeren als voor de gezondheid gevaarlijke omstan-
digheden. Zij deed dit werk sinds 1971 en heeft tot 2010 nooit gezondheidspro-
blemen gehad. 
 

Dat de werkgever wist van een (te) hoge werkdruk 
heeft de werkneemster onvol-doende onderbouwd. 
Daarmee bestond er volgens het hof geen 
verplichting om de werkomstandigheden aan te 
passen. De werkgever valt dan ook geen schending 
van zijn zorgplicht voor burn-out te verwijten. 

 
2. Schending plicht periodiek medisch onderzoek 
Het tweede verwijt is dat de werkneemster niet in de gelegenheid is gesteld om 
periodiek een geneeskundig onderzoek te laten verrichten. Volgens het hof is dit 
onderzoek bedoeld om de risico’s die het werk voor de gezondheid van de 
werknemers meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Over de vraag 
hoe vaak dit moet gebeuren, laat de wetgever zich niet uit. Het is afhankelijk van de 
mate waarin werknemers aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld bij de 
uitoefening van het werk. 
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De werkneemster heeft bevestigd dat destijds, in het kader van de RI&E, een 
periodiek medisch onderzoek is uitgevoerd. Het is dan ook aan haar om de 
schending van artikel 18 Arbowet te onderbouwen. Dit moet zij doen door aan te 
geven wanneer er een nieuw onderzoek had moeten plaatsvinden. Het hof merkt ook 
nog op dat het causaal verband tussen de gestelde overtreding en haar schade niet 
aannemelijk is gemaakt. 
 
3. Rol van de bedrijfsarts bij de re-integratie 
Over de klachten tijdens de re-integratie oordeelt het hof dat de feiten en omstandig-
heden geenszins wijzen op een fout van de bedrijfsarts. De slotsom is dat de werk-
neemster haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. Het gerechtshof verwerpt 
daarop het hoger beroep. 
Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4662 |  Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl 

 

MMaaaakk  mmeeeerr  rruuiimmttee  vvoooorr  rruusstt  iinn  ddee  RRII&&EE  
 
Nederland kent steeds meer een 24-uurseconomie. Toch besteden de meeste 
RI&E’s niet of nauwelijks aandacht aan werk- en rusttijden. Opmerkelijk, want 
onregelmatig werken brengt veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Hoe 
maakt u meer ruimte voor rust in de RI&E? 
 
De werk- en rusttijden in Nederland zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet. In principe 
geldt de Arbeidstijdenwet voor iedereen van 18 jaar en ouder die voor een werkgever 
werkt. De Arbeidstijdenwet bevat normen over hoeveel uren werknemers in een 
zekere periode (dienst, week) maximaal mogen werken en welke minimale rusttijden 
dan vereist zijn. Daarnaast is er regelgeving over onderwerpen als pauzes, 
zondagsarbeid, consignatie, en dergelijke. Regels nachtwerk blijven zoals ze zijn 
 

Biologische klok niet ingesteld op ’s nachts werken 
Onregelmatig werken – met name in de nacht – 
levert risico’s op voor de gezondheid en het welzijn 
van werknemers. Dit komt door onze biologische 
klok, die niet is ingesteld op ’s nachts werken. 
Diezelfde biologische klok zorgt ervoor dat een 
groot aantal essentiële lichaamsprocessen verloopt 
volgens een vast 24-uursritme. Dit 24-uursritme 
heet ook wel het ‘circadiane ritme’ en is belangrijk 
voor het goed functioneren van het lichaam. 
Voorbeelden hiervan zijn hormoonspiegels, de 
lichaamstemperatuur en de slaap-waakcyclus. Is 

nachtwerk echt nodig? 

 
Activiteiten in de late avond en nacht verstoren het bioritme, want onze hormonen 
proberen zich aan te passen aan het veranderde ritme. Daardoor raakt het ritme los 
van de normale dag- en nachtritmiek (we noemen dit desynchronisatie) en werken de 
hormonen niet meer goed samen. Als gevolg hiervan kunnen vermoeidheids-
klachten, hoofdpijn en spijsverteringsklachten optreden. 
 
Geen risico’s voor dagwerkers? 
 Medewerkers die regelmatig ’s nachts werken lopen de meeste (gezondheids) 

risico’s. Toch is ook aandacht nodig voor mensen die overdag werken. 

 

http://www.bureaupoort.nl/
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2017/12/regels-nachtwerk-blijven-zoals-ze-zijn-1012061
https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2018/01/is-nachtwerk-echt-nodig-1011153
https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2018/01/is-nachtwerk-echt-nodig-1011153
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 Woon-werkverkeer: een reistijd van 2 uur per dag bovenop de werkdag is 
gangbaar. Met fileleed kan dit oplopen tot 3 à 4 uur per dag. Zeker voor mensen 
die een 9-urige werkdag draaien in een 36-urige werkweek worden de dagen 
daarmee erg lang. 

 Veel mensen gaan door als ze het druk hebben en slaan (lunch)pauzes over. Dit 
komt de productiviteit niet ten goede. Enkele (korte) pauzes per dag verhogen de 
productiviteit van medewerkers fors. 

 Thuiswerken: er zijn steeds meer mogelijkheden om thuis te werken. Op zich 
prima, maar het risico bestaat dat werk en privé erg door elkaar gaan lopen en 
mensen niet meer loskomen van hun werk. 
 

Sterk verband tussen nachtwerk en slaapproblemen 
Volgens de Gezondheidsraad blijkt uit vele onderzoeken 
dat werken in ploegendiensten of nachtwerk kan leiden tot 
een verhoogde kans op diabetes type 2, hart- en 
vaatziekten, maag- en darmklachten en slaapproblemen. 
Want er bestaat een sterk verband tussen nachtwerk en 
slaapproblemen. Denk maar aan verkorte slaapduur, 
verslechterde slaapkwaliteit en vermoeidheid. Dit soort 
problemen komen naar schatting anderhalf tot ruim 
tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij dagwerkers 
(Bron: Gezondheidsrisico’s door nachtwerk. Den Haag: Gezondheidsraad, 2017; 
publicatienr. 2017/17). 

 
Nu bewezen: nachtwerk schaadt gezondheid 
Vermoeidheid gaat niet alleen over zich fysiek moe voelen, maar ook over een 
verminderde mate van alertheid, concentratie en inschattingsvermogen van 
complexe situaties. Daarnaast komt obesitas relatief vaak voor bij medewerkers die 
onregelmatig werken. Dit heeft te maken met de verstoring van de bioritmen in 
combinatie met een minder gezonde leefstijl. Want met name ’s nachts eten en 
drinken mensen vaak minder gezond. Pas op, nachtwerkers achter het stuur 

 
 

Het (ploegen)rooster heeft daarnaast een 
belangrijk effect op het sociale en gezins-
leven. Want als iemand vaak werkt op tijden 
dat de meeste andere mensen vrij zijn, is 
afspraken maken zonder de agenda’s te 
trekken vrijwel niet te doen. 
 
 

 
Belangrijke vragen over werk- en rusttijden voor RI&E 
Gezien de risico’s is meer aandacht voor werk- en rusttijden gerechtvaardigd. De 
volgende vragen zijn wellicht relevant in het kader van een RI&E. 
- In hoeverre is er een beleid over werk- en rusttijden?  
- Welke regels zijn er afgesproken (in de cao of met de ondernemingsraad)?  
- Is er aandacht voor kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, jeugdige en 

oudere medewerkers?  
- Is er aandacht voor medewerkers van wie de aard van het werk bijzondere risico’s 

kent, zodat de duur van (nacht)diensten moet worden beperkt? 
 

 

 

https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2017/10/nu-bewezen-nachtwerk-schaadt-gezondheid-1013822
https://www.arbo-online.nl/rie/artikel/2017/04/pas-op-nachtwerkers-achter-het-stuur-1018624
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Roostervormen 
Op welke afdelingen werkt men met ploegenroosters (drie-, vier- of vijfploegs) of met 
periodiek gemaakte dienstroosters (wisseldiensten)? Wat is de arbeidsduur bij de 
verschillende roostertypes? Wat zijn de wisseltijdstippen? Welke klachten ervaren 
medewerkers? 
 
Planning en registratie 
- Hoe ziet het roosterproces eruit?  
- Wie beslist er bijvoorbeeld over dienstwijzigingen?  
- Hoe houdt men rekening met wensen van medewerkers?  
- Welk planningssysteem gebruikt men?  
- Hoe worden werktijden geregistreerd? 
- hoe controleert men op de normen van de Arbeidstijdenwet? 

 
Werktijden 
Kijk naar de gerealiseerde werktijden. Wat 
zijn risicovolle diensten (bijvoorbeeld erg 
vroeg of laat)? Als er veel overwerk, ruilingen 
of andere verschuivingen zijn, is de kans op 
problematiek en overtredingen groter. Check 
of er tussen diensten minimaal 11 uur en op 
weekbasis minimaal 36 uur rust in het 
rooster zit. 

 
 
Bijzondere diensten en pauzes 
Extra alertheid is geboden bij bijzondere diensten: gebroken diensten, slaapdiensten 
en consignatie- of piketdiensten. Voor het laatste gelden specifieke (ingewikkelde) 
normen. Check de frequentie en duur van oproepen tijdens consignatie. Hebben 
medewerkers de gelegenheid om pauze te nemen? Als zij meer dan 5,5 uur achter 
elkaar werken, hebben medewerkers recht op een pauze van een half uur. Tijdens 
die pauze zijn zij ook echt ‘vrij’ van werk. Zo vergeet u niets in de RI&E 
 
Weetjes over vermoeidheid 
Enkele interessante weetjes over vermoeidheid en veiligheid (Bron: FNV Bondgenoten. Licht op 

de nacht, rapport nachtarbeid en gezondheidsbeleid, 2013). 
- Het prestatievermogen van medewerkers is rechtstreeks gekoppeld aan de 

activiteit van de biologische klok en onze lichaamstemperatuur. Overdag 
presteren we duidelijk beter dan ’s nachts. 

- Na 17 tot 18 uur zonder slaap presteren proefpersonen even slecht of slechter 
dan mensen met een alcoholpercentage van 0,05 procent in hun bloed  
Bron: Drew Dawson & Kathryn Reid. Fatigue, alcohol and performance impairment.   
         Nature 388 (235), 1997). 

- Enkele grote rampen –Tsjernobyl, de giframp in Bhopal en met de olietanker 
Exxon Valdez – lijken in verband te staan met (over)vermoeidheid. 

- Het veiligheidsrisico neemt toe naarmate er meer opeenvolgende nacht-
diensten worden gedraaid. Het veiligheidsrisico neemt ook toe als een dienst 
langer duurt dan 10 uur. 

- Medewerkers die na een nachtdienst naar huis rijden lopen een groter risico 
op (eenzijdige) auto-ongelukken.   

 
 

 

https://www.arbo-online.nl/rie/nieuws/2018/11/zo-vergeet-u-niets-in-de-rie-1016176
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Preventieve maatregelen voor betere werk- en rusttijden 
Bronmaatregelen, dus maatregelen gericht op het wegnemen van belastende 
factoren, zijn nauwelijks mogelijk. Wel kunnen we verschillende preventieve 
maatregelen nemen. Zo beperkt u de impact van nachtwerk 
 Beperk werken in de nachtelijke uren waar mogelijk. 
 Hanteer een lagere arbeidsduur bij zwaardere roostervormen, voor meer 

hersteltijd. 
 Gebruik roosters met een snelle voorwaartse rotatie, die zijn gezonder. Dit 

betekent: niet te veel gelijksoortige diensten achter elkaar en een volgorde van 
‘vroeg’ naar ‘laat’ naar ‘nacht’. 

 Organiseer voorlichting over voeding en andere leefstijlaspecten. Gebleken is dat 
een andere samenstelling van de voeding (meer eiwitten, minder koolhydraten) 
kan zorgen voor een verbeterde alertheid. Ook kennis en tips over slaap zijn 
nuttig. 

 Creëer mogelijkheden tijdens de (nacht)dienst voor een korte powernap. Een korte 
slaap (niet langer dan 20 minuten) verhoogt de alertheid (Bron: Huub Pennock in 
Arbo Magazine. Het nieuwe dutten, de powernap, november 2011). 

 Zorg voor betere voorzieningen op het gebied van ontspanningsruimtes en 
maaltijden. In veel organisaties is een snack uit een automaat het hoogst haalbare 
buiten kantoortijden. 

 Bied de medewerkers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
(PAGO) aan. 

Auteur : Martin Bos | arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie, houdt zich onder andere bezig met werktijden en 
werkstress. Bron: Arbo-online 

  

MMeellddiinnggeenn  vvaann  bbeerrooeeppsszziieekktteenn  iinn  22001177  iinn  bbeeeelldd  
 
Hoeveel meldingen van beroepsziekten zijn er in 2017 geregistreerd in de Nationale 
Beroepsziekteregistratie? Hoeveel artsen deden die meldingen? En waar ligt het 
zwaartepunt per leeftijd of sector? De antwoorden op deze en meer vragen over 
meldingen van beroepsziekten in 2017 vindt u overzichtelijk in een infographic. 
 
Ook dit jaar heeft het ministerie van SZW een infographic gemaakt over beroeps-
ziekten in cijfers. De infographic geeft algemene cijfers over de meldingen van 
beroepsziekten in 2017 overzichtelijk weer. Waarbij de onderliggende cijfers en 
trends afkomstig zijn uit het rapport Beroepsziekten in cijfers 2018. Beroepsziekten in cijfers 
 
In totaal 4.619 meldingen van beroepsziekten 
In 2017 hebben alles bij elkaar 792 artsen in totaal 4.619 meldingen van 
beroepsziekten gedaan. De mediaan ligt hierbij op drie. Dat wil zeggen dat ongeveer 
de helft van het aantal bedrijfsartsen één tot drie meldingen heeft gedaan. Maar 
verreweg de meeste van de artsen hebben in 2017 één melding van een 
beroepsziekte gedaan. Daarbij gaat het in totaal om 184 artsen oftewel 23 procent. 
 
Net als in de afgelopen drie jaar gaat het merendeel van de meldingen van 
beroepsziekten over psychische aandoeningen. Dat is het geval bij maar liefst 57 
procent van de in totaal 4.619 meldingen van beroepsziekten. Daarbij zorgen 
overspannenheid en burn-out voor driekwart van het totaal aantal 
gemelde psychische aandoeningen. We krijgen steeds vaker een burn-out 

https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2018/03/16308-10116308
https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/NCVB_Beroepsziekten_in-cijfers-2018.pdf
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2017/11/we-krijgen-steeds-vaker-een-burn-out-1013235
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NNiieett  mmeeeerr  eellkkee  22  uuuurr  ppaauuzzeess  bbiijj  bbeeeellddsscchheerrmmwweerrkk  

  
Het criterium van 2 uur voor het onderbreken van beeldschermwerk is komen te 
vervallen. Deze absolute norm in het Arbobesluit past volgens de overheid niet meer 
bij de variatie aan beeldschermwerk die werken in de moderne tijd met zich 
meebrengt. Dat staat in Artikel I, onderdeel X (artikel 5.10) van het Besluit van 5 
december 2018, houdende redactionele en beperkte beleidswijzigingen van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines. 
Dit verzamelbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 465). De wijziging over de pauzes bij 
beeldschermwerk is één van de onderwerpen in het besluit. 
 

Absolute norm pauzes bij beeldschermwerk passé 
De absolute norm voor pauzes bij beeldschermwerk 
van iedere 2 uur een onderbreking past niet bij de 
huidige variatie aan beeldschermwerk. Werken in 
de moderne tijd brengt allerlei vormen van beeld-
schermwerk met zich mee, zoals werken op de 
tablet, de mobiele telefoon, de laptop en plaats- en 
tijdonafhankelijk werk. Plaatsonafhankelijk werken, wat 

doe je ermee in de RI&E? 
 
Ook nu blijft regelmatig pauzeren een must 
Maar pas op! Het vervallen van de 2-uursnorm doet niets af aan de zorgverplichting 
van de werkgever. Hij moest en moet nog steeds het werk zo organiseren dat 
medewerkers niet aan één stuk door achter het beeldscherm zitten. Regelmatig 
pauzeren blijft dus een must voor gezonde beeldschermwerkers. Voldoende 
werkonderbrekingen bij beeldschermwerk blijven dus hoe dan ook nodig. Onder 
meer om klachten door langdurig zitten te voorkomen. De zonnige kant van zitten 
 
Al was het maar om kansen op RSI te beperken 
Maar ook om oog- en stressklachten daar waar mogelijk tegen te gaan. En natuurlijk 
om de kans op klachten aan armen, schouders en nek (RSI, CANS) tot een minimum 
te beperken. Checklist Beter achter je schermen (BAS). 
 

PPrriivvaaccyywweett  AAVVGG  aallss  jjookkeerr  

  
De Algemene verordening gegevensbescherming trad in werking op 25 mei 2018. 
Maar wordt deze AVG wel goed toegepast? Hoe gaan bedrijven en organisaties 
hiermee om? Bron: uitzending van Radar Bekijk complete uitzending  
 

De AVG is een wet op Europees niveau die de privacy van de 
burgers beschermt. Deze Europese privacywet versterkt de 
privacy-rechten van consumenten en eist van bedrijven en 
organisaties om verwerking van persoonsgegevens te 
verantwoorden. Bedrijven krijgen hierdoor meer verplichtingen 
als het gaat om de privacy van consumenten, en consumenten 
krijgen meer rechten als het gaat om controle over hun 
persoonsgegevens. Wie zich niet aan de nieuwe wet houdt kan 
een boete opgelegd krijgen. Alle Europese toezichthouders 
hebben nu dezelfde bevoegdheden om zo'n boete op te leggen.  

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-465.html
https://www.arbo-online.nl/rie/artikel/2018/09/plaatsonafhankelijk-werk-en-de-rie-10117385
https://www.arbo-online.nl/rie/artikel/2018/09/plaatsonafhankelijk-werk-en-de-rie-10117385
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2018/07/zitten-is-het-nieuwe-zonnen-10117120
https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/v2/page/beter-achter-je-schermen
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tv-uitzending-14-01-2019/
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De bestaande privacy-rechten zijn uitgebreid en er gelden nu twee nieuwe rechten: 
het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid.  
 
Recht op dataportabiliteit 
Dit gaat vooral over het 'recht om gegevens over te dragen'. Het houdt in dat wij het 
recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van ons 
heeft. Dit zorgt ervoor dat wij de gegevens bijvoorbeeld makkelijk kunnen doorgeven 
aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kan er gevraagd worden 
om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld 
wanneer je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Hierdoor is er meer controle 
over je eigen persoonsgegevens.  
 
Recht op vergetelheid 
Wat een bedrijf, vereniging of stichting doet met data van consumenten staat meestal 
beschreven in een privacy-statement, maar zo'n statement moest met de invoering 
van de AVG worden uitgebreid. Er moet duidelijk zijn hoelang gegevens worden 
bewaard en waarom. Organisaties moeten in een aantal gevallen persoonsgegevens 
verwijderen. Door een beroep te doen op je recht op vergetelheid kun je organisaties 
vragen om je gegevens te verwijderen. 
 
Kopie identiteitsbewijs nodig om gegevens te verwijderen? 
Er zijn sinds de invoering van de wet situaties van organisaties, bedrijven en 
overheid waarin de AVG verkeerd ingezet. In onze uitzending laten we een 
voorbeeld zien van een mevrouw uit Rotterdam die een enquête toegestuurd krijgt 
via een site over de bereikbaarheid in haar stad. Wanneer zij aangeeft dat ze haar 
gegevens gewist wil hebben, krijgt ze als reactie: 'Helaas kunnen wij uw gegevens 
niet verwijderen zolang wij geen kopie van uw identiteitsbewijs hebben. Dit is een 
voorzorgsmaatregel ter controle van uw identiteit conform de AVG.' De Autoriteit 
Persoonsgegevens geeft aan dat dit niet de bedoeling is.  
 
RDW: 'Een misverstand' 
Een ander voorbeeld in onze uitzending heeft betrekking op de RDW, de instelling 
die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland 
verzorgt. Volgens de RDW-woordvoerder is er sprake van een misver-
stand. 'Consumenten die willen weten of een bedrijf een RDW-erkenning heeft, 
kunnen dit gewoon navragen bij de RDW. Op basis van postcode en huisnummer 
wordt aangegeven of dit wel of niet het geval is. Het betreft openbare informatie die 
ook beschikbaar is via open data van de RDW.' 
 
Klachten over privacyrechten 
Bijna tienduizend mensen hebben het afgelopen halfjaar een privacy-klacht 
ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meeste klachten (32 procent) gaan 
over privacy-rechten, zoals het recht op inzage en op verwijdering van informatie. 
Veel organisaties vragen bijvoorbeeld om een kopie van een identiteitsbewijs voordat 
ze gegevens willen verwijderen, maar dat mag in veel gevallen niet. De Autoriteit 
Persoonsgegevens laat weten: 'Het is goed dat mensen actief opkomen voor hun 
privacyrechten. Er komt steeds meer bewustwording van die rechten. Bedrijven 
hebben door dat klant scherper wordt als het op privacy aankomt. Mensen stellen het 
delen van gegevens niet op prijs.' De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal 
voorbeeldbrieven gemaakt om te helpen bij het uitoefenen van de privacy-rechten. 

https://opendata.rdw.nl/Erkende-bedrijven/Open-Data-RDW-Erkende-Bedrijven/5k74-3jha
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven
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VVlluucchhttggeeddrraagg  bbiijj  bbrraanndd::  wwaatt  ddooeenn  wwee  wweell  eenn  nniieett??  
 
Een groot gebouw dat in brand staat haalt steevast de media. Veelal zien we dan op 
videobeelden de vlammen langs de gevel of uit het dak omhoog schieten. Dit gaat 
meestal gepaard met veel rookontwikkeling. Soms zijn we ook getuige van de 
ineenstorting van het pand. Wat we vrijwel nooit zien, is hoe mensen vluchten. 
Gedragen wij ons eigenlijk wel zo bij brand zoals de overheid veronderstelt? En 
voldoet het Bouwbesluit dan?  
 
Daan Jansen, senior adviseur brandveiligheid bij Royal Haskoning: “In de basis gaat 
het Bouwbesluit uit van de beschikbaarheid van twee onafhankelijke vluchtroutes die 
leiden naar het aangrenzend terrein en uiteindelijk de openbare weg. De vluchtroute 
moet goed en veilig bruikbaar zijn. Daarom worden bepaalde breedtes vereist en 
moeten obstakels voorkomen worden. Afhankelijk van de bezetting in het gebouw 
dient een vluchtroute binnen een bepaalde afstand te leiden naar veilig gebied. Dit 
betekent achter een brandscheiding of direct naar buiten. Om opstopping tijdens 
vluchten te voorkomen, wordt de breedte van de vluchtweg afgestemd op het aantal 
mensen, dat de vluchtweg gebruikt. Tot slot dienen voor de zichtbaarheid, de 
vluchtwegen voorzien te zijn van vluchtrouteaanduiding en noodverlichting.” 
 

Eisen Bouwbesluit 
Jansen: “De doelstellingen van het Bouwbesluit 2012 
beperken zich tot het beschermen van personen en het 
veiligstellen van naastgelegen percelen. Daarom kan 
gesteld worden, dat de brandveiligheid die het 
Bouwbesluit afdwingt, zich vooral richt op veilig vluchten. 
Vooral in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit  

staan de eisen die ervoor moeten zorgen, dat een bouwwerk brandveilig is. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen bouwkundige voorzieningen en installaties om 
een brand te detecteren en mensen te alarmeren.” Jansen ontwikkelt voor nieuwe 
gebouwen en bestaande complexen brandveiligingsconcepten. Ook begeleidt hij 
technische verbeteringen en certificering van installaties. 
 
Affectieve en sociale aspecten 
Is met deze regels de veiligheid afgedekt? Volgens Natalie van der Wal zijn de regels 
onvoldoende. “Softwarepakketten rondom simulatie en evacuatie nemen veelal 
realistische gedragen van mensen bij bijvoorbeeld een brand niet mee. Zoals 
mensen die op zoek gaan naar vrienden. Mensen hebben emoties. Brand maakt ze 
bang. Emoties en informatie over wat er aan de hand is, kan zich verspreiden tussen 
mensen.” Uit onderzoek blijkt dat gedrag invloed heeft op de evacuatietijd. Als we 
kijken naar het model van Van der Wal en ‘andere pakketten dan blijkt er een verschil 
in evacuatietijd van maar liefst 30 procent te zijn. “Van der Wal: “Het is niet zo, dat 
mensen altijd de dichtstbijzijnde (nood)uitgang nemen. Vaak nemen ze de voor hen 
bekende weg.” 
 
Bij brand ontstaat ook vaak groepsvorming 
Van der Wal is computerwetenschapper en gespecialiseerd in Behavioural 
Informatics en Psychology bij het Centre for Decision Research op de Leeds 
University Business School. Van der Wal komt uit de hoek van Kunstmatige 
intelligentie, waarbinnen ze grote groepen mensen (crowds) simuleert die samen een 
beslissing moeten nemen. Bij uitstek daar waar het gaat over evacuaties. Hierin 
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neemt ze ook affectieve en sociale aspecten mee. ¨Van de EU heb ik voor twee jaar 
geld gekregen voor onderzoek naar het verbeteren van evacuaties, als gevolg van 
bijvoorbeeld terrorisme, orkanen en brand.¨ 
 

Nieuw simulatiemodel 
Jansen is het voor een deel eens met Van der Wal. “Het 
Bouwbesluit houdt eigenlijk geen rekening met het 
menselijke gedrag bij brand. De regels zijn afgestemd op 
een redelijke gewone situatie, waarin geen extreme 
bezetting en  complexiteit  van h et gebouw en  de  vlucht- 

routes speelt. De regels gaan er bijvoorbeeld vanuit, dat alle vluchtroutes evenredig 
worden belast. Het Bouwbesluit maakt geen onderscheid tussen een goed zichtbare 
hoofdingang en de veel minder goed zichtbare, vaak kleinere nooduitgangen. In voor 
mensen onbekende gebouwen – zoals een theater, café, gemeentehuis – is de 
entree de belangrijkste vluchtroute. In de praktijk zal de hoofdingang evenredig 
zwaar belast worden, terwijl het Bouwbesluit dit niet beschouwd. Hierdoor bestaat het 
risico op opstopping bij deze vluchtweg, terwijl andere vluchtroutes niet of nauwelijks 
gebruikt worden.” 
 
Vervolgonderzoek 
Van der Wal gaat verder met haar onderzoek. Tot nu toe heeft ze alleen in een lege 
ruimte getest (op de computer). In het vervolgonderzoek wil ze de ‘mensen’ in 
complexere ruimtes laten rondlopen, met bijvoorbeeld trappen en deuren. Haar 
tweede doel is, het model in de praktijk te gaan testen; “Een evacuatie van een groep 
is slechts een datapunt. Je hebt wel ongeveer 50 van die datapunten nodig om een 
simpele onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Ik kan niet een hele groep 
honderden keren laten evacueren. Ook heb ik elke keer een andere groep nodig. 
Daarom ga ik nu een experiment uitvoeren, waarbij slechts een persoon evacueert. 
Hoe maakt hij beslissingen? Wat ziet hij wel of niet?¨ Daarnaast houdt Van der Wal 
een online survey, waarin ze de routekeuze onderzoekt met een grote populatie. Het 
uiteindelijke doel, is het gedrag en dus de bevindingen ook in de praktijk te testen. 
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Veronderstellingen 
Kunnen we nu toch al stellen, dat het Bouwbesluit niet afdoende lijkt voor veiligheid 
als we kijken naar brand en vluchten? ”Ja”, zegt Van der Wal. Het Bouwbesluit stelt 
bijvoorbeeld, dat een nooduitgang op een x-aantal seconden moet liggen. Door 
rookontwikkeling bijvoorbeeld doen mensen er vaak veel langer over. Daan Jansen 
vult aan: ”De standaard looptijd waar de regels op gebaseerd zijn is 1 m/s. Voor veel 
mensen is dit een overschatting. Denk aan ouderen en zij die minder goed ter been 
zijn. Bij brand ontstaat ook vaak groepsvorming. Een gezin blijft bij elkaar en volgt 
een natuurlijke leider, terwijl gelijktijdig de snelheid van de groep wordt bepaald door 
de langzaamste persoon. We zijn een kuddevolk. Nooduitgangen zijn per definitie 
onaantrekkelijk, omdat we niet weten waar ze naar leiden. De groene bordjes maken 
de nooduitgangen zichtbaar, maar alleen de vakspecialisten weten vaak waarvoor 
deze er hangen. Het Bouwbesluit houdt ook geen rekening met de pre-movement 
tijd. Ontstaat er brand, dan gaan we niet direct vluchten.” Van der Wal knikt. Ook zij 
heeft dit geconstateerd in haar onderzoek. 
 
Friendly-fire-syndrome 
“Los van deze vertraging kennen we ook het friendly-fire-syndrome. Doordat we veel 
vaker speels of nuttig omgaan met vuur aan een fornuis of bij een haardvuur is voor 
veel mensen de dreiging niet direct duidelijk. Ook dit kan weer het proces van 
vluchten vertragen. Al deze vertragingen worden door het Bouwbesluit niet 
beschouwd. Dit betekent naar mijn mening niet dat het Bouwbesluit per definitie leidt 
tot een onveilige situatie. In alle aannames zitten ook veel conservatieve 
uitgangspunten, waardoor in heel veel situaties toch een voldoende veilige situatie 
wordt gerealiseerd.” 
 

Gedrag: een belangrijk aspect 
Het gedrag van mensen moeten we zien als een 
belangrijk aspect bij vluchten bij brand. Maar 
voordat de overheid hier echt mee aan de slag 
gaat, moet er nog wel het een en andere gebeuren, 
volgens Van der Wal: ¨Daarvoor zijn nieuwe 
onderzoeksprojecten nodig 

 
 

SSnneell  vvlluucchhtteenn  vveerrssuuss  iinnbbrraaaakkbbeevveeiilliinngg::  wwaatt  iiss  ddee  bbeessttee  oopplloossssiinngg??  
 
Nood- en vluchtdeuren moet je met een lichte duw kunnen openen. Maar hoe zit het 
met de inbraakveiligheid van een nooduitgang? Snel kunnen vluchten is een ding, 
maar tegelijkertijd willen gebouwbeheerders inbraak voorkomen. Daarbij wil je ook 
niet dat de deur ongewenst wordt gebruikt voor verkoeling of ventilatie of door 
rokende werknemers. Al deze factoren maken het beheer van nood- en vluchtdeuren 
er in de praktijk niet gemakkelijker op. Wat zegt de wet en hoe pas je die toe?  
 
Europese normen 
Met de komst van twee Europese normen, NEN-EN 179:2008 (Emergency exit devices, 
Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij 
vluchtroutes) en NEN-EN 1125:2008 (Panic exit devices, Panieksluitingen voor 
vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes) 
is er nu onderscheid tussen nood- en vluchtdeuren. Een nooddeur is bedoeld voor 
uitgangen waarbij niet direct sprake is van panieksituaties, omdat mensen bekend 

 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-1792008-en.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-11252008-en.htm
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zijn met het gebouw. Ook gaat het hier om een kleiner aantal gebruikers dat mogelijk 
van de deur gebruik moet maken. De deuren zijn meestal voorzien van een bij nood 
te openen insteekslot met een ontgrendelingsmechanisme van binnenuit. 
 
Welke eigenschappen heeft een nood-/vluchtdeur?  
- Het is een enkele of dubbele deurset 
- Van hout, PVC, aluminium of staal 
- De deur heeft een paniekslot met beslag 
- De nooddeur mag aan de binnenkant een kruk hebben 
- Een vluchtdeur heeft aan de binnenkant een duwbalk 
- Een nood- en vluchtdeur zijn altijd herkenbaar door vluchtwegaanduiding 
- Deuren in vluchtroutes mogen niet tegen de vluchtrichting in draaien 
- Een buitendeur mag niet op een openbare weg uitkomen 
- Sleutels en sleutelkastjes om de deur te openen zijn niet toegestaan 

 
Spanningsveld tussen vluchten en inbraakwerendheid 
In de NEN-EN 179:2008 en NEN-EN 1125:2008 zijn de basiseisen vastgelegd om veilig te 
kunnen vluchten, maar bleef het spanningsveld tussen vluchten en inbraakrisico 
bestaan. Een “standaard” paniekslot zonder meerpuntssluitingen heeft namelijk maar 
een beperkte inbraakwerendheid. Gelukkig zijn er inmiddels vele oplossingen op de 
markt waarbij er een goede combinatie ontstaat tussen inbraakwerendheid en 
vluchtveiligheid. 
 
Welke oplossingen zijn er?  
1. Zelfvergrendelende anti-panieksloten: de deur is dan altijd van binnenuit te 

openen met een deurkruk of duwbalk. 
2. Elektromechanische sloten met kruksturing: aan twee zijden loopt de nachtschoot 

automatisch uit op veerkracht. Ontkoppeling vindt plaats na een signaal van de 
brandmeldinstallatie of handmatig. 
 

Exit control: tegengaan ongewenst gebruik 
Ongewenst gebruik van nood- en vluchtdeuren kan worden tegengaan met exit 
control. De groene kastjes plaats je onder de deurkruk of horizontale stang van de 
panieksluiting. Tijdens de vereiste enkelvoudige handeling raakt de kruk of stang het 
groene kastje, waarna het alarmsignaal volgt. Resetten kan alleen door bevoegde 
personen met sleutel. Deze personen kunnen ook zonder alarm de deur 
openen. Van belang is dat de kastjes door een erkend testinstituut zijn beproefd op 
een goede samenwerking met producten die aan de NEN-EN 179:2008 en 1125:2008 
voldoen, zodat de voorgeschreven openingsdruk (maximaal 80N) niet wordt 
overschreden. 
 
CE markering op vluchtwegdeuren in uitwendige scheidingsconstructies 
Fabrikanten van vluchtdeuren die toegepast worden in uitwendige scheidings-
constructies moeten wettelijk gezien gecertificeerd zijn op NEN-EN 14351-1. Daarmee 
staat de fabrikant onder controle van een onafhankelijke Notified Body. SKG-IKOB 
Certificatie is de markt van dienst met deze certificering. Deze wettelijke verplichting 
draagt bij aan een hogere vluchtveiligheid van gebouwen en is daarom van groot 
belang voor gebouweigenaren en -gebruikers. Vraag er dus naar! 
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ZZoo  kkoommtt  JJaann  SSpplliinntteerr  ddoooorr  ddee  wwiinntteerr  

  
Tijdens snoeiwerk met een houtversnipperaar loopt een werknemer blijvende 
oogschade op. De werkgever vecht de boete aan wegens het niet dragen van wel 
beschikbare gezichtsbescherming. Boetematiging volgt, toch stapt de werkgever 
naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Een werknemer van een gemeentelijk samenwerkingsverband krijgt bij snoeiwerk 
met een ingehuurde houtversnipperaar een splinter hout in zijn linkeroog. Het oog 
gaat verloren. Tijdens het ongeval droeg de man geen gezichtsbescherming of 
veiligheidsbril om zijn gelaat of ogen te beschermen. Persoonlijke beschermingsmiddelen  

  
Gezichtsbescherming aanwezig, boete gezakt 
Wegens overtreding van artikel 8.3, tweede lid Arbobesluit krijgt de werkgever een 
boete van 4.800 euro. Omdat hij wel gezichtsbescherming beschikbaar had gesteld, 
zakt de boete in bezwaar naar 3.600 euro. Beroep van de werkgever bij de rechtbank 
is vergeefs. Daarop gaat de werkgever in hoger beroep. Want volgens de 
gebruiksaanwijzing begint de veilige zone op 1,5 tot 2 meter van de versnipperaar. 
Het slachtoffer stond daar ver buiten toen het ongeval gebeurde. 
 
Slachtoffer op werk aanwezig als gebruiker van versnipperaar 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt als volgt. 
Rechtbank en minister hebben eerder terecht geoordeeld “dat de werknemer zich 
tijdens het ongeval in de situatie bevond dat er gevaar voor zijn veiligheid of 
gezondheid op de arbeidsplaats aanwezig was of kon ontstaan” (art. 8.3, eerste lid 
Arbobesluit). Hij was immers met twee collega’s aan het werk met een 
houtversnipperaar; een gevaarlijke machine. 
 
Op het moment van het ongeval was de versnipperaar in werking en  werd er ook 
hout ingevoerd. Het waren weliswaar zijn collega’s die dit deden. Maar dit neemt niet 
weg dat ook de werknemer als gebruiker van de versnipperaar op de arbeidsplaats 
aanwezig was. Dat hij zich daarbij op zes of zeven meter van de invoerkant bevond, 
doet niet af aan het gevaar. Want uit de handleiding valt niet af te leiden dat er een 
veilige zone begint op anderhalf tot twee meter van de versnipperaar. 
 
Niet gezorgd voor gebruik van en instructie over gelaatsbescherming 
De werkgever heeft niet gezorgd dat de werknemer de beschikbare gelaatsbe-
scherming ook gebruikte. Daarmee is sprake van overtreding van art. 8.3, tweede lid 
Arbobesluit. Dit artikel bevat geen opzet of schuld als bestanddeel. Daarom is sprake 
van een overtreding als aan de materiële voorwaarden van dit artikel is voldaan. 
Betoogt een werkgever dat hem geen verwijt valt te maken, dan moet hij dit 
aannemelijk maken. Houtversnipperaar? Gelaatsbescherming! 
 
Het doorgeven van door de verhuurder gegeven instructies is niet hetzelfde als het 
zelf geven van instructies. De leidinggevende kon ook geen deugdelijk toezicht op de 
naleving houden. De situatie dat de werkgever geen enkel verwijt valt te maken, doet 
zich daarmee niet voor. De Afdeling verwerpt het beroep. Gelaatsbescherming, als een 

veiligheidsbril niet volstaat 

 
Bron: Raad van State, Afd bestuursrechtspraak, 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3330 |  
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl 

https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/artikel/2018/05/hout-versnipperen-gelaatsbescherming-10116623
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/nieuws/2018/05/gelaatsbescherming-als-een-veiligheidsbril-niet-volstaat-10116619
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/nieuws/2018/05/gelaatsbescherming-als-een-veiligheidsbril-niet-volstaat-10116619
http://www.bureaupoort.nl/
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WWaatt  iiss  hheett  vveerrsscchhiill  ttuusssseenn  ssaaffeettyy  eenn  sseeccuurriittyy??  

  
Als safetymanager zult u het volgende wellicht herkennen; ‘De camerabeveiliging in 
ons gebouw is niet op orde, kun jij dit inregelen?’  Of als securitymanager krijgt u de 
vraag: ‘Kun jij een plan van aanpak maken om het ziekteverzuim terug te dringen?’ 
Anderen weten namelijk vaak het verschil niet tussen ‘safety en security’- 
management. In dit blog ziet u dat er wel degelijk een verschil is. Mocht u nog eens 
in een discussie belanden over welke taken en verantwoordelijkheden nu bij wie 
horen, kunt u dit blog aan uw collega’s voorleggen. 
 
Het verschil 
Het begint al bij de Engelse vertaling; Safety staat voor veiligheid en Security staat 
voor beveiliging. Waar safety zich richt op niet-moedwillig handelen zoals een 
bedrijfsongeval, richt security zich op moedwillig handelen; bijvoorbeeld iemand die 
probeert in te breken. Vanuit safety-oogpunt wilt u het liefst dat alle deuren van uw 
gebouw open blijven; zodat iedereen in geval van brand, snel en veilig het pand kan 
verlaten. Terwijl de securitymanager juist wilt dat alle deuren van het gebouw stevig 
op slot kunnen om ongewenste bezoekers tegen te gaan. 
 
De rol van de safety manager 
Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Niet 
zelden vallen er dodelijke slachtoffers. Om te zorgen dat ongevallen in uw organisatie 
uitblijven, zijn maatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen 
en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. Met de juiste 
veiligheidsmaatregelen voorkomt u ernstige ongevallen en bespaart u bovendien ook 
nog veel geld. Als safetymanager heeft u als taak; 

- Veiligheidsrisico’s te minimaliseren; 
- Ongevallen op de werkvloer te reduceren; 
- Ziekteverzuim terug te dringen; 
- Tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te verhogen; 
- Aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade voor uw organisatie te 

voorkomen. 
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De rol van security manager 
Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Zeker met de dreigingen 
van tegenwoordig, waaronder terrorisme en (computer) criminaliteit, staat security 
management hoog op de prioriteitenlijst binnen veel organisaties. Als security 
manager houdt u zich bezig met; 

- Verrichten van een dreigingsanalyse; 
- Opstellen van een interventiestrategie; 
- Beveiligen van informatie; 
- Toegangsbeheer; 
- Signaleren van afwijkend gedrag. 

 

 
 
Voor beide functies is desgewenst een opleiding te volgen. Wanneer u daarover 
meer informatie wenst kan dat via het studiecentrum voor bedrijf en overheid. 
www.sbo.nl  
 

NNaajjaaaarrssbbiijjeeeennkkoommsstt  oopp  wwooeennssddaagg  99  ookkttoobbeerr  22001199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze najaarsbijeenkomst zal worden gehouden bij de Suikerunie in Dinteloord, zie 
de bovenstaande foto. Noteert u deze datum vast in uw agenda. In de loop van het 
jaar komt kunt u de uitnodiging met het programma verwachten. 

 

http://www.sbo.nl/

