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Gids voor Goede Praktijken voor de bescherming van de 

gezondheid van werknemers door de goede behandeling en 
gebruik van kristallijn silica en producten die het bevatten 

Voorwoord 
 
 
1. Waarom deze gids? 
 
Deze gids is een verzameling van kennis en informatie uit verschillende sectoren die 
producten of grondstoffen die kristallijn silica bevatten produceren en/of gebruiken. 
Met de publicatie van deze gids draagt de industrie (werkgevers en werknemers) bij 
tot de bescherming van arbeiders tegen een mogelijke blootstelling aan kristallijn 
silica op de werkplaats. 
 
2. Doel van deze Gids voor Goede Praktijken 
 
Deze gids is bedoeld om advies te geven aan producenten en gebruikers van 
producten en materialen die kristallijn silica bevatten, over de praktische toepassing 
van een programma waarmee inadembaar kristallijn silica kan beheerst worden en 
over het veilig gebruik op de werkplaats van producten die inadembaar kristallijn 
silica bevatten. 
 
De industrieën die silica produceren en gebruiken benadrukken dat de werknemers 
beschermd moeten worden tegen de mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door 
beroepsmatige blootstelling aan inadembaar kristallijn silica. Daarom moeten er 
inspanningen worden geleverd om de mogelijke individuele blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica op de werkplaats tot een minimum te beperken. 
 
Dit is een dynamische gids, met de nadruk op die aspecten die het belangrijkst geacht 
worden. Ondanks het uitgebreide karakter van de gids, was het niet mogelijk om alle 
betrokken deelgebieden in detail te bespreken. Gebruikers, klanten, werknemers en 
lezers wordt aangeraden om arbeidsgeneesheren of -professionals en andere experts te 
raadplegen over alles wat te maken heeft met het beheersen van inadembaar kristallijn 
silica in elke specifieke werkplaats. 
 
Deze Gids voor Goede Praktijken is een bijlage bij het Akkoord voor de Bescherming 
van de Gezondheid van de Werknemers door een Goede Behandeling en Gebruik van 
Kristallijn Silica en Producten die Kristallijn Silica Bevatten: De Partijen gaan 
akkoord dat kristallijn silica en materialen/producten/grondstoffen die kristallijn silica 
bevatten, zoals verderop beschreven in Bijlage 5, fundamentele, nuttige en vaak 
onmisbare onderdelen/ingrediënten zijn voor een groot aantal industriële en andere 
professionele activiteiten en zo de werkgelegenheid en de economische toekomst van 
de sector en de bedrijven verzekeren, en dat de productie en het uitgebreid gebruik 
ervan daarom moet verdergezet worden. 
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 Bericht aan de gebruikers 
 
Deze gids vormt een samenvatting van de informatie die verzameld werd bij 
verschillende bronnen, waaronder bestaande documenten over de problematiek van 
inadembaar kristallijn silica, juridische documenten en ondervindingen van mensen 
die in de industrie werken. 
 
 Het is dus niet mogelijk om in dit document alle genoemde onderwerpen 
uitgebreid te behandelen, en het is evenmin mogelijk alle betrokken deelgebieden in 
verband met kristallijn silica in detail te behandelen. Gebruikers, klanten, werknemers 
en lezers wordt aangeraden om arbeidsgeneesheren of -professionals en andere 
experts te raadplegen over alles wat te maken heeft met het beheersen van inadembaar 
kristallijn silica in elke specifieke werkplaats.  
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Deel 1: Wat u absoluut moet weten over inadembaar 
kristallijn silica 

1. Inleiding 
 
Kristallijn silica is een basisbestanddeel van veel in de industrie gebruikte materialen 
en ze zijn een vitaal bestanddeel van vele dingen die we in ons dagelijkse leven 
gebruiken. Men kan zich geen huis voorstellen zonder bakstenen, mortel of vensters; 
geen auto's zonder motoren of voorruit; of het dagelijkse leven zonder wegen of 
andere transportinfrastructuren en gebruiksvoorwerpen zonder glas of keramiek. 
 
Het is al vele jaren bekend dat het inademen van fijn stof dat een gedeelte kristallijn 
silica bevat, longschade (silicose) kan veroorzaken. Zo is silicose de oudst bekende 
beroepsziekte ter wereld. De gezondheidsrisico's verbonden aan blootstelling aan 
kristallijn silicastof kunnen echter beheerst worden en door de juiste maatregelen te 
nemen gereduceerd of volledig uitgeschakeld worden. Het gaat er gewoon om het 
risico te bepalen en de gepaste actie te ondernemen. 
 
Het eerst deel van deze Gids voor Goede Praktijken is vooral gericht naar werkgevers. 
De gids is zo ontworpen dat het hen helpt te bepalen of de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica een risico vormt voor de gezondheid van hun werknemers 
of andere personen op de werkplaats. Deze bundel zal hen door het proces van 
risicobepaling begeleiden en hen algemeen advies geven over hoe de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te beheersen. Deze bundel legt tevens de nadruk op het 
belang van voortdurende verbetering. 
 
Op het einde van Deel 1 vindt u een woordenlijst van de meer technische termen 
gebruikt in dit document.  
 
Het tweede deel van deze gids is zowel gericht op werkgevers als op diegenen die 
daadwerkelijk werken met materialen die kristallijn silica bevatten. Er wordt 
gedetailleerd advies gegeven over hoe deze materialen veilig te produceren, 
verwerken en te gebruiken. 
 

1.1  Wat is silica? 
 
Silica staat voor een groep mineralen die zuurstof en silicium bevatten, twee van de 
meest voorkomende stoffen in de aardkorst. Ondanks zijn eenvoudige chemische 
samenstelling, SiO2, bestaat silica onder vele verschillende vormen. Silica wordt 
voornamelijk aangetroffen in kristallijne vorm maar komt ook voor in een amorfe 
(niet-kristallijne) toestand. Kristallijn silica is hard, chemish inert en heeft een hoog 
smeltpunt. Dit zijn gewaardeerde eigenschappen voor verschillende industriële 
toepassingen. 
 
Deze Gids voor Goede Praktijken handelt slechts over drie van de verschillende 
soorten silica, namelijk de mineralen kwarts,cristobaliet en tridymiet. Amorfe silica, 
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versmolten silica of andere silicaatmineralen worden niet besproken. Kwarts, 
cristobaliet en tridymiet worden vaak beschouwd als "vrije" types kristallijn silica, 
omdat het kristallijn silica er niet in een chemische verbinding is opgenomen. 
 
Kwarts is veruit de meest voorkomende vorm van kristallijn silica. Het is het op één 
na meest voorkomende mineraal op het aardoppervlak en het is terug te vinden in 
zowel stollingsgesteentes als amorfe en sedimentaire gesteentes. Omdat het zo 
rijkelijk aanwezig is, zal kwarts aanwezig zijn bij bijna alle mijnbouwoperaties. 
Inadembaar kristallijn silica is aanwezig in de natuur, ongeacht industriële 
activiteiten. 
 
Cristobaliet en tridymiet komen niet zo vaak voor in de natuur. Ze zijn evenwel terug 
te vinden in bepaalde stollingsgesteentes. In industriële omstandigheden verkrijgt men 
ook cristobaliet wanneer kwarts verhit wordt (tot temperaturen boven de 1400°C), 
zoals bijvoorbeeld bij de productie of het gebruik van hittebestendig materiaal. 
Wanneer amorfe silica of silicaglas tot een hoge temperatuur wordt verhit, verkrijgt 
men eveneens cristobaliet. 
 

1.2 Inadembaar kristallijn silica 
 
Niet alle stof is hetzelfde! Elk soort stof heeft een andere deeltjesgrootte, ook vaak 
stoffractie genoemd. Bij inademing van stof bepaalt de deeltjesgrootte in grote mate 
waar het stof zich zal afzetten in het ademhalingssysteem. 
 
Er zijn voornamelijk drie soorten stoffracties:de inhaleerbare, de thoracale en 
inadembare stoffracties, zoals gedefinieerd in de Europese norm EN481. Meer 
informatie over deze norm vindt u in sectie 3.1. Het is de inadembare stoffractie van 
kristallijn silica die de gezondheidseffecten veroorzaakt. 
 
Inadembaar stof kan tot diep in de longen doordringen. Het natuurlijke afweersysteem 
van het lichaam zal een groot deel van het inadembaar stof elimineren. Bij langdurige 
blootstelling aan grote hoeveelheden stof zal het moeilijk worden om het inadembaar 
stof uit de longen te verwijderen. Een ophoping van stof kan op lange termijn leiden 
tot onherroepelijk gezondheidsschade. Gezien het feit dat de gezondheidseffecten van 
kristallijn silica gerelateerd zijn aan de inadembare stoffractie legt deze Gids voor 
Goede Gewoontes de nadruk op het beheersen van inadembaar kristallijn silica. 
 

1.3 Beroepsmatige blootstelling aan inadembaar kristallijn silica 
 
Er is sprake van beroepsmatige blootstelling aan inadembaar kristallijn silica op elke 
werkplaats waar er stof met een hoeveelheid kristallijn silica in de lucht verspreid 
wordt. 
 
Inadembare stofpartikels zijn zodanig klein dat ze voor het blote oog niet zichtbaar 
zijn. Eenmaal in de lucht doet inadembaar stof er lang over om neer te slaan. Eén 
enkele stofuitstoot op de werkplaats kan al leiden tot een aanzienlijke beroepsmatige 
blootstelling. In omstandigheden waar de lucht voortdurend in beweging is en er geen 
frisse lucht wordt toegevoerd, kan gedurende vele dagen inadembaar stof in de lucht 
blijven hangen . 
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Beroepsmatige blootstelling aan kristallijn silica komt voor bij heel wat industriële 
activiteiten, zoals bij steengroeves, mijnbouw, bewerken van mineralen (vb. drogen, 
vermalen, verpakken en verwerken), werken met leisteen, breken en houwen van 
stenen, metaalgieterijen, produceren van bakstenen en dakpannen, bepaalde 
hittebestendige processen, bouwwerken waarbij natuursteen, beton, baksteen en 
bepaald isolatiemateriaal wordt gebruikt, aanleg van tunnels, restaureren van 
gebouwen en in de pottenbak- en keramiekindustrie. 
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2. Silica en de silica-industrie 

2.1  Waar men silica aantreft 
 
Kristallijn silica in de vorm van het mineraal kwarts treft men aan in verschillende 
materialen - met zandsteen dat bijna zuiver kwarts is. Er bestaan andere vormen van 
silica, maar deze zijn beroepsmatig minder belangrijk. De tabel hieronder geeft een 
aanwijzing van de typische niveaus van "vrij" kristallijn silica bij bepaalde minerale 
bronmaterialen, maar merk op dat deze cijfers variëren. 
 
 
Minerale bronmaterialen Percentage kristallijn silica  

Plastische klei 5 – 50% 
Basalt Tot 5% 
Natuurlijke diatomeeënaarde 5-30% 
Doleriet Tot 15% 
Vuursteen Groter dan 90% 
Graniet Tot 30% 
Kiezelsteen Groter dan 80% 
IJzerertsen 7 – 15% 
Kalksteen Gewoonlijk minder dan 1% 
Kwartsiet Groter dan 95% 
Zand Groter dan 90% 
Zandsteen Groter dan 90% 
Kleischalie 40 – 60% 
Leisteen Tot 40% 

Bron: HSE brochure, Beheersen van inadembaar kristallijn silica in steengroeves. 
 
2.2 Activiteiten waarbij materialen gebruikt worden die inadembaar kristallijn 
silica bevatten. 
 
Aggregaten 
 
Aggregaten zijn een granulair materiaal gebruikt in de bouwsector. In Europa worden 
jaarlijks bijna 3 miljard ton aggregaten geproduceerd. De meerderheid van de 
bedrijven actief in de sector zijn kleine of middelgrote ondernemingen. De 
gemiddelde site biedt onmiddellijke werkgelegenheid voor 7 tot 10 personen.  De 
aggregatenindustrie bestaat uit ongeveer 25 000 ontginningssites over heel Europa, 
met 250 000 werknemers in de EU. 
De meest voorkomende natuurlijke aggregaten zijn zand, grind en steengruis, met een 
verscheiden gehalte aan vrij silica (van 0% tot 100%). Gezien volgens dit Akkoord 
een individuele risicobepaling moet uitgevoerd worden, zullen enkel materialen met 
een grote hoeveelheid silica van belang zijn . Maar zelfs in die gevallen zijn de 
risico's op blootstelling aan Inadembaar kristallijn silica normaal gezien laag. 
Aggregaten gemaakt van gesteentes die een klein percentages silica bevatten, zijn, 
zonder de individuele risicobepaling in acht te nemen, eerder verwaarloosbaar wat 
betreft hun invloed op de gezondheid van de werknemer. 
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Keramiekindustrie 
 
De keramiekindustrie gebruikt silica vooral als een structurerend ingrediënt voor 
kleilichamen en als belangrijk bestanddeel van keramische glazuren. De voornaamste 
keramiekproducten die silica bevatten zijn servies en sierartikelen, sanitair materiaal 
muur- en vloertegels, bakstenen en dakpannen, hittebestendig materiaal, enz... 
Ongeveer 2 000 bedrijven in Europa produceren keramiek. Het aantal werknemers in 
de EU keramiekindustrie wordt geschat op ongeveer 234 000. De keramiekindustrie is 
aanwezig in zo goed als alle EU-lidstaten. 
 
Metaalgieterijen 
 
Metaalgietindustrie levert ijzerhoudende, stalen of niet-ijzerhoudende metalen 
producten, door gesmolten metaal in vormen te gieten, die meestal, geheel of 
gedeeltelijk, gemaakt zijn van gebonden silicazand De metaalgietindustrie is een 
belangrijke leverancier voor de automobielindustrie, de machinebouw en andere 
industrieën. Deze industrietak is vooral samengesteld uit kleine en middelgrote 
bedrijven: in de EU-lidstaten zijn ongeveer 4 000 metaalgieterijen gevestigd met 300 
000 werknemers. 
 
Glasindustrie 
 
Siliciumdioxide is het voornaamste glasvormende oxide. Daarom is silicazand het 
belangrijkste bestanddeel bij alle glastypes. De voornaamste glasproducten zijn: 
verpakkingsglas (flessen, potten,...), vlak glas (voor gebouwen,spiegels, auto's,...), 
huishoudelijk glas (servies: drinkglazen, kommen; versiering, enz.), glasvezel (voor 
versteviging, isolatie) en speciaal glas (voor tv, laboratoria, optica,...). 
In Europa zijn er meer dan 1 000 glasproducerende bedrijven. De glasindustrie is 
aanwezig in alle Europese landen en biedt werk aan meer dan 230 000 mensen in de 
EU. 
Na het smelten van de grondstoffen treft met geen kristallijn silica meer aan. Glas is 
een amorf materiaal. 
 
Industriële Mineralen en Metaalhoudende Mineralenindustrie  
 
Industriële Mineralen: 
 
Een aantal producten van industriële mineralen zijn gemaakt van silica. Silica wordt 
voornamelijk aangetroffen in kristallijne vorm maar komt ook voor in een amorfe 
(niet-kristallijne) toestand. Kristallijn silica is hard, chemish inert en heeft een hoog 
smeltpunt. Dit zijn gewaardeerde eigenschappen voor verschillende industriële 
toepassingen, vooral in de glas-, metaalgiet-, bouw-, keramiek- en chemische 
industrie. Ieder jaar wordt er in Europa 145 miljoen ton industriële mineralen 
ontgonnen (bv. bentoniet, boraat, calcium carbonaat, diatomeeënaarde, veldspaat, 
gips, kaolien & plastische kleien, talk, enz). Industriële mineralen kunnen variabele 
hoeveelheden kristallijn silica bevatten, hoewel niet allemaal.  
Deze industriële mineralen worden geproduceerd door 300 bedrijven of groepen, die 
830 fabrieken en ongeveer 810 mijnen en groeves uitbaten, in 18 EU-staten en in 
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Zwitserland, Noorwegen, Turkije, Bulgarije, Roemenië en Kroatië. De industriële 
mineralenindustrie geeft in de EU werk aan ongeveer 100 000 mensen.  
 
Metaalertsen: 
 
In de EU wordt een breed gamma aan metaalertsen ontgonnen en voor sommige, 
zoals mercurium, zilver, lood, wolfraam, zink, chroom, koper, ijzer, goud, kobalt, 
bauxiet, antimonium, mangaan, nikkel, titanium is de EU een relatief belangrijke 
producent. In sommige gevallen horen de Europese producenten bij de tien grootste 
producenten ter wereld. 
Metaalertsen worden geproduceerd in 12 EU-lidstaten en in Noorwegen, Turkije, 
Bulgarije, Roemenië, Kosovo en Servië.  Dit onderdeel van mijnbouw en 
mineralenindustrie stelt direct ongeveer 23 000 mensen te werk.  
Metaalertsen kunnen variabele hoeveelheden kristallijn silica bevatten, hoewel niet 
allemaal.  
 
Cementindustrie 
 
Cement is een poederachtige substantie, vooral gebruikt als bindmiddel bij de 
aanmaak van beton. Het wordt geproduceerd in verschillende stappen, 
fundamenteel gezien opgebouwd uit twee essentiële fases:  
- de productie van een half afgewerkt product, de zogenaamde "klinker", verkregen 
door de calcinering in een droogoven (1450°C) van een "ruwe mix" bestaande uit 
klei, kalksteen en verschillende andere additieven. 

- productie van cement als afgewerkt product, verkregen door het homogeen 
vermengen van de basisklinker en calciumsulfaat, met of zonder - afhankelijk van het 
type cement - de toevoeging van één of meerdere bestanddelen: slak, vliegas, 
pozzolaanaarde, klaksteen, enz.  
In 2004 bereikte de cementproductie van de 25 EU-lidstaten 233 miljoen ton, 
ongeveer 11% van de totale wereldproductie (2,1 miljard ton).  
Er zijn ongeveer 340 sites in de EU. Vier van de vijf grootste cementbedrijven ter 
wereld zijn Europees. De cementindustrie biedt in de EU werk aan ongeveer 55 000 
mensen. 
 
Minerale wol 
 
Minerale wol heeft een reeks unieke eigenschappen omdat het een hoge 
warmtebestendigheid met een zeer lange duurzaamheid combineert. Minerale wol 
wordt gemaakt van gesmolten glas, gesteente of slak dat in een vezelachtige structuur 
wordt gesponnen. Zo wordt een combinatie van thermische, vuurbestendige en 
akoestische eigenschappen verkregen, essentieel voor zowel de thermische en 
akoestische isolatie als voor de brandveiligheid van gebouwen en industriële 
voorzieningen. 
Deze eigenschappen zijn te danken aan de structuur, een wirwar van vezels die de 
luchtcirculatie stoppen, en de chemische samenstelling.  
Fabrikanten van isolatiemateriaal blijven innoveren om het groeiende 
milieubewustzijn van de maatschappij en de strengere normen en reguleringen over 
het gebruik van isolatiemateriaal tegemoet te komen. 
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Tussen de verschillende soorten minerale wol is enkel glaswol van belang voor 
kristallijn silica, gezien glaswol geproduceerd wordt met zand, terwijl steenwol niet. 
Na het smelten van de grondstoffen voor glaswol is er geen kristallijn silica meer, 
gezien het een amorf materiaal wordt.  
De minerale wolindustrie is terug te vinden in alle Europese landen en biedt werk aan 
20 000 mensen over de hele EU.  
 
Natuursteenindustrie 
 
In de natuur vindt men bouwstenen van grote afmetingen die men vrijwel 
onmiddellijk kan gebruiken als bouwmateriaal. Weinig mensen beseffen echter dat dit 
materiaal er miljoenen jaren heeft over gedaan om tot het punt te komen dat het 
gemakkelijk geproduceerd en bewerkt kan worden. 
De industrie bestaat enkel uit kleine en middelgrote bedrijven van tussen de 5 en 100 
werknemers en is een essentiële leverancier in de bouwsector. In de EU zijn er meer 
dan 40 000 bedrijven, die werk verschaffen aan ongeveer 420 000 mensen in de EU. 
Werken met natuursteen houdt niet alleen de productie in steengroeves in, maar, wat 
veel belangrijker is, ook de verwerking en toepassing van de stenen. Voor restauratie 
en hoogtechnologische toepassingen is er een erkende opleiding en training nodig, 
van de steenbewerkers tot de ingenieurs  
 
Mortelindustrie 
 
Mortel wordt gedefinieerd als een mengeling van aggregaten, meestal met een 
korrelgrootte minder dan 4mm (soms minder dan 8 mm, bv. mortel gebruikt voor 
speciale decoratieve doeleinden of vloermortel) en een of meer bindmiddelen en 
mogelijk ook additieven en toegevoegde mengsels. 
Mortel met anorganische bindmiddelen bevat bovendien nog water. De toepassingen 
en het gebruik van mortel blijven niet beperkt tot gemetste constructies. Het domein 
van vloermortel is aan het groeien. Verschillende soorten mortel worden gebuikt voor 
het herstellen van beton, tegels, daken, het verankeren van bouten en vele andere 
toepassingen. 
Bovendien zijn de external thermal insulating composite systems (ETICS) ook een 
product van de mortelindustrie, dat een belangrijke rol speelt in energiebesparing. In 
Europa zijn er meer dan 1300 mortelproducerende bedrijven. De mortelindustrie heeft 
in de EU meer dan 34.400 werknemers. 
 
Gietbetonindustrie 
 
Gietbeton is een fabrieksgemaakt bouwmateriaal, vaak gebruikt over de hele wereld 
en verkrijgbaar in alle maten en vormen, van zeer kleine bestratingselementen tot 
brugonderdelen van langer dan 50 meter. 
Het productieproces bestaat uit het mengen van cement, aggregaten, water, additieven 
en bijslag in verschillende proporties, het uitstorten van dit mengsel in gietstukken en 
dit laten harden. De producten worden stofvrij en gehard op de markt gebracht. Er 
wordt voornamelijk stof ontwikkeld bij het verwerken van grondstoffen en de 
mechanische behandelingen na de fabricage. 
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De industrie bestaat uit kleine en middelgrote bedrijven, verspreid over heel Europa. 
Voor de EU zijn de geschatte cijfers: 10 000 productie-eenheden, 250 000 
werknemers en 300 tot 400 miljoen ton producten. 
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3. Inadembaar kristallijn silica en de gezondheidseffecten ervan 
3.1   Inadembaar kristallijn silica 
 
Wanneer het gaat over stof, zijn er drie stoffracties van belang: de inhaleerbare, 
thoracale en inadembare stoffracties. Voor kristallijn silica is de inadembare 
stoffractie echter het belangrijkste, gezien de mogelijke gezondheidseffecten voor 
mensen. 
 
Het is belangrijk op te merken dat de nationale grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling aan kristallijn silica betrekking hebben op de inadembare stoffractie. 
Deze stoffractie komt overeen met de hoeveelheid van de in de lucht verspreide 
contaminant die doordringt tot het alveolaire (gasuitwisselings-) gebied van de 
longen. Deze fractie vertegenwoordigt normaliter 10 tot 20 % van de inhaleerbare 
stoffractie, maar deze verhouding kan aanzienlijk variëren. 
 
Het volgende diagram verklaart het verschil tussen de verschillende stoffracties: 
 

 
Bron: Tweeledig model van aërosol fractie-opdeling volgens Görner P. en Fabriès J.F. 

 
Engels Nederlands 
Total Ambient aerosol Volledig aërosol in omgeving
Non Inhalable Niet-inhaleerbaar 
Extra thoracic Extra-thoracaal 
Tracheo Bronchial Tracheo-bronchiaal 
Inhalable Inhaleerbaar 
Thoracic Thoracaal 
Respirable Inadembaar 
Mouth, nose Mond, neus 
Larynx Larynx 
Bronchi Bronchiën 
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De illustratie hieronder duidt de verschillende onderdelen van de long aan. De larynx 
(vermeld in het diagram hierboven) ligt tussen de farynx (bovenste deel van de 
luchtwegen) en de trachea (luchtpijp). Het alveolaire gebied van de long is 
opgebouwd uit ongeveer 300 miljoen alveoli, of luchtzakjes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram dat de verschillende onderdelen van de long toont. 
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Engels: Nederlands: 
pharynx farynx (keelholte) 
larynx larynx (strottenhoofd) 
trachea & primary bronchi luchtpijp en primaire bronchiën 
secondary bronchi secondaire bronchiën 
terminal bronchi terminale bronchiën 
alveoli alveoli 
 
 
 
 
 
 
Het Comité Européen de Normalisation (CEN) en de International Standards 
Organisation (ISO) hebben standaardnormen afgesproken voor 
gezondheidsgerelateerde steekproeven op aërosols en stof op de werkplaats (EN 481, 
ISO 7708). 
 
Deze conventies geven de na te volgen richtlijnen aan voor instrumenten die gebruikt 
worden om de mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door het inademen van 
aërosol in te schatten. 
 
De figuur hieronder illustreert de staalnameconventies:  
 
 

 
De inhaleerbare, thoracale en inadembare conventies, als percentage van het totale 
aantal deeltjes in de lucht, volgens EN 481. 
 
Engels: Nederlands: 
Percentage of total airborne particles in 
convention 

Percentage van totaal aantaal deeltjes in 
lucht volgens conventie 

Respirable Convention Inadembare Conventie  
Thoracic Convention Thoracale Conventie 
Inhalable Convention Inhaleerbare Conventie 
Aerodynamic diameter Aërodynamische diameter 
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De grafiek toont de kans dat een deeltje van een bepaalde aërodynamische diameter 
zal doordringen tot de verschillende delen van het menselijk ademhalingssysteem.  
 
Volgens de respirabele conventie is er bijvoorbeeld 50% kans (of een 
waarschijnlijkheid van 0.5) dat een deeltje met een aërodynamische diameter van 4 
µm zal doordringen tot het alveolaire gebied van de long. Op dezelfde manier is er 
30% kans (waarschijnlijkheid van 0.3) dat een deeltje met een aërodynamische 
diameter van 5 µm tot dit gebied van de long zal doordringen. 
 
De volgende tabel toont de numerieke waarden van de normen uitgedrukt in 
percentages. 
 
 

Als percentage van het totale aantal deeltjes in de lucht 
Aërodynamische 

Diameter 
µm 

Inhaleerbare 
Conventie  

% 

Thoracale 
Conventie 

% 

Respirabele  
Conventie 

% 
0 100 100 100 
1 97,1 97,1 97,1 
2 94,3 94,3 91,4 
3 91,7 91,7 73,9 
4 89,3 89,0 50,0 
5 87,0 85,4 30,0 
    
6 84,9 80,5 16,8 
7 82,9 74,2 9,0 
8 80,9 66,6 4,8 
9 79,1 58,3 2,5 
10 77,4 50,0 1,3 
    
11 75,8 42,1 0,7 
12 74,3 34,9 0,4 
13 72,9 28,6 0,2 
14 71,6 23,2 0,2 
15 70,3 18,7 0,1 
    
16 69,1 15,0 0 
18 67,0 9,5  
20 65,1 5,9  
25 61,2 1,8  
30 58,3 0,6  
    
35 56,1 0,2  
40 54,5 0,1  
50 52,5 0  
60 51,4   
80 50,4   
100 50,1   
 

Bron: EN 481. De numerieke waarden van de conventies, uitgedrukt als percentage van het totale 
aantal deeltjes in de lucht 



Gids voor Goede Praktijken - inadembaar kristallijn silica   16

3.2 Gezondheidseffecten van inadembaar kristallijn silica. 
 
Mensen worden op het werk zelden blootgesteld aan zuiver kristallijn silica. Het stof 
dat ze inademen op de werkplaats is meestal samengesteld uit een mengeling van 
kristallijn silica en andere materialen.  
 
De reactie van een individu hangt waarschijnlijk af van: 

- De aard (bv. deeltjesgrootte en oppervlaktechemie) en de concentratie 
kristallijn silica in het stof 

- de stoffractie 
- de mate en de aard van persoonlijke blootstelling (duur, frequentie en 

intensiteit, die beïnvloed kan worden door de werkmethodes) 
- persoonlijke fysiologische eigenschappen 
- rookgewoontes 

 
Silicose 
 
Silicose is een algemeen bekende gezondheidsaandoening, die historisch gezien, 
geassocieerd werd met het inademen van silicahoudend stof (Fubini 1998). 
 
Silicose is een van de meest voorkomende types van pneumoconiose Het gaat om een 
knobbelige progressieve fibrose, veroorzaakt door de afzetting van inadembare 
deeltjes kristallijn silica in de longen. De resulterende littekenvorming in de binnenste 
delen van de longen kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden en, in sommige 
gevallen, tot de dood. Grotere (niet-inadembare) deeltjes zullen zich eerder afzetten in 
de hoofdkanalen van het ademhalingssysteem en kunnen worden verwijderd door 
slijmvorming (HSE 1998). 
 
Silicose is een van 's werelds oudst bekende beroepsziektes en het wordt veroorzaakt 
door de inademing van inadembaar kristallijn silica (Stacey P. 2005).  
Er bestaan heel wat gradaties van silicose, van "eenvoudige silicose" tot "progressieve 
massale fibrose". In de literatuur worden over het algemeen drie types silicose 
beschreven (EUR 14768; INRS 1997): 
 

- Acute silicose treedt op na een extreem hoge blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica gedurende een relatief korte periode (minder dan 5 jaar). De 
aandoening veroorzaakt snel toenemende kortademigheid en de dood, meestal 
binnen enkele maanden na de eerste symptomen. 

- Versnelde silicose kan zich ontwikkelen na 5 tot 10 jaar blootstelling aan hoge 
niveaus van inadembaar kristallijn silica. 

- Chronische silicose wordt vaak omschreven als het resultaat van blootstelling 
aan lagere niveaus van inadembaar kristallijn silica gedurende langere 
periodes (duur blootstelling langer dan 10 jaar) 

 
Toekomstige gevallen van silicose kunnen teruggedrongen worden door de gepaste 
maatregelen toe te passenom de blootstelling aan silicahoudende stoffen te beperken. 
Zo'n maatregelen omvatten verbeterde werkmethoden, technische controlesystemen, 
ademhalingsbescherming en opleidingsprogramma's. 
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Silica en risico op kanker 
 
In 1997 kwam een werkgroep van het Internationaal Agentschap voor 
Kankeronderzoek (IARC) - dat geen regelgevende macht heeft in de Europese Unie, 
maar wel een autoriteit is op het gebied van Kankeronderzoek - op basis van 
literatuurstudies tot het besluit dat inadembaar kristallijn silica kankerverwekkend is 
voor mensen.   
 
Toen ze deze evaluatie maakte, merkte de IARC-werkgroep ook op dat de 
kankerverwekkende eigenschappan niet werden aangetroffen in alle bestudeerde 
industriële omstandigheden en dat ze afhankelijk kunnen zijn van de inherente 
eigenschappen van het kristallijn silica of van externe factoren die de biologische 
activiteit ervan beïnvloeden. 
 
Een aanbeveling (SUM DOC 94 final) van het Scientific Committee for Occupational 
Exposure Limits (SCOEL) van de EU werd goedgekeurd in juni 2003. De 
belangrijkste conclusies waren de volgende: 
 
Het belangrijkste gevolg voor mensen van het inademen van inadembaar silicastof is 
silicose. Er is voldoende informatie om te besluiten dat het relatieve risico op 
longkanker toeneemt bij personen met silicose (en, blijkbaar niet bij werknemers 
zonder silicose die werden blootgesteld aan silicastof in steengroeves en in de 
keramiekindustrie). Daarom zal de preventie van silicose ook het risico op kanker 
verminderen. Gezien men geen duidelijke limietwaarde voor  silicoseontwikkeling kan 
definiëren, zal elke vorm van vermindering van de blootstelling het risico op silicose 
beperken. 
 
 
Andere gezondheidseffecten 
 
In de wetenschappelijke literatuur werden documenten gepubliceerd over het 
mogelijk verband tussen de blootstelling aan silica en sclerodermie (een auto-
immuunziekte) en een verhoogd risico op nierziektes. Meer informatie hierover kan 
men vinden in de gespecialiseerde literatuur over het verband tussen blootstelling aan 
silica en gezondheidseffecten (Fubini 1998). 
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4. Risicobeheer - Wat moet ik doen? 
 
Het doel van dit onderdeel is de lezer advies te geven wanneer en hoe de 
raadgevingen van de Gids voor Goede Praktijken toe te passen in specifieke 
omstandigheden.  
 
Aan de hand van een eenvoudig vraag- en antwoordsysteem worden enkele 
basistechnieken voor risicobepaling geïntroduceerd, die toegepast moeten worden in 
werksituaties waar personen blootgesteld kunnen zijn aan inadembaar kristallijn 
silica.  
 
 

 
 
Er wordt advies gegeven over:  
 

 

Bepaling  
 
Hoe te bepalen of er een significant risico is voor 
blootstelling aan kristallijn silica. 
 

 
 

Beheersing 
 
Hoe te beslissen welk type van beheersings- en 
preventiemaatregelen getroffen moeten worden om de 
geïdentificeerde risico's aan te pakken - dwz ze uit te 
schakelen, of ze te beperken tot een aanvaardbaar niveau. 
 

 
 

Monitoring 
 
Hoe de efficiëntie van de ingestelde 
beheersingsmaatregelen opvolgen. 
Hoe de gezondheid van de werknemers opvolgen. 
 

 
 

Opleiding 
 
Welke informatie, instructies en opleiding het personeel 
moet krijgen om hen op te leiden over de risico's waaraan 
ze mogelijk blootgesteld worden. 
 

 
De procedures van het risicobeheer, Bepaling, Beheersing, Monitoring en 
Opleiding, vormen de basis van elke Europese gezondheids- en 
veiligheidswetgeving. 

 
Het advies op de volgende pagina’s zal de lezer helpen om te beslissen in welke 
mate deze Gids voor Goede Praktijken van toepassing is voor zijn
omstandigheden. 
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Vraag 1:  Hoe bepaal ik of de mensen op mijn werkplaats blootgesteld 
worden aan inadembaar kristallijn silica? 
 

Antwoord: Inadembaar kristallijn silica wordt door het lichaam opgenomen 
wanneer er een hoeveelheid kristallijn silica wordt ingeademd. 
Wanneer de deeltjesgrootte klein genoeg is (zodanig dat de deeltjes 
vallen binnen de inadembare fractie), zal het stof diep in de longen 
binnendringen. Op dit punt kan inadembaar kristallijn silica 
gezondheideffecten veroorzaken. Beroepsmatige blootsteling aan 
inadembaar kristallijn silica kan optreden in elke werkplaats waar stof 
in de lucht aanwezig is, dat een deel inadembaar kristallijn silica bevat. 
Beroepsmatige blootstelling aan inadembaar kristallijn silica komt 
voor in vele industrieën. 

 

Gebruik de eenvoudige flow chart hieronder om een eerste inschatting 
maken en te bepalen of er een significant risico is voor blootstelling 
aan kristallijn silica. De mogelijke aanwezigheid van fijne deeltjes 
kristallijn silica betekent dat er mogelijk een risico is. Indien er geen te 
voorzien risico is, hoeft u geen specifieke maatregelen te nemen. Hoe 
dan ook dient u steeds de algemene preventieprincipes na te volgen.  

 
 

Figuur:  Initiële risicobepalingssprocedure.  

Nee 

1. Verandering  in: 
 processen 
 wetgeving 
 gebruikte materialen 

 

2. Nieuwe beschikbare  
       technologie 
 

3. Resultaten van 
 Meten van Individuele 
Blootstelling 

 programma voor 
gezondheidstoezicht 

Is er vaak kristallijn silica  
aanwezig in het materiaal 

gebruikt in de processen of 
wordt het voortgebracht? 

Zijn er kleine deeltjes 
aanwezig in de 

materialen gebruikt in 
de processen of 

worden ze 
voortgebracht? 

Voer een schatting 
uit voor persoonlijke 

blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 

silica en hou de 
resultaten goed bij. 

Ga naar vraag 2 

Pas algemene 
preventie- 

principes toe 
waaronder 

voortdurend 
nazicht 

Pas algemene 
preventie- 

principes toe 
waaronder 

voortdurend 
nazicht 

 
Ja/ Ik weet het niet 

Ja/ Ik weet het niet 

Nee 

Voortdurend 
nazicht 

Voortdurend 
nazicht 
 

Zie tabel: processen 
die fijne deeltjes 
voortbrengen Bijlage 2 

Cf. tabel in Hst. 
2.1. (Deel 1) voor 
voorbeelden 
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De volgende tabel, afkomstig uit de Mijn-/Groeve-industrie, kan als voorbeeld dienen 
wanneer men moet inschatten of de processen in uw specifieke werkomgeving de 
ontwikkeling van fijne deeltjes kunnen veroorzaken, die, indien in de lucht verspreid, 
kunnen leiden tot individuele blootstelling aan kristallijn silica.  
 
Tabel: Processen die fijne deeltjes voortbrengen die zouden kunnen leiden tot 
blootstelling aan inadembaar kristallijn silica: 
 

PROCESSEN IN 
MIJN/STEENGROEVE 

Waar kunnen fijne deeltjes ontstaan ? 
(Niet-uitputtende lijst) 

ONTGINNING  
(Mijnen en steengroeves) 

• stof verspreid door de wind 
• Stralen (met straalmiddelen) 
• Uiteenrijten van materialen / bulldozergebruik 
• Voertuigmanoeuvers 
• Transportband 
• Laden en lossen 
• Boren 

 

BREKEN en VERMALEN  • Alle droge processen 
• Laag risico bij het nat vermalen 

WASSEN 
CHEMISCHE BEHANDELING 
SCHEIDING 

Laag risico op ontstaan van stof in de lucht 

DROGEN EN CALCINEREN  Alle droog- en calcineringprocessen. 

DROOG ZEVEN  
DROOG MALEN 

• Alle droge zeefprocessen 
• Alle droge maalprocessen 

VERPAKKEN • Verpakken 
• Palletiseren  
• Voertuigmanoeuvers 

OPSLAGACTIVITEITEN • Opgewaaid stof van opslagplaatsen 
• Voertuigmanoeuvers rond opslagplaatsen 

LADEN en TRANSPORT • Laden van voertuigen (vrije val van materialen) 
• Beweging van voertuigen 
• Transportband 

ONDERHOUD Activiteiten waarvoor ontmanteling/opening /toegang tot 
installaties nodig is, of wanneer de bovenvermelde stoffige 
zones betreden moeten worden. 

REINIGING Reinigingsactiviteiten waarbij de bovenvermelde stoffige 
zones betreden worden en/of uitgevoerd met een droge 
borstel of perslucht. 

 
In bijlage 2 worden nog andere voorbeelden gegeven. 
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Vraag 2:  Hoe voer ik een bepaling van de individuele blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica uit?  
 
Antwoord: Gebruik de eenvoudige flow chart hieronder als hulp om de individuele 
blootstellingsniveaus in te schatten. Het is een goed idee om in deze fase gedetailleerd 
nota te nemen van de stofbeheersingsmaatregelen die reeds van kracht zijn op uw 
werkplaats. Deze informatie zal u later nodig hebben om in te schatten of uw bedrijf 
voldoet aan de algemene preventieprincipes.  
 

 
 
Figuur: Inschatting van individuele blootstellingsniveaus voor inadembaar kristallijn 

silica. 
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 processen 
 wetgeving 
 gebruikte materialen 

 

2. Nieuwe beschikbare  
technologie 
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  Meten van Individuele 
Blootstelling 

 programma voor 
gezondheidstoezicht 

Methode in over-
eenstemming  
met EU-norm:  
EN 689 
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Bepaal welke werknemers 
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waar en in welke 
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elk individu 

Identificeer de bestaande 
beheersingsmaatregelen 

Voortdurend 
nazicht 

Controleer de persoonlijke 
blootstelling 

Vergelijk de resultaten met 
de overeenkomstige 

blootstellingslimieten.  Voortdurend 
nazicht 

Ga naar vraag 3 
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Meten van de Individuele Blootstelling 
 
De enige manier om de hoeveelheid inadembaar kristallijn silica aanwezig in de lucht 
op de werkplaats te kwantificeren, is luchtmonsters nemen en het verzamelde stof te 
analyseren. Het bepalen van de beroepsmatige blootstelling is het meten of inschatten 
van de intensiteit, de frequentie en de duur van het menselijk contact met de 
contaminant.  
 
Er worden over het algemeen twee types van metingen gebruikt: 

- Individuele; 
- Statische. 

Beide meettypes kunnen samen gebruikt worden, gezien ze complementair zijn. 
De experts aangesteld door de werkgevers en de vertegenwoordigers van de 
werknemers moeten de meest gepaste oplossing kiezen, rekening houdend met de 
nationale en Europese bepalingen. 
 
Algemene vereisten voor stofmetingen (genomen uit Europese Normen EN 689 and 
EN 1232) vindt u terug in “Protocol voor Stofmetingen”, Bijlage 2 van het  Akkoord 
voorde Bescherming van de Gezondheid van Werknemers door de Goede Behandeling 
en Gebruik van Kristallijn Silica en Producten die het Bevatten. Producenten en 
eindgebruikers van producten en grondstoffen die kristallijn silica bevatten worden 
aangemoedigd om dit protocol toe te passen. 
 
Men kan advies over het opzetten van een stofmeetprogramma nwinnen bij een 
competente industriële hygiënist. 
 
Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling 
 
Een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is de maximale tijdsgerelateerde 
concentratie van een contaminant in de lucht waaraan een werknemer blootgesteld 
kan worden, in verhouding tot een bepaalde referentieperiode, normaal gezien 8 uur. 
 
Momenteel zijn er veel verschillende soorten grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling, afzonderlijk bepaald door de Europese Lidstaten (zie bijlage). Deze 
grenswaarden zijn allemaal verschillend en kunnen bovendien niet onmiddellijk met 
elkaar vergeleken worden.  
 
Er zijn momenteel in de Europese Unie geen grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling aan inadembaar kristallijn silica. 
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Vraag 3:  Ik heb de blootstelling bepaald, maar ik weet niet goed hoe de 
resultaten te interpreteren. Wat ik moet weten? 

 
Antwoord: U moet de resultaten vergelijken met de grenswaarden voor 

beroepsmatige blootstelling aan kristallijn silica die van toepassing zijn 
in uw land en nagaan of u de algemene preventieprinicipes naleeft.  

 

Het kan noodzakelijk zijn om extra controlemaatregelen door te voeren 
(volgens de algemene preventieprincipes) om blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica uit te schakelen of te beperken, zodat u de 
desbetreffende grens van beroepsmatige blootstelling kan bereiken.   
 

U zal in elk geval uw personeel een opleiding moeten aanbieden over 
de gezondheidsrisico's die de blootstelling aan inadembaar kristallijn 
silica met zich kan meebrengen en hoe de ingevoerde 
beheersingsmaatregelen te gebruiken. 
 
De volgende flow chart zal u doorheen het proces leiden. 

 
Figuur: Eenvoudige flow chart voor het beheersen van de blootstelling aan inadembaar kristallijn 

silica. 
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Algemene preventieprincipes 
 
Bij het opstellen van deze Gids voor Goede Praktijken, hielden de auteurs rekening 
met de preventiestrategie beschreven in de Europese richtlijn 89/391/EEC en de 
omzetting ervan in de nationale wetten.  
 
Er worden 9 preventieprincipes beschreven en de volgende hiërarchie moet 
gerespecteerd worden in de te nemen preventiemaatregelen: 
 

- risico's vermijden 
- de risico's evalueren die niet vermeden kunnen worden 
- het risico bij de bron aanpakken 
- het werk aanpassen aan het individu 
- aan de technische vooruitgang aanpassen 
- het gevaarlijke vervangen door het niet-gevaarlijke of het minder gevaarlijke 
- een coherent en algemeen preventiebeleid opstellen (gezondheidscontrole van 

werknemers inbegrepen) 
-  collectieve beschermingsmaatregelen de voorrang geven op individuele 

beschermingsmaatregelen 
- de gepaste informatie, instructies en opleiding geven aan de werknemers 

 
Enkele voorbeelden van bovenvermelde principes in de context van de behandeling 
van kristallijn silica op de werkplaats zijn: 
 
• Vervanging: Vervang een proces dat stof voortbrengt door een proces dat minder 

stof voorbrengt, rekening houdend met economische, technische en 
wetenschappelijke factoren (bv. gebruik van een nat in plaats van een droog 
proces, of een automatisch in plaats van een handmatig proces). 

• Voorzien van technische controlesystemen: ontstoffingssystemen (stof 
verwijderen1, verzamelen2 en insluiten3) en isolatietechnieken4. 

• Orde&netheid. 
• Werkmethoden: stel veiligheidsprocedures op, jobrotaties.   
• Persoonlijke beschermingsmiddelen: voorzie beschermkledij en 

ademhalingsbescherming. 
• Opleiding: voorzie de gepaste gezondheids- en veiligheidsopleiding voor de 

werknemers, informatie en instructies, specifiek voor hun werkplaats of job. 
 
 

 
 
 
 
                                                 
1 bv. water-, stoom-, nevel- of mistverstuivers. 
2 bv. cyclonen, scrubbers, zakkenfilters, elektrostatische precipitatoren en stofzuigers. 
3 bv. inkapselen 
4 bv. controlekamer met toevoer van zuivere lucht 

Het naleven van de Beroepsmatige Blootstellingslimieten van elke Lidstaat is 
slechts één onderdeel van de procedure van Risicobeheer. U dient bovendien 
er voor te zorgen dat u de Algemene Principes van Preventie naleeft, zoals 
bepaald in de Europese richtlijn 89/391/EEC. 
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Training van de Werknemers 
 
Een van de takenbladen in Deel 2 van deze gids geeft uitgebreid advies over de vorm 
en de inhoud van de training, die aangeboden moet worden aan de werknemers om 
hen te infomeren over de gezondheidsrisico's die gepaard kunnen gaan met het 
gebruik en de bewerking van stoffen die kristallijn silica bevatten. 
 
Risicobeheer - Samenvatting 
 
Het volgende diagram vat de procedure van het risicobeheer samen, zowel vanuit het 
standpunt van werkgever als dat van de werknemer, met betrekking tot het beheersen 
van inadembaar kristallijn silica. 
 
De gezondheids- en veiligheidssystemen van kracht in de bedrijven moeten door 
zowel de werkgever als de werknemer gerespecteerd worden. 
 

WERKGEVERS 
Gezondheids- en 
Veiligheidsbeleid 

 
Risicobepaling waarbij de 

werknemers betrokken worden. 
 

Meting van de 
blootstellingsniveaus 

 
Investering in technische 

controlesystemen 
 

Stel veiligheidsprocedures op 
 

Informatie, instructies en 
opleiding voor het personeel 

 
Voorzien van persoonlijke 

beschermingsmiddelen  
 

Voorzien van medisch toezicht 
 

Zorg ervoor dat 
vertegenwoordigers van de 

werknemers ten volle 
betrokken zijn 

 
Hou rekening met alle types 

werknemers, d.w.z. contractors, 
tijdelijken, bepaalde duur, interims, 

studenten op 
stage, jongeren en nieuwe 

werknemers. 

WERKNEMERS 
Participatie/Samenwerking 

met werkgever  
 

Bijdragen tot het proces van de 
risicobepaling 

 
Volg de veiligheidsprocedures 

 
Neem deel aan het medisch 

toezicht 
 
 

Woon de opleiding bij 
 
 

Draag persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

 
 

Maak problemen bekend aan 
werkgever 

 
 
 
 
 
 

 

BEHEERSING 
VAN 

RISICO'S 
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Woordenlijst 
 
Aërodynamische diameter: diameter van een bol met een dichtheid van 1g.cm-3 dat dezelfde 
eindvalsnelheid heeft in de lucht, vergeleken met het deeltje in kwestie, in dezelfde 
omstandigheden wat betreft temperatuur, druk en relatieve vochtigheidsgraad. 
 
Verpakken: proces waarbij producten in zakken worden gestoken (manueel of automatisch). 
 
Beheersingsmaatregelen: maatregelen om persoonlijke blootstelling aan een contaminant op 
de werkplaats tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
 
Breken: proces waarbij grof materiaal wordt gebroken tot kleinere delen.  
 
Stof: de dispersie van vaste deeltjes in de lucht, voortgebracht door mechanische processen of 
in opgewarreld. 
 
Epidemiologie: de studie van de verspreiding en de oorzaken van gezondheidsaandoeningen 
en -evoluties binnen bevolkingsgroepen en de toepassing hiervan om gezondheidsproblemen 
onder controle te krijgen. 
 
Blootstelling: resultaat van de inhalering van een contaminant die aanwezig is in de lucht 
rond de ademzone van een werknemer. Blootstelling wordt weergegeven als de concentratie 
van de contaminant, zoals bepaald tijdens blootstellingsmetingen en vergeleken ten opzichte 
van dezelfde referentieperiode als die gebruikt voor de beroepsmatige 
blootstellingsgrenswaarden. 
 
Bepaling van de blootstelling: het meten of schatten van de intensiteit, frequentie en duur 
van het menselijk contact met contaminanten in de lucht die aanwezig kunnen zijn in de 
werkomgeving. 
 
Malen: productieproces voor mineralen waarbij afzonderlijke minerale korrels worden 
gebroken tot een bepaalde deeltjesgrootte, meestal tot fijn meel. Het proces wordt soms ook 
"vermalen" genoemd, gezien het uitgevoerd wordt in een molen.  
 
Gevaar: intrinsieke eigenschap van een substantie om schade te kunnen veroorzaken. 
 
Medisch toezicht: individueel onderzoeken van een werknemer om zijn gezondheidstoestand 
te bepalen. 
 
HSE: Health and Safety Executive van het Verenigd Koninkrijk. 
 
IARC: Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek . 
 
Inhaleerbaar stof (ook Totaal inhaleerbaar stof genoemd): de fractie van het stof in de 
lucht dat tijdens de ademhaling via de neus of mond wordt opgenomen en zo overal in de 
luchtwegen kan worden afgezet (MDHS 14/2). De norm EN 481geeft het percentage aan van 
de totale zwevende stoffen die ingeademd kunnen worden volgens de deeltjesgrootte. 
 
INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité. 
 
ISO: International Standardisation Organisation. 
 
Meting: proces om de concentratie van een substantie in de lucht van de werkplaats te 
bepalen. 
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Meetprocedure: procedure om monsters te nemen en een analyse te maken van één of 
meerdere contaminanten in de lucht van de werkplaats. 
 
Vermalen: het productieproces voor mineralen waarbij mineralen gebroken worden tot 
afzonderlijke korrels. Zie ook “malen”. 
 
Grenswaarde beroepsmatige blootstelling: de maximaal toelaatbare blootstelling van een 
werknemer aan een contaminant in de lucht van de werkplaats. Het is de maximale 
tijdsgerelateerde concentratie van een contaminant in de lucht waaraan een werknemer 
blootgesteld kan worden, gemeten ten opzichte van een bepaalde referentieperiode, normaal 
gezien 8 uur. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: middelen die gedragen of vastgehouden worden door 
de werknemer om zich te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn veiligheid of 
gezondheid op het werk in het gedrang kunnen brengen, of elk toebehoren die helpt dit doel te 
bereiken. 
 
Persoonlijk meettoestel (of apparaat om persoonlijke monsters te nemen):een apparaat, 
gedragen door een persoon, dat monsters neemt van de lucht in de ademzone van deze 
persoon, om zijn persoonlijke blootstelling aan contaminanten in de lucht te meten. 
 
Alveolair gebied van de long: het gasuitwisselingsgebied van de long, opgebouwd uit 
ongeveer 300 miljoen alveoli, of luchtzakjes 
 
Preventie: de procedure om beroepsmatige gezondheids- en veiligheidsrisico's uit te 
schakelen of te beperken. 
 
Inadembare stoffractie: fractie van de stofdeeltjes in de lucht die kunnen doordringen tot het 
gasuitwisselingsgebied van de long.  
 
Risico: waarschijnlijkheid dat de mogelijke schade effectief toegebracht zal worden bij 
bepaalde gebruiksomstandigheden en/of blootstelling. 
 
Norm: Document in overeenstemming uitgewerkt en aanvaard door een erkende organisatie 
met normerende activiteiten. Dit document bepaalt regels en richtlijnen over hoe een activiteit 
zou uitgevoerd moeten worden voor algemene en herhaalde handelingen. 
 
Statisch meettoestel: een apparaat dat gedurende de meetperiode monsters neemt vanaf een 
vast punt op de werkplaats (tegenover apparatuur gedragen door een persoon). 
 
Thoracale stoffractie: fractie van de stofdeeltjes in de lucht die kunnen doordringen tot 
voorbij de larynx. 
 
Werkplaats: het gehele gebied waar de werkzones en infastructuur, indien voorzien, 
ondergebracht worden, en die toegankelijk zijn voor de werknemers in het kader van hun 
werk . 
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Bijlage 1: Tabel met Grenswaarden Beroepsmatige Blootstelling (in mg/m³) – januari 2006 (uit te breiden tot EU 25) 
De tabel hieronder toont de Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling voor kwarts, cristobaliet en tridymiet van toepassing in verschillende Europese landen. Van het moment dat er nieuwe 
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (in mg/m) in een land verschijnen, zullen ze onvoorwaardelijk worden opgenomen in dit document.  
 
 

 Naam Beroepsmatige Aangenomen door Kwarts Cristobaliet (c) Tridymiet

Oostenrijk Maximale ArbeitsplatzKoncentration Bundesministerium für Arbeit und Soziales 0,15 0,15 0,15

België  Ministerie van Werk en Sociale Economie (op Vlaams niveau) --- FOD 0,1 0,05 0,05

Denemarken Grenswaarde Direktoratet fot Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05

Finland Occupational Exposure Standard National Board of Labour Protection 0,2 0,1 0,1

Frankrijk Empoussiérage de référence Ministère de l’Industrie (RGIE) 5 of 25k/Q

 Valeur limite de Moyenne d’Exposition Ministère du Travail 0,1 0,05 0,05

Duitsland Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit -5 - -

Griekenland  Wetgeving voor mijnbouwactiviteiten 0,16 0,05 0,05

Ierland  2002 Code of Practice for the Safety, Health & Welfare at Work (CoP) 0,05 0,05 0,05

Italië Grenswaarde Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali 0,05 0,05 0,05

Luxemburg Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit 0,15 0,15 0,15

Nederland Maximaal Aanvaarde Concentratie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0,075 0,075 0,075

Noorwegen Administrative Normer (8hTWA) for 
Forurensing I ArbeidsmiljØet 

Direktoratet for Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Portugal Grenswaarde Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace 0,1 0,05 0,05

Spanje Valores Limites 1) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 0,1 0,05 0,05

  2) Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera 5 of 25k/Q

             2.1) Nieuw voorstel (koolmijnen uitgezonderd) 0,1 0,05 0,05

Zweden Yrkeshygieniska Gränsvärden Nationale Raad van Beroepsveiligheid en gezondheid. 0,1 0,05 0,05

Zwitserland Valeur limite de Moyenne d’Exposition 0,15 0,15 0,15

Verenigd Workplace Exposure Limit Health & Safety Executive   0.37 0,3 0,3
 
Q : percentage kwarts 
K: schadelijke coëfficiënt (gelijk aan 1) 
Bron : Bewerking van IMA-Europe, Datum : 7-1-04, een geüpdatete versie beschikbaar op http://www.ima-eu.org/en/silhsefacts.html 
De Blootstellingsgrenzen zijn van toepassing voor 100 % kwarts, cristobaliet of tridymiet. Sommige landen hebben speciale regels voor gemengd stof, zo is in Frankrijk de volgende vergelijking van toepassing: Cns/5 + Cq/0,1 + 
Cc/0,05 +Ct/0,05 < 1 (C = gemiddelde concentratie, ns = niet-silicavolume, q = kwartsvolume, c = cristobalietvolume, t = tridymietvolume), met alle variabelen uitgedrukt in mg/m3. 

                                                 
5

 In Duitsland zijn er geen Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling; in plaats daarvan hebben zijn een systeem voor de gezondheidsbescherming van de werknemer. 
6 Volgens de Wettelijke Code voor Mijnbouw en de Presidentiële Graad 307/1986 wordt de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan kristallijn silica met de volgende formule berekend: Grenswaarde=10/ 
(%Q+2) met Q= % concentratie van vrij kristallijn silica in de inadembare fractie van het stof 
7 In het Verenigd Koninkrijk wordt een Blootstellingsgrens van 0,1 mg/m3 verwacht. 
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Bijlage 2 
 
Tabellen voor processen die fijne deeltjes voortbrengen wat zou kunnen 
leiden tot blootstelling aan inadembaar kristallijn silica: 
 
1. Processen die fijne deeltjes voortbrengen wat zou kunnen leiden tot de blootstelling 

aan inadembaar kristallijn silica, in de cementproductie: 
 
De hoeveelheid inadembaar kristallijn silica kan afhankelijk zijn van het soort materiaal dat 
gebruikt wordt. 
Het risico op aanwezigheid van inadembaar kristallijn silica is laag en blijft beperkt tot de eerste 
fases van het productieproces van cement. (ontginning/steengroeves; transport van grondstoffen, 
vermalen/breken, kogelmolen). Tijdens en na het proces in de droogoven is het risico 
verwaarloosbaar. 
 

Cementproductie  Waar kan Inadembaar Kristallijn Silica gevormd worden? 

Ontginning/steengroeves stof verspreid door de wind  
Stralen (met straalmiddelen) 
Uiteenrijten Buldozergebruik  

Transport van 
grondstoffen 

Voertuigmanoeuvers (voornamelijk gesloten systemen) 
Transportband (voornamelijk gesloten systemen) 
Laden en lossen (voornamelijk gesloten systemen) 
 

Vermalen/breken Verwerking grondstoffen: klei, zand, kalksteen, diatomeeënaarde 

Ruw materiaal Opgewaaid stof (voornamelijk gesloten systemen) 
Onderhoud (voornamelijk gesloten systemen) 

Mengen, opslaan en 
transporteren van ruw 
materiaal 

-  

Droogoven - 

Transporteren en opslaan - 

Cementmolen - 

Verpakking Verpakken 
Palletiseren 

Transport Laden van voertuigen 
Beweging van voertuigen 

Onderhoud Activiteiten waarvoor ontmanteling/opening /toegang tot installaties 
nodig is, of wanneer de bovenvermelde stoffige zones betreden 
moeten worden. 
Er is een nauw verband tussen risico en het soort materiaal (d.w.z. 
stap in productieproces) 

Reiniging Reinigingsactiviteiten waarbij bovenvermelde stoffige productiezones 
moeten betreden worden. 
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2. Processen die fijne deeltjes voortbrengen wat zou kunnen leiden tot de blootstelling 

aan inadembaar kristallijn silica, in de glas- en minerale wolindustrie: 
 
 

 
Glasproductie 

 

 
Waar kunnen fijne deeltjes kristallijn silica 

gegenereerd  worden? 
Opslaan van Grondstoffen 
 
 
 

Indien niet opgeslagen in silo's 
- verspreiding door de wind 
- laden/lossen 
- transporteren (transportband) 

 
Batchvoorbereiding 
 
 
 

 
- mengen 
- vervoeren met transportband 
- reiniging 

Laden en Transport 
 
 
 

 
- batch-ingrediënten 
 

Batchlading 
 
 
 

 
- manueel laden van batch 
- automatisch laden van batch 

Filterinstallatie 
 
 
 

 
- werking 
- reiniging 
- onderhoud 
- herstelling 

Reinigingsoperaties 
 
 
 

 
- batch transportband 
- delen van de oven 

Herstellings- en 
Ontmatelingsoperaties 
 
 

 
- batch transportband 
- delen van de oven 
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3. Processen die fijne deeltjes voortbrengen wat zou kunnen leiden tot de blootstelling 

aan inadembaar kristallijn silica, in de keramiekindustrie: 
 
 

PROCES (*) 
IN KERAMIEKPRODUCTIE. 

Waar kunnen fijne deeltjes gegenereerd worden? 
(Niet-uitputtende lijst) 

Aanvoer, Lossen, Transport, 
Opslaan 

• Beweging van voertuigen 
• Lossen voertuig / Lossen bulk 
• Lossen van een citerne vrachtwagen (leegblazen) 
• Leegmaken van zakken 
• Transportband 
• Andere transportsystemen 
 

Behandeling grondstoffen voor 
body en Glaze 

• Proportionering 
• Mixen/mengen van materialen 
• Vermalen 
• Zeven 
• Ontwateren (Sproeidrogen) 
 

Laag risico bij natte processen: 
• Nat vermalen 
• Plastisch maken 
• Scheiden 

 
Vormen • Droog persen 

• Isostatisch persen 
• Machinaal vormen van beton 
• Uithouwen van gegoten delen 
• Afwerking 
 

Laag risico bij natte processen: 
• Maken van gietstukken  
• Gietstuk losmaken 
• Plastisch vormgeven  

 
Drogen • Periodiek en continu drogen 

 

Glazuren • Spraypolijsten 
 

Laag risico bij natte processen: 
• Glazuren door onderdompeling 
• Glazuren door spoeling 
• Decoreren 

 
Inbranden • Inbranden (Biscuit, finaal, versiering, …) 

 

Aansluitende behandeling • Vermalen  
• Polijsten 
• Snijden / zagen 
• Boren 

 
Laag risico op ontstaan van stof in de lucht 

• Sorteren 
• Verpakking 
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PROCES (*) 
IN KERAMIEKPRODUCTIE. 

Waar kunnen fijne deeltjes gegenereerd worden? 
(Niet-uitputtende lijst) 

 

Onderhoud • Snijden van refractaire materialen (voor droogovens) 
• Stof of afvalslib verwijderen uit een afzuigeenheid 

 
Reiniging • Droog reinigen  

 
Laag risico op ontstaan van stof in de lucht 

• nat reinigen 
 

 
(*) Niet elke productiestap is noodzakelijk voor alle keramiekproducten 
 
 
 
 

4.Processen die fijne deeltjes voortbrengen wat zou kunnen leiden tot de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica, in de metaalgietindustrie: 

 
 
 

Productie Gietstukken  Waar kunnen fijne deeltjes ontstaan? 

Zand transporteren en 
opslaan 

Pneumatische transportband 
 

Zand preparatie Mengen 
Transport 
 

Maken van Kernen en 
Vormen 

Mengen 
Transport 
 

Smeltwerkplaats Bekleden en uitbreken van refractair materiaal (gietlepels, ovens) 
 

Ontvormen Gietstukken van zand scheiden 
 

Werkplaats voor 
afbraamwerk 

Stralen met straalmiddelen 
Vermalen gietstukken 
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5.  Processen die fijne deeltjes voortbrengen wat zou kunnen leiden tot de blootstelling 
aan inadembaar kristallijn silica, in de gietbetonindustrie: 

 
 
 

Productie van Gietbeton Waar kunnen fijne deeltjes kristallijn silica 
gegenereerd  worden? 

Grondstoffen Algemene opslag (binnen en buiten) 

(Aanvoer, lossen, transport, opslaan) Behandelings- en transportsystemen 

  Leegmaken van zakken 

  Laden/lossen bulk 

  Mineralen breken/vermalen 

BETONPRODUCTIE Mixen/mengen van materialen 

Meestal nat proces Bulkmaterialen in juiste verhouding brengen 

  Drogen 

  Verwijderen van stof met behulp van water 

  Plastisch vormgeven  

POSTPRODUCTIE Eindbehandeling (droog) 

  Algemene opslag (binnen en buiten) 

  Behandelings- en transportsystemen 

Reiniging Reinigen van gietstukken 

  Behandelings- en transportsystemen 

  
  
Niet elke productiestap is noodzakelijk voor alle gietbetonproducten 
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 Deel 2: Handboek Takenbladen 
 
Het doel van dit deel van de Gids voor Goede Praktijken over stofpreventie is de risico's 
te beperken waaraan de werknemers blootgesteld kunnen worden door inadembaar 
kristallijn silica. 
 
De eerste sectie is een inleiding over inadembaar kristallijn silica. 
 
De tweede sectie bevat een reeks takenbladen die een aantal praktische technieken voor 
verschillende algemene en specifieke taken beschrijven. De algemene takenbladen (sectie 
2.1.) zijn van toepassing op alle industrieën die het Akkoord voor de bescherming van de 
Gezondheid van Werknemers door de Goede Behandeling en Gebruik van Kristallijn 
Silica en Producten die het bevatten ondertekenden.  De specifieke takenbladen (sectie 
2.2.) hebben betrekking op taken die enkel van toepassing zijn voor een beperkt aantal 
industriesectoren. 
 

1. Inleiding 
 
Wat is inadembaar kristallijn silica? 
 
Inadembaar kristallijn silica wordt volgens de definitie omschreven als de fractie van het 
kristallijn silicastof in de lucht dat kan doordringen tot de alveoli (longblaasjes) van de 
long. 
 
Bij kristallijn silicastof is het de inadembare stoffractie die de gezondheidseffecten 
veroorzaakt. Deze partikels zijn zodanig klein dat ze voor het blote oog niet zichtbaar 
zijn. Eenmaal in de lucht doet inadembaar stof er lang over om neer te slaan. Eén enkele 
stofuitstoot in de lucht op de werkplaats kan al leiden tot een aanzienlijke blootstelling. In 
omstandigheden waar de lucht voortdurend in beweging is en er geen frisse lucht wordt 
toegevoerd, kan gedurende vele dagen inadembaar stof in de lucht blijven hangen . 
 
Hoe komt inadembaar kristallijn silica in het lichaam? 
 
Inadembaar kristallijn silica wordt door het lichaam opgenomen wanneer er een 
hoeveelheid kristallijn silica wordt ingeademd. Wanneer de deeltjesgrootte klein genoeg 
is (zodanig dat de deeltjes vallen binnen de inadembare fractie), zal het stof diep in de 
longen binnendringen. Op dit punt kan inadembaar kristallijn silica gezondheideffecten 
veroorzaken. 
 
Wat zijn de gekende effecten voor de gezondheid verbonden aan de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica? 
 
Silicose is het voornaamste gezondheidseffect verbonden aan de inademing van 
inadembaar kristallijn silica. 
 
Silicose is een van de meest voorkomende types van pneumoconiose Silicose is een 
knobbelige progressieve fibrose, veroorzaakt door de afzetting van fijne inadembare 
deeltjes kristallijn silica in de longen. Wanneer iemand langdurig te hoog wordt 
blootgesteld, dan zal het natuurlijk afweersysteem van het lichaam het inadembaar 
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kristallijn silica nog moeilijk uit de longen kunnen verwijderen. De ophoping van stof 
kan op lange termijn leiden tot onherroepelijke gezondheidsschade. Met deze schade 
wordt o.a. littekenvorming in de binnenste delen van de longen bedoeld, wat kan leiden 
tot ademhalingsmoeilijkheden en, in sommige gevallen, tot de dood . Grotere (niet-
inadembare) deeltjes zullen zich eerder afzetten in de hoofdkanalen van het 
ademhalingssysteem en kunnen worden verwijderd door slijmvorming. 
 
Silicose is één van 's werelds oudst bekende beroepsziektes en het wordt veroorzaakt 
door de inademing van inadembaar kristallijn silica (Stacey P.R. 2005).  
 
Werknemers worden zelden blootgesteld aan zuiver kristallijn silica. Het stof dat ze 
inademen op de werkplaats is meestal samengesteld uit een mengeling van kristallijn 
silica en andere materialen. 
 
De reactie van een individu hangt waarschijnlijk af van: 

- de aard en de hoeveelheid silica van het stof 
- de stoffractie 
- de mate en de aard van persoonlijke blootstelling (duur, frequentie en 

intensiteit, die beïnvloed kan worden door de werkmethodes) 
- persoonlijke fysiologische eigenschappen 
- rookgewoontes 

 
Waar wordt inadembaar kristallijn silica aangetroffen? 
 
Beroepsmatige blootsteling aan inadembaar kristallijn silica kan optreden in elke 
werkplaats waar stof in de lucht aanwezig is, dat een deel inadembaar kristallijn silica 
bevat. 
 
Beroepsmatige blootstelling aan kristallijn silica komt voor bij heel wat industriële 
activiteiten, zoals bij steengroeves, mijnbouw, bewerken van mineralen (vb. drogen, 
vermalen, verpakken en verwerken), werken met leisteen, stenen breken en uithouwen, 
metaalgieterijen, produceren van bakstenen en dakpannen, bepaalde hittebestendige 
processen, bouwwerken waar natuursteen, beton, baksteen en bepaald isolatiemateriaal 
wordt gebruikt, aanleg van tunnels, restaureren van gebouwen en in de pottenbak- en 
keramiekindustrie. 
 
Hoe deze takenbladen gebruiken 
 
Op elke site moeten de werkgevers, voor de aanvang van een activiteit die kan leiden tot 
beroepsmatige blootstelling aan inadembaar kristallijn silica, een risicobepaling 
uitvoeren, om de bron, de aard en de omvang van de blootstelling te kennen. 
 
Wanneer de risicobepaling uitwijst dat werknemers mogelijk blootgesteld worden aan 
inadembaar kristallijn silica, dan moeten er preventiemaatregelen getroffen worden om 
de blootstelling te beheersen. 
 
De takenbladen die volgen geven gepaste beheersingsmaatregelen die werkgemers helpen 
om het blootstellingsniveau te reduceren voor een groot aantal  algemene 
werkactiviteiten. Bij het beslissen welk(e) takenblad(en) toe te passen, dient voorrang 
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gegeven te worden aan de belangrijkste bronnen van blootstelling aan kristallijn silica op 
de werkplaats.  
 
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elk geval, is het niet altijd 
noodzakelijk om alle beheersingsmaatregelen van de takenbladen toe te passen om de 
blootstelling aan inadembaar kristallijn silica tot een minimum te beperken, d.w.z. de 
gepaste beschermings- en preventiemaatregelen treffen zoals vereist door Sectie II van 
Richtlijn98/24
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2.  Takenbladen 

 Aggregaten Cement Keramiek 
Voorge-

stort 
Beton 

Metaal-
gieterij Glas Industriele 

Mineralen 
Mineraal 

Wol 
Mijn-
bouw Mortel Natuur- 

steen 

2.1  Algemene Takenbladen 
2.1.1. Reiniging X X X X X X X X X X X 

2.1.2. Ontwerp van gebouwen X X X X X X X X X X X 

2.1.3. Ontwerp van controlekamers X X X X X X X X X X X 

2.1.4. Ontwerp van leidingen X X X X X X X X X X X 

2.1.5. Ontwerp van stofafzuiginstallaties X X X X X X X X X X X 

2.1.6. Stofmetingen X X X X X X X X X X X 

2.1.7. Algemene binnenopslag X X X X X X X X X X X 

2.1.8. Algemene buitenopslag X X X X X X X X X X X 

2.1.9. Algemene ventilatie X X X X X X X X X X X 

2.1.10. Goede hygiëne. X X X X X X X X X X X 

2.1.11. Behandelings- en transportsystemen X X X X X X X X X X X 

2.1.12. Laboratoriumwerk X X X X X X X X X X X 

2.1.13. Lokaal afzuigsysteem X X X X X X X X X X X 

2.1.14. Onderhoud, Service & Herstellingswerken X X X X X X X X X X X 

 (a) Slijpen van sleuven volgens de droge methode 
met behulp van elektrische muurfrezen X X X X X X X X X X X 

 (b) Drооgfrees- en slijp toepassingen met gebruik van 
haakse slijpers/hoekfrezen X X X X X X X X X X X 

 (c) Slijpen van keramiek volgens de droge methode 
met behulp van elektrische vlakslijpers X X X X X X X X X X X 

 (d) Schuurwerkzaam-heden volgens de droge 
methode met behulp van elektrisch gereedschap X X X X X X X X X X X 

 (e) Natte bewerking van keramische/ 
mineraleproducten met behulp van elektrisch 
handgereedschap 

X X X X X X X X X X X 

2.1.15. Persoonlijke beschermingsmiddelen X X X X X X X X X X X 

2.1.16. Stof of afvalslib verwijderen uit een afzuigeenheid X X X X X X X X X X X 

2.1.17. Supervisie X X X X X X X X X X X 

2.1.18. Verpakkingssystemen X X X X X X X X X X X 

2.1.19. Opleiding X X X X X X X X X X X 

2.1.20. Werken met aannemers X X X X X X X X X X X 

2.2 Specifieke takenbladen 

2.2.1. (a) Ledigen van zakken – kleine zakken X X  X X X X  X X  

 (b) Ledigen van zakken – big bags X X  X X X X  X X  



2.  Takenbladen 

 

 Aggregaten Cement Keramiek 
Voor-

gestort 
Beton 

Metaal-
gieterij Glas Industriele  

Mineralen 
Mineraal 

Wol Mijnbouw Mortel Natuur 
Stenen 

2.2.2. Laden van de batch in het proces – Glas      X      

2.2.3. (a) Bulk laden bij citerne vrachtwagens X   X X  X  X X  

 (b) Laden van bulkmateriaal X X  X   X  X X  

2.2.4. (a) Lossen van een citerne vrachtwagen (leegblazen) X  X X X X X  X X  

 (b) Lossen van bulkmateriaal X X  X X X X  X X  

2.2.5. Het maken van kernen en mallen     X       

2.2.6. Breken van mineralen X X  X   X  X   
2.2.7. Snijden en polijsten van vuurvaste materialen en glas   X  X X      

2.2.8. Drogen van mineralen X X     X   X  

2.2.9. Droog persen   X         

2.2.10. Afbramen van grotere gietvormen in ijzergieterijen     X       

2.2.11. Afbramen van kleinere gietvormen in ijzergieterijen     X       

2.2.12. Eindbehandeling (droog)   X X        

2.2.13. Branden (biscuit, glazuur, finish, versiering)    X         

2.2.14. Laden batch van glasoven – bokaalglas      X      

2.2.15. Zandstralen van glas      X      

2.2.16. Het malen van mineralen X X  X   X     

2.2.17. Vermalen van glas      X      

2.2.18. Isostatisch persen (droog)    X         

2.2.19. Verpakken in big bags X X   X  X   X  

2.2.20. Knock-out en shake-out in metaalgieterijen     X       

2.2.21. Bekleden en uitbreken      X       

2.2.22. Mixen/mengen van materialen  X X X X X X   X  

2.2.23. Periodiek en continu drogen    X X X       

2.2.24. Plastisch vormgeven   X X        

2.2.25. Voorbereiding    X         

2.2.26. Zandvoorbereiding in gieterijen     X       

2.2.27. (a) Proportionering (kleine hoeveelheden)   X         

 (b) Proportionering van bulkmaterialen    X X        

2.2.28. Mobiele eenheid groeve – delving en transport X X     X  X X  

2.2.29. Zeven X X     X  X   

2.2.30. Stralen met straalmiddelen in gieterijen     X       



2.  Takenbladen 

 

 Aggregaten Cement Keramiek 
Voor-

gestort 
Beton 

Metaal-
gieterij Glas Industriele  

Mineralen 
Mineraal 

Wol Mijnbouw Mortel Natuur 
Stenen 

2.2.31. (a) Vullen van kleine zakken – groffe producten       X   X  

 (b) Vullen van kleine zakken – meelachtige producten  X     X   X  

2.2.32. Sproeidrogen    X X        

2.2.33. Spraypolijsten   X         

2.2.34. Transportsystemen voor fijne droge silicaproducten   X    X     

2.2.35. Gebruik van een boorplatform X X     X  X   

2.2.36. Verwijderen van stof met behulp van water  X X X        

 



2.1.1 
 
 
 

 

 Schoonmaken 
 
Deze activiteit heeft betrekking op het reinigen van alle oppervlakken 
op de werkplek besmeurd met materialen die kristallijn silicastof 
zouden kunnen bevatten. Er dient op regelmatige basis 
schoongemaakt te worden, maar ook bij het morsen van materialen die 
kristallijn silicastof bevatten is het noodzakelijk schoon te maken. 

   

 
Toegang 

 
 De werkvloer enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  
 
Deze handleiding is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
In het bijzonder biedt dit takenblad 
advies over hoe stof te beheersen 
tijdens schoonmaakprocedures op de 
werkplaats. De belangrijkste punten 
van dit takenblad opvolgen zal de 
blootstelling helpen beperken.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk afzonderlijk 
geval, hoeven niet alle 
beheersmaatregelen die op dit blad zijn 
bepaald, toegepast te worden om de 
blootstelling aan inadembaar kristallijn 
silica tot een minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen toegepast dienen 
te worden.  
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
optimaal gebruik kunnen maken van de 
toegepaste preventiemaatregelen. 
 
 
Dit takenblad maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 

 
 

Ontwerp en apparatuur 
Natte reiniging: 

 Stof kan beheerst worden met behulp van natte 
reinigingsmethodes die voorkomen dat fijn stof in de lucht 
verspreid wordt door het met water neer te slaan. 

 Onder natte reinigingsmethodes worden onder andere dweilen, 
schrobben en het gebruik van watersproeiers of -slangen 
verstaan. 

 Waar er watersproeiers worden gebruikt, moet u ervoor zorgen 
dat de watertoevoer geschikt is en dat deze watersproeiers 
onderhouden worden. Neem extra voorzorgsmaatregelen tijdens 
koud weer om te beschermen tegen vorst. 

 Wanneer na het morsen fijn, droog stoffig materiaal nat gemaakt 
moet worden, is het best een fijne mist te gebruiken. Het gebruik 
van een hevige waterstraal zal ervoor zorgen dat stof in de lucht 
verspreid wordt. 

 Waar natte reinigingsmethodes worden gebruikt, moeten elektrische 
installaties beschermd worden tegen waterinsijpeling. 

 Het voorzien van een geschikt drainagesysteem is essentieel bij 
het gebruik van watersproeiers en-slangen. 

Droge reiniging: 

 Stof kan beheerst worden met behulp van droge 
reinigingsmethodes, zoals het (vacuüm)stofzuigen. 

 Industriële stofzuigers zijn vaak draagbare eenheden, voorzien 
van een HEPA (hoge efficiëntie partikel) filter of gelijkwaardige 
technologie. Een gebouw kan ook uitgerust zijn met een 
geïntegreerd stofafzuigsysteem, met strategisch geplaatste 
aantakpunten die leiden naar een centrale stofopvangbak. 

 De afzuigsystemen moeten van een goedgekeurd type zijn. 
 Wanneer stofzuigsystemen grote hoeveelheden poederachtig 

materiaal tegelijk moeten verwerken, dan moeten ze speciaal 
ontworpen zijn om overbelasting of blokkering te voorkomen. 

 Wanneer reiniging met water of stofzuigers niet mogelijk is en er 
enkel geveegd kan worden met droge borstels, zorg er dan voor 
dat de werknemers de geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen en dat er maatregelen genomen 
zijn om te voorkomen dat kristallijn silica zich verspreidt buiten de 
werkplaats. 

 Reinigingssystemen met stofzuigers zijn meestal niet geschikt 
voor het opruimen van vochtige materialen. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is zoals 
aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar behoren 
functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Controles en testen 
 

 Controleer minstens één keer per week met het blote oog de 
reinigingsapparaten op tekenen van schade. Indien deze continu in gebruik 
is, controleer dan regelmatiger. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, 
controleer voor elk gebruik.  

 Laat de reinigingsapparaten minstens een keer per jaar testen op zijn 
standaardprestaties. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om te 
voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaken en orde & netheid 
 

 Ruim de werkplek regelmatig op om te voorkomen dat stof zich ophoopt. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. Zorg bij het opruimen van fijne, droge en 
stoffige materialen ervoor dat u werkt in overeenstemming met de 
veiligheidsvoorschriften van uw bedrijf en maak gebruik van de informatie 
op dit takenblad. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik stofzuig- of natte reinigingsmethodes. 

  

Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of bestaande 
beheersmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) voorzien 
en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden. 

 Vervang de ademhalingsbescherming met de regelmaat zoals aangeraden 
door de leveranciers. 

 Bij het schoonmaken van droog stof moet de werkgever voor aangepaste 
werkkledij zorgen die de absorptie van stof tegengaat. Uw leverancier van 
werkkledij zal u raad kunnen geven in verband met de geschikte kledij. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof.  

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van de blootstelling 
aan stof; hoe beheersmaatregelen werken en hoe ze te gebruiken; 
wanneer en hoe de geleverde beschermingsmiddelen te gebruiken en hoe 
te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en 
deel I van de Gids voor Goede Gewoontes. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de preventiemaatregelen aanwezig zijn 
en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat werknemers over alle middelen 
beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te voeren. 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer voor een 
optimaal gebruik van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Controleer bij natte 
reinigingsmethodes of de 
watertoevoer naar behoren 
werkt alvorens met 
reinigen te beginnen. 

 Controleer bij droge 
reinigingsmethodes of het 
stofzuigsysteem naar 
behoren werkt. 

 Controleer elke week de 
staat van de filters die in 
de afzuigsystemen worden 
gebruikt. Vervang ze indien 
nodig. 

 Volg de gepaste 
procedures bij het ledigen 
van stofzuigers. 

 Zorg bij het opruimen van 
fijne, droge en stoffige 
materialen ervoor dat u 
werkt in overeenstemming 
met de 
veiligheidsvoorschriften 
van uw bedrijf. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in.  

 Indien u denkt een probleem 
te hebben met uw 
stofbestrijdingsapparatuur, 
neem dan, zolang het 
probleem blijft bestaan, 
extra preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Gebruik, onderhoud en 
bewaar ter beschikking 
gestelde persoonlijke 
beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de 
instructies. 
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2.1.2  Ontwerp van gebouwen
 
Dit takenblad geeft richtlijnen over het ontwerp van gebouwen waarin 
activiteiten plaatsvinden die inadembaar kristallijn stof kunnen 
voortbrengen. 

   

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad 
richtlijnen over het ontwerp van 
gebouwen waarin activiteiten plaats 
vinden die inadembaar kristallijn stof 
kunnen voortbrengen. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast.  
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg dat het gebouw voldoende geventileerd is, maak gebruik van 
geforceerde ventilatie indien nodig. Zorg ervoor dat het 
ventilatiesysteem het aanwezige stof niet opnieuw in de lucht blaast 
en dat het geen vervuilde lucht verspreid in reine zones. 

 Sproeisystemen om stof neer te slaan (sprinklerinstallatie of fijne 
mist) kunnen gebruikt worden om te voorkomen dat stof ontstaat 
langsheen vervoerstrajecten zowel binnen als buiten en langs 
transportbanden. 

 De uitstoot in de omgeving van stof door afzuigsystemen aanwezig 
in de gebouwen moet gebeuren overeenkomstig de lokale 
milieuregelgeving. 

 Gebruik muren en vloeroppervlakken die gemakkelijk schoon te 
houden zijn en die geen stof opnemen/opstapelen. Gebruik dichte 
vloeren waar nodig om te voorkomen dat stof zich tussen 
verschillende verdiepingen verspreidt en bekleed ze met slijtvast 
materiaal die gekleurd is om de aandacht te trekken op 
stofvervuiling.  

 Wannneer natte reinigingsmethodes of sproeisystemen gebruikt 
worden om stof te verwijderen, zorg dat de vloer zo ontworpen is dat 
er een goede afwatering is.  

 Zorg er voor dat electrische systemen en dergelijke de gepaste 
bescherming hebben tegen de gevaren van de werkomgeving, 
zoals water en silicastof. 

 Controlepanelen kunnen beschermd worden door middel van een 
membraan. 

 Zorg voor een geschikt aantal correct geplaatste 
wateraansluitpunten wanneer u natte reinigingsmethodes gebruikt. 

 Voorzie een voldoende aantal aankoppelingspunten wanneer een 
centraal stofzuigsysteem gebruikt wordt. 

 Het voorzien van controlekamers zorgt ervoor dat operatoren 
geïsoleerd zijn van bronnen van inadembaar kristallijn silicastof. 

 Controlekamers moeten over hun eigen toevoer van schone lucht 
beschikken en moeten afgesloten en fysiek gescheiden zijn van 
stofrijke ruimtes. Om te vermijden dat met stof vervuilde lucht deze 
kamers binnendringt, kan het nodig zijn ze te ventileren door middel 
van systemen met positieve druk. Verwijs naar takenblad 2.1.3. over 
het ontwerp van controlekamers. 

 Waar mogelijk moet er gekozen worden voor apparatuur met weinig 
onderhoud. bv. het gebruik van machines met automatische 
smering zal de tijdsduur beperken doorgebracht door 
onderhoudspersoneel in stoffige zones. 

 Dankzij de installatie van camera's, te bekijken vanuit een reine 
controlekamer, moeten operatoren minder tijd doorbrengen in 
stoffige zones. 
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Onderhoud 
 

 Zorg dat het gebouw en alle apparatuur voorzien voor 
stofbeheersing onderhouden wordt zoals aangeraden door de 
leverancier/installateur. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer minstens één keer per week de staat van het gebouw en 
de werking van de stofbeheersingsapparatuur op tekenen van 
schade of verminderde efficiëntie. Als het constant gebruikt wordt, 
controleer het dan regelmatiger. Indien deze niet vaak gebruikt 
wordt, controleer voor elk gebruik. 

 Laat de apparatuur voor stofbeheersing minstens één keer per jaar 
testen op zijn standaardprestaties. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Reinig vloeren en andere oppervlakken regelmatig. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Duid door middel van geschikte pictogrammen ruimtes aan waar 
persoonlijke beschermingsmiddelen (bv stofmaskers) gedragen 
moeten worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Voorzie voldoende voorraden van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat het direct voorhanden is. 
Indien nodig, voorzie aan de ingang van de gebouwen dispensers 
met persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. stofmaskers) 
Identificeer de locaties van deze voorraden door middel van 
geschikte pictogrammen. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Inspecteer onderdelen van 
het gebouw op tekenen 
van schade of slijtage. 
Indien u op een probleem 
stuit, licht uw supervisor in. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. Werk niet 
verder als u denkt dat er 
een probleem is. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 
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2.1.3  Ontwerp van controlekamers
 
Dit takenblad geeft richtlijnen over het ontwerp van controlekamers. Door 
het voorzien van zulke faciliteiten zullen operatoren op de werkplaats 
beter afgeschermd zijn van bronnen van inadembaar kristallijn silica. 

   

  
Toegang 

 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  

Ontwerp en apparatuur 
 

 Controlekamers moeten over hun eigen toevoer van schone lucht 
beschikken en moeten afgesloten en fysiek gescheiden zijn van 
stofrijke ruimtes.  

 Om de vermijden dat met stof vervuilde lucht deze kamers 
binnendringt, kan het nodig zijn ze te ventileren door middel van 
systemen met positieve druk. 

 Deuren en vensters moeten waar nodig gesloten blijven om te 
voorkomen dat er stof binnenkomt. Denk eraan dat de lucht buiten 
de controlekamer mogelijk vervuild is! 

 Gebruik vloeroppervlakken en meubilair die gemakkelijk schoon te 
houden zijn en die geen stof opnemen. Gebruik harde vloeren (in 
plaats van roosters/gaas) en sluit ze af met een slijtvast materiaal 
dat gekleurd is om de aandacht te vestigen bij stofvervuiling.  

 Zorg ervoor dat elektrische systemen en dergelijke de gepaste 
bescherming hebben tegen de gevaren van de werkomgeving, 
zoals silicastof. 

 Controlepanelen kunnen beschermd worden door middel van een 
membraan. 

 Voorzie een voldoend aantal aankoppelingspunten wanneer een 
centraal stofzuigsysteem gebruikt wordt. 

 Zorg voor voldoende vensters zodat het proces gecontroleerd kan 
worden vanuit de controlekamer. 

 Dankzij de installatie van camera's en andere telemetrieapparatuur, 
te bekijken vanuit een reine controlekamer, moeten operatoren 
minder tijd doorbrengen in stoffige zones. 

 Voorzie installaties, inclusief mededelingenborden, voor de 
bekendmaking van gezondheids- en veiligheidsinformatie, veilige 
werkprocedures enz. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad 
richtlijnen over het ontwerp van 
controlekamers die voorzien kunnen 
worden om operatoren af te schermen 
van bronnen van inadembaar 
kristallijn silica. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle preventiemaatregelen 
die op dit blad zijn bepaald toegepast 
te worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast.  
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg dat de controlekamer en alle apparatuur voorzien voor 
stofbeheersing onderhouden wordt zoals aangeraden door de 
leverancier/installateur. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de toestand en de prestaties van alle 
stofbeheersingsinstallaties ten minste één keer per week op tekenen 
van beschadiging of verminderde efficiëntie. Als het constant 
gebruikt wordt, controleer het dan regelmatiger. Indien deze niet 
vaak gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik. 

 Laat stofbeheersingsinstallaties testen tegen de prestatienorm 
overeenkomstig plaatselijke wettelijk vereisten, met een frequentie 
die voldoet aan de aanbevelingen van de fabrikant en die 
overeenkomt met het resultaat van een risicobepaling. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Reinig vloeren en andere oppervlakken regelmatig. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Duid door middel van geschikte pictogrammen ruimtes aan waar 
persoonlijke beschermingsmiddelen (bv stofmaskers) gedragen 
moeten worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Voorzie voldoende voorraden van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat het direct voorhanden is. 
Voorzie dispensers met persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. 
stofmaskers) in controlekamers, zodat deze kunnen gebruikt worden 
moest er een probleem zijn met het productieproces waarbij stof 
ontstaat. Identificeer de locaties van deze voorraden door middel 
van geschikte pictogrammen. 

  

 

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Hou controlekamers rein 
om te voorkomen dat stof 
opgewarreld wordt. 

 Gebruik voor droog stof 
stofzuigmethodes of 
methodes voor vochtige 
reiniging. 

 Hou ramen en deuren van 
controlekamers gesloten 
om te voorkomen dat er 
stof binnenkomt. 

 Denk eraan dat in de lucht 
aanwezig inadembaar 
kristallijn silicastof niet 
met het blote oog gezien 
kan worden. Een 
opstapeling van fijn stof op 
de binnenwanden van de 
controlekamer kan er 
echter op wijzen dat 
stofbeheersingsmaatregelen 
niet naar behoren werken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. Werk niet 
verder als u denkt dat er 
een probleem is. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 
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2.1.4  Ontwerp van leidingen 
 
Deze activiteit omvat het ontwerpen van de leidingen, die een 
onderdeel zijn van het stofafzuigsysteem. 
Dit takenblad moet samen met de takenbladen “lokaal afzuigsysteem” 
en “ontwerp van stofafzuiginstallaties” gelezen worden. 

   

  

Toegang 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 Gebruik een betrouwbare leverancier voor de leidingen. Neem 

enkel contact op met gekwalificeerde personen/firma's om voor 
het werk een prijs op te geven. 

 Hou leidingen kort en eenvoudig. 
 Vermijd lange stukken met gebogen leidingen, wat de weerstand 

vergroot en de luchtstroom beperkt. 
 Ontwerp de leidingen zodanig dat de afzetting binnenin de 

leidingen vermeden wordt. 
 Wanneer de transportsnelheid aangepast is aan de 

deeltjesgrootte en de dichtheid, kan afzetting van stof vermeden 
worden. Zo is bijvoorbeeld een snelheid van 15 m/s gemiddeld 
gezien vereist voor grof stof, terwijl een snelheid van 5 m/s vaak 
voldoende is voor fijn stof. 

 Daar waar de leidingen verschillende aftakkingen hebben, kunnen 
optimale transportsnelheden bereikt worden door de diameter van 
de leidingen te laten variëren. Laat ze groter worden naarmate ze 
dichter bij de stofopvanger gesitueerd zijn. 

 Ontwerp de leiding zo dat slijtage binnenin, mogelijk veroorzaakt 
door abrasief stof, vermeden wordt. 

 Kies leidingen uit een gepast materiaal, bestand tegen slijtage. 
 Beperk het aantal bochten in de leidingen om weerstand en 

slijtage te minimaliseren. Indien bochten noodzakelijk zijn, maak 
ze geleidelijk om schokverliezen te beperken. 

 Zorg voor gepaste testpunten, om te gebruiken wanneer het 
stofafzuigsysteem gecontroleerd moet worden. Zorg voor geschikt 
afdichtmateriaal voor deze testpunten waneer ze niet gebruik zijn. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over het ontwerp van leidingen, die 
verbonden zijn met een 
stofafzuiginstallatie op de werkplaats. 
De gids beschrijft de belangrijkste 
punten die u moet volgen om een 
efficiënt leidingsysteem te ontwerpen 
dat gemakkelijk te onderhouden is. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 Onderhoud de leidingen zoals aangeraden door de leverancier, in een 

uitstekende werking en in goede staat. 

  

Onderzoek en testen 
 Controleer minstens één keer peer week de leidingen met het blote 

oog op tekenen van schade. Als het constant gebruikt wordt, controleer 
het dan regelmatiger. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Controleer de leidingen op lekken en dicht ze met afdichttape indien 
nodig. Herstel of vervang elk onderdeel dat beschadigd is. Elke deuk 
zal de weerstand verhogen op de luchtstroom, wat de efficiëntie van 
het hele systeem zal beïnvloeden. 

 Laat het hele systeem onderzoeken en testen tegen de prestatienorm, 
ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om 
te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Indien het nodig zou zijn om de binnenzijde van de leidingen te 

reinigen (of vrij te maken), moet deze activiteit uitgevoerd worden door 
opgeleide en bekwame personen, die een geschreven werkprocedure 
volgen. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik waar mogelijk stofzuigmethodes om verstoppingen in de 
leidingen te verwijderen. Gebruik schoonmaakmethodes met water of 
een stofzuiger om na het morsen van stof in de werkomgeving op te 
ruimen. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande maatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 

werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
voor droog stof 
stofzuigmethodes of 
methodes voor vochtige 
reiniging. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.5  Ontwerp van 
stofafzuiginstallaties 
 
Deze activiteit houdt verband met het ontwerp van stofafzuiginstallaties 
(omvattende ventilator, filter en stofopvanger) die een onderdeel zijn van 
het stofafzuigsysteem. 
Dit takenblad moet samen met de takenbladen “Ontwerp leidingen” 
en “Lokaal Afzuigsysteem” gelezen worden. 

   

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Om de uitstoot van stof te vermijden, moeten installaties die 
materialen verwerken die kristallijn silica bevatten zodanig ontworpen 
zijn dat de leidingen steeds onder negatieve druk staan, goed 
afgesloten zijn (in het geval de negatieve druk zou wegvallen) en met 
niet meer flenzen en inspectiegaten dan nodig. 

 Stofafzuiginstallaties zijn bijvoorbeeld: drop-out boxen, cyclonen, 
natte scrubbers, zakkenfilters en elektrostatische precipitatoren. 
Sommige installaties combineren een aantal technieken. 

 Bij het uitkiezen van een filter, hou rekening met  

 **de nood aan een preseparator (precycloon);** 
 de stofbelading, het vochtgehalte en de deeltjesgrootteverdeling;  
 de totale luchtstroom en de maximumtemperatuur bij de filter; 
 de aanwezigheid van chemische contaminanten in de lucht; 
 emissiegrenswaarden voor deeltjes uit de schouw; 
 milieunormen voor lawaai; 
 vereisten voor onderhoud (frequentie, hoeveel werk vereist); 
 de locatie ervan, buiten de voornaamste werkomgevingen, 

afgeschermd van tocht en sterke wind; 
 de noodzaak van een helling van meer dan 60° aan de voet van 

de stortklep om verstoppingen te helpen vermijden. 
 Gebruik een zakkenfilter, wanneer men lucht moet zuiveren van 

buiten de processen (het gebruik van een cycloon is hiervoor niet 
geschikt). 

 Voorzie in de schouw een geschikte toegang en holtes voor 
emissiemonitoring. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te leven, 
door blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica te beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over het ontwerp van 
stofafzuiginstallaties.   Door de 
belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan 
kristallijn silicastof op de werkvloer. 
 
 
Stofafzuiginstallaties worden 
gebruikt om stof op te vangen bij 
transferpunten, kokers en vele 
andere stoffige punten in industriële 
processen. Alle installaties moeten 
conform zijn met de Europese 
normen. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de stofafzuiginstallaties onderhouden zijn zoals 
aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar behoren 
functioneren en in goede staat zijn. Vervang de filterdoek en andere 
verslijtbare onderdelen in overeenstemming met de aanbevelingen 
van de fabrikant. 

 Neem extra maatregelen om de werknemers te beschermen tijdens 
de onderhoudsactiviteiten van de stofafzuigsystemen. 

  

Onderzoek en testen 
 

 De staat van een filter kan gecontroleerd worden door het 
drukverlies erover te meten met een manometer. 

 Het testen en/of het voortdurend controleren van de uitstoot van 
afvoerkanalen van stofafzuiginstallaties (met auditieve en visuele 
alarmen) is noodzakelijk om de werking van het systeem op te 
volgen. 

 Laat het hele systeem onderzoeken en testen op zijn 
standaardprestaties, bij de installatie en ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar taakblad 2.1.15. gewijd aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Een risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden (bv. tijdens 
onderhoudsactiviteiten van stofafzuiginstallaties). 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Controleer dagelijks het 
drukverlies bij de filter en 
zorg ervoor dat dit verlies 
binnen een aanvaardbare 
limiet blijft. 

 Controleer regelmatig de 
staat van de filterdoeken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Volg de juiste procedures 
wanneer er met 
stofafzuigsystemen 
gewerkt wordt. 
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2.1.6  Stofmetingen 
 
Dit takenblad geeft advies over hoe stofmetingen uit te voeren die 
toelaten de persoonlijke blootstellingsniveaus aan inadembaar kristallijn 
silicastof te bepalen. 

   

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 
Gezien ze complementair zijn, kunnen persoonlijke en statische metingen 
samen gebruikt worden. De experts aangesteld door de werkgevers en de 
werknemersvertegenwoordigers moeten de meest gepaste oplossing kiezen, 
rekening houdend met de nationale en Europese bepalingen. 
 
De volgende algemene vereisten (genomen uit de Europese Normen EN 689 
en EN 1232) moeten gevolgd worden: 
 

 Stel een meetstrategie op: kies de gepaste apparatuur om monsters te 
nemen, bepaal de jobfuncties die gemonitord moeten worden, duid de 
geschikte persoon aan die de monsters zal nemen en analyseren, plan 
de data van de meetcampagne. 

 Gebruik apparatuur om monsters te nemen conform de Europese Norm 
EN481. Gebruik een erkende analytische techniek om het inadembaar 
kristallijn silica te meten: diffractie met röntgenstralen of infrarood 
spectroscopie. 

 De personen die de monsters nemen en analyseren moeten de gepaste 
opleiding en ervaring hebben. 

 Het is de inadembare stoffractie van kristallijn silica die de 
gezondheidseffecten veroorzaakt. Daarom moet de inadembare 
stoffractie verzameld worden. 

 Bij persoonlijke stofmetingen moet de apparatuur om monsters te 
nemen, gedragen worden door de werknemer en moet de stofmeetkop 
gesitueerd zijn in de ademzone van de werknemer (minder dan 30 cm 
van de mond en neus). 

 De duur van de monsterneming moet de duur van een volledige werkdag 
zo goed mogelijk benaderen, zodanig dat de monsters representatief zijn.  

 Verzamel van elke jobfunctie voldoende monsters per meetcampagne 
om zo elke werknemer te kunnen opvolgen. Hou rekening met de 
variatie van werkactiviteiten op verschillende dagen, bv. zo wordt er op 
vrijdag vaak reinigingswerk gedaan. 

 Licht de werknemers in dat er stofmetingen uitgevoerd zullen worden en 
zeg hen ook waarom. Dit bevordert een volledige medewerking. Stel hen 
op de hoogte van de resultaten van de stofmetingen. 

 Hou informatie bij tijdens de stofmetingen: datum, jobfunctie, naam 
werknemer, duur werkshift, flowsnelheid staalnametoestel en duur 
staalname, werkactiviteiten en werkgewoontes, weersomstandigheden, 
gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen, opmerkingen i.v.m. 
stofbeheersingsmaatregelen, productieproces, hoeveelheid tonnage, enz... 

 Controleer regelmatig tijdens de shift de werking van de stofmeetapparatuur 
(de flowsnelheid inbegrepen) en hou deze resultaten bij. 

Hou alle documentatie bij van de stofmeetcampagnes en pas een 
kwaliteitssysteem zoals hierboven beschreven toe. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over de monitoring van persoonlijke 
blootstelling aan stof. Dit takenblad 
beschrijft de belangrijkste punten 
waarmee u rekening dient te houden 
wanneer u een 
stofmonitoringsprogramma opstelt. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle preventiemaatregelen 
die op dit blad zijn bepaald toegepast 
te worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast.  
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de stofmeetapparatuur onderhouden is zoals 
aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar behoren 
functioneert en in goede staat is. 

 Hou de stofmeetapparatuur rein, om te vermijden dat volgende 
monsters bezoedeld worden. 

 Het kan nodig zijn om de stofmeetkop te ontmantelen om ze naar 
behoren te reinigen. 

 Indien de stofmeetkop gereinigd wordt met water, zorg er dan voor 
dat deze helemaal droog is voor ze opnieuw te gebruiken. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (batterijen enz) in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer visueel voor en na elk gebruik de apparatuur op tekenen 
van schade. 

 Geef de stofmeetapparatuur regelmatig een onderhoudsbeurt, in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

   
Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar taakblad 2.1.15. gewijd aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Personen die instaan voor de monsternames, zouden het goede 
voorbeeld moeten geven en ademhalingsbescherming dragen daar 
waar vereist. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Gebruik de 
apparatuur niet, indien u 
problemen ondervindt. 

 Zorg ervoor dat de pompen 
om monsters nemen 
telkens opnieuw volledig 
opgeladen zijn voor 
aanvang van de 
monstername. 

 Controleer regelmatig de 
goede werking van de 
stofmeetapparatuur tijdens 
de werkdag. In het 
bijzonder. Controleer 
waar mogelijk of de 
flowsnelheid nog steeds 
juist is, en pas aan indien 
nodig. 

 Maak uitgebreide 
verslagen van de 
werkactiviteiten enz van 
de operator tijdens de 
monstername. 

 Probeer niet te veel 
monsters op één werkdag 
te verzamelen. Kwaliteit is 
beter dan kwantiteit! 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar de 
stofmeetapparatuur in 
overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.7  Algemene 
binnenopslag 
 
Deze activiteit omvat het ontwerp van algemene binnenopslag in sites 
waar producten die kristallijn silica bevatten aanwezig zijn. 

  
Toegang 

 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  
Ontwerp en apparatuur 

 
Algemene ontwerpaspecten: 

 Bepaal een specifieke ruimte voor opslag, die duidelijk 
geïdentificeerd wordt door middel van geschikte borden. 

 Het moet een ruime, georganiseerde, goed verlichte en 
geventileerde ruimte zijn. 

 Markeer de opslagruimtes af door lijnen op de vloer te schilderen 
en/of gebruik te maken van de gepaste borden. 

 Dankzij scheidingen in het gebouw zal verspreiding van stof 
tegengegaan worden. 

 Voorzie, waar mogelijk, aparte routes voor voetgangers en 
voertuigen. 

 Zorg ervoor dat vloeren ondoordringbaar en eenvoudig te reinigen 
zijn. 

 Brandbaar materiaal, zoals lege verpakkingen, moeten in een 
aparte opslagruimte bewaard worden. 

 Ontwerp de opslagvoorzieningen zo dat het risico op een botsing 
tussen voertuigen en opgeslagen materiaal minimaal is. 

 Beperk de stapelhoogte van de paletten met opgeslagen 
materiaal om het risico dat ze omvallen tot een minimum te 
beperken.  

 Stel procedures op voor wanneer er gemorst wordt en zorg voor 
het nodige reinigingsmateriaal (bv. stofzuiger). 

 Bedek, waar praktisch haalbaar, de reserves die niet in gebruik 
zijn met zeildoeken/plastic dekzeilen of gebruik, waar gepast, 
membraansproeisystemen. 

Silo's: 

 Voorzie stoffiltering voor de lucht verplaatst uit silo's tijdens het 
vullen. 

 Zorg voor afsluitingen rond silo's om schade te voorkomen, bv. 
door vorkheftrucks. 

 Label de aanvoerlijnen apart. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over stofbeheersing wanneer men 
kleine, middelgrote en grote 
hoeveelheden producten die kristallijn 
silica bevatten moet opslaan. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Pas een systeem met “Werktoelatingen” toe voor het 
onderhoudswerk in opslagtanks en silo's. 

 Voer alle noodzakelijk speciale procedures uit vóór het openen of 
betreden van een opslagtank en silo's, b.v. zuiveren en wassen. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de silo's minstens jaarlijks op tekenen van schade De 
silo's moeten regelmatig door specialisten onderzocht en getest 
worden om de staat ervan te controleren. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Zorg voor orde & netheid in de opslagruimtes en ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Hou de vloeren rein om te voorkomen dat stof 
opgewarreld wordt door rijdende voertuigen,... Verwijder lege 
recipiënten op een veilige manier. 

 Pak beschadigde of lekkende verpakkingen opnieuw in, of verwijder 
ze op een veilige manier. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de ruimte 
goed geventileerd wordt 
en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en 
werken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Gebruik tilhulpmiddelen 
om zakken en vaten te 
verplaatsen. 

 Hou de verkeers- en 
voetgangerstrajecten vrij 
en sla enkel materiaal op in 
de afgebakende zones. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op en 
verwijder het gemorste 
materiaal op een veilige 
manier. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.8  Algemene buitenopslag 
 
Deze activiteit omvat het ontwerp van algemene buitenopslag op sites 
waar producten die kristallijn silica bevatten aanwezig zijn. 

  
Toegang 

 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 
  

Ontwerp en apparatuur 
 
Algemene ontwerpaspecten: 

 Bepaal een specifieke ruimte voor opslag, die duidelijk 
geïdentificeerd wordt door middel van geschikte borden. 

 Het moet een ruime, georganiseerde, goed verlichte locatie zijn. 

 Dankzij de zorgvuldig gekozen ligging en het ontwerp van 
buitenopslagplaatsen zal de wind minder stof doen opwaaien. 

 Voorzie, waar mogelijk, aparte routes voor voetgangers en 
voertuigen. 

 Ontwerp de opslagvoorzieningen zo dat het risico voor ongevallen 
met voertuigen minimaal is. 

 Beperk de stapelhoogte van de opslagplaatsen, rekening houdend 
met factoren als de natuurlijke hoek van het steunvlak; 
materiaaltype; vochtgehalte. 

 Bij het maken van stockagehopen met materiaal afkomstig van 
transportbanden, beperk waar mogelijk de valhoogte, of beperk 
anders, waar toepasselijk, de vrije val van materialen door middel 
van cascadesystemen; en/of door het aanbrengen van gordijnen 
of optrekbare verticale stortkokers om het vallende materiaal af te 
schermen van de wind. 

 Hou de omgeving rond de opslagplaatsen buiten netjes. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over stofbeheersing wanneer men 
buiten verschillende hoeveelheden 
producten die kristallijn silica bevatten 
moet opslaan. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer minstens jaarlijks visueel de stofbestrijdingsmiddelen op 
tekenen van schade.  

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Zorg voor orde & netheid in de opslagruimtes.  

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Hou de verkeers- en 
voetgangerstrajecten vrij 
van obstakels, en hou ze 
waar mogelijk gescheiden. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.9  Algemene ventilatie 
 
Deze activiteit houdt verband met het ontwerp en het gebruik van 
algemene ventilatie in fabrieken waar kristallijn silicastof aanwezig is. 

  
Toegang 

 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  
Ontwerp en apparatuur 

 
 Zorg standaard voor een goede algemene ventilatie, door middel 

van natuurlijke ventilatie via deuren en ramen, of geforceerde 
ventilatie waarbij lucht voorzien of verwijderd wordt via 
ventilatoren. 

 Ventilatie moet er voor zorgen dat vervuilde lucht verwijderd wordt 
en in de plaats zuivere lucht wordt aangevoerd.  

 Ventilatoren in de muur gemonteerd kunnen gebruikt worden om 
lucht te voorzien of af te zuigen. Ventilatoren kunnen ook 
aangesloten worden op leidingen om luchttoevoer en -afvoer te 
concentreren op specifieke zones. 

 Zorg ervoor dat aangevoerde lucht of vervanglucht afkomstig is uit 
een niet-vervuilde zone, of dat de lucht gefilterd is. 

 Kies zorgvuldig de plaats waar de vervanglucht het gebouw 
binnen komt. Indien er mensen in de buurt werken, kan het bij 
koud weer nodig zijn de lucht te verwarmen, of andere 
maatregelen te treffen om deze personen te beschermen.  

 Zorg voor de toevoer van genoeg verse lucht (20%) daar waar 
werknemers werken om het geproduceerde stof in de lucht te 
verdunnen en te verwijderen.  

 Gezuiverde en gefilterde lucht kan opnieuw in de werkomgeving 
van de werknemers gebracht worden, op voorwaarde dat er 
systemen aanwezig zijn om de staat en de werking van het 
filtersysteem te controleren. Hoeveelheden van gerecirculeerde 
lucht moeten voldoen aan bestaande normen en regelgevingen. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de lucht een zuivere oorsprong 
heeft, en dat deze eerst langs de werknemer komt om dan langs 
de werkactiviteit naar het afzuigpunt te gaan. 

 Zorg ervoor dat de natuurlijke ventilatie de werking van het lokale 
afzuigsysteem niet beïnvloedt door tocht te veroorzaken. 

 Het ontwerp en de specificatie van ventilatiesystemen moeten 
misschien goedgekeurd worden volgens nationale regelgevingen. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over stofbeheersing tijdens het 
ontwerp en het gebruik van algemene 
ventilatie op de werkplaats.  
Door de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 

zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen (indien een 
ventilatiesysteem voorzien is) 

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer minstens één keer per week het ventilatiesysteem met 
het blote oog op tekenen van schade. Als het constant gebruikt 
wordt, controleer het dan regelmatiger. Indien deze niet vaak 
gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen op de 
standaardprestaties, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Reinig je werkruimte dagelijks. Maak de werkplaats minstens één 

keer per week schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande maatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden. 

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 

werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de ruimte 
goed geventileerd wordt 
en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en 
werken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Knoei niet aan 
ventilatiesystemen - 
ze zijn voorzien om 
uw werkomgeving 
te beschermen. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.10  Goede hygiëne 
 
Deze activiteit betreft de goede hygiënepraktijken die gevolgd dienen te 
worden op de werkplaats, voor werknemers die in contact komen of 
werken met substanties die kristallijn silica bevatten. 

  
Toegang 

 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  
Ontwerp en apparatuur 

 
 Voorzie gescheiden opbergmogelijkheden voor propere kleren van 

de werknemers, voor de werkkledij en de persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Zorg ervoor dat de ruimte ruim, georganiseerd en goed verlucht is. 

 In deze ruimte moeten toiletten, douches, wastafels en persoonlijke 
kastjes aanwezig zijn. 

 Let er op om aparte “propere” en “vuile” kastjes te voorzien in 
situaties waar werkkledij zeer vuil wordt.  

 Let er op om een aparte, goed verluchte en verwarmde ruimte te 
voorzien waar vochtige kledij te drogen kan gehangen worden.  

 Merk op dat het drogen van vochtige, vuile kleren kan leiden tot 
stofontwikkeling in de lucht. Wanneer overalls vuil zijn, wissel ze 
dan voor propere. 

 Zorg voor een specifieke propere zone waar werknemers maaltijden 
kunnen klaarmaken, eten en drinken, weg van hun werkstation. 

 Voorzie koelkasten waar uw werknemers voeding en drank kunnen 
bewaren. 

 Voorzie uw werknemers van een voldoende voorraad schone 
werkkledij, inclusief reservesets. Voor degenen die werken met 
silicameel, moeten de overalls gemaakt zijn uit een fijn geweven 
materiaal om te voorkomen dat stof wordt geabsorbeerd. 
Werknemers mogen hun vuile werkkledij niet mee naar huis nemen; 
deze moeten gereinigd worden door de werkgever zoals vereist. 

 De werknemers moeten hun overalls uittrekken vóór de kantine te 
betreden. 

 Gebruik geen perslucht om overalls te reinigen. 

 Om overalls te reinigen kunnen luchtdouchecabines gebruikt 
worden. 

 Werknemers mogen niet roken op de werkplaats. 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te leven, 
door blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica te beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
voor een goede hygiëne voor 
werknemers die producten 
gebruiken die kristallijn silica 
bevatten. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te 
volgen zal de blootstelling beperkt 
worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken. Dit wil zeggen dat de 
gepaste beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 

 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan 
kristallijn silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 

zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Volg alle noodzakelijk speciale procedures om ervoor te zorgen dat 
de werkkledij goed gereinigd wordt. 

  

Onderzoek en testen 
 Inspecteer met het blote oog minstens één keer per week de 

sanitaire voorzieningen en de eet- en drankruimte op tekenen van 
schade. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk 
gebruik. 

 Inspecteer dagelijks met het blote oog de werkkledij op tekenen van 
schade en stof. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met stofzuiger of water. 

 Hou eet-/kookruimtes hygiënisch proper. 

 Eten en drank dienen niet bewaard of verbruikt te worden op het 
werkstation. 

 Was uw handen voor te eten en te drinken. 

 Werknemers dienen dagelijks na hun werkdag te douchen. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na ge gaan of de 
bestaande maatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 

werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. Werk niet 
verder als u denkt dat er 
een probleem is. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Neem uw vuile overalls 
niet mee naar huis. 

 Laat uw overalls wassen 
door uw werkgever. 

 Hou de kook- en 
eetruimtes hygiënisch 
proper. 

 Trek de overalls uit vóór 
het betreden van de 
kantine. 

 Bewaar geen eten of 
drinken op uw werkstation. 
Gebruik de koelkast 
voorzien door uw 
werknemer. 

 Was uw handen grondig 
voor het eten. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 Rook niet op de 
werkplaats. 
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2.1.11  Behandelings- en 
transportsystemen 
 
Dit heeft betrekking tot de verschillende mechanische en 
pneumatische behandelings- en transportsystemen voor het intern 
verplaatsen van producten die kristallijn silica bevatten, in het bijzonder 
droge producten. 

  
Toegang 

 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 
 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg er voor dat de laaduitrusting geschikt is voor zulk gebruik en 
dat deze goed is onderhouden. 

 U gebruikt best afgesloten systemen voor het transsport van 
kristallijn silica. 

 Het nat maken van droge materialen kan een alternatief zijn voor 
volledige inkapseling. 

 Pneumatische systemen moeten geleverd worden door een 
gespecialiseerde aannemer en er moet specifiek aandacht 
besteed worden op de abrasieve aard van kristallijn silica. 

 Voor horizontaal transport in pneumatische systemen, moeten 
de buizen naar onder gebogen zijn en waar mogelijk ruime 
bochten maken om afzetting in de buizen te voorkomen en 
blokkering te vermijden wanneer de systeemdruk wegvalt. 

 De buizen van pneumatische systemen moeten zo ontworpen 
zijn dat onnodige obstakels en richtingsveranderingen beperkt 
blijven. Verbindingen van leidingen moeten naar behoren 
afgesloten zijn. 

 Voor transportvijzen moet men bij het ontwerp rekening houden 
met de abrasieve werking van kristallijn silica. 

 Transportbanden moeten uitgerust zijn met reinigingssystemen. 
De niet-aangedreven katrol moet uitgerust zijn met een 
toerenwachter met een alarmsysteem. 

 De laad- en lospunten van transportbanden dienen afgesloten 
te zijn wanneer er droog materiaal wordt vervoerd. Zij-afdichtingen 
zullen morsen voorkomen. Waar nodig moeten openingen 
gemaakt worden. 

 Elevators zijn geschikt voor verticaal transport, op voorwaarde 
dat ze volledig afgesloten zijn. Er wordt aangeraden elevators te 
voorzien van vulindicatoren. 

 Vibrerende toevoersystemen zijn geschikt voor horizontaal 
transport van kristallijn silica. Voor droge materialen moet men 
een volledig afgesloten systeem hebben. 

 Men moet in het bijzonder aandacht hebben voor het ontwerp en 
installatie van toegangsplatformen voor onderhoud van de 
intensief gebruikte onderdelen (motoren, tandwielkast, lagers, 
bandreinigers, enz.). 

 

 

 

 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor transportsystemen. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
optimaal gebruik kunnen maken van de 
toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur onderhouden is zoals aangeraden 

door de leverancier, dat deze naar behoren functioneert en in goede 
staat is. 

 Kies apparatuur met eenvoudige toegang voor onderhoud. 
 Controleer reinigingssystemen van transportbanden dagelijks en pas 

ze aan indien nodig. 
 Ernstige schade aan transportbanden dient onmiddellijk hersteld te 

worden. 
 Inspecteer op regelmatige basis verslijtbare onderdelen 

(bandreinigingssystemen, lagers, dichtingen, enz.) volgens de 
aanbeveling van de fabrikant, om mogelijke lekken tot een minimum 
te beperken. 

 

  

Onderzoek en testen 
 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 

minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik.  

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Reinig de werkplaats op regelmatige basis om stofophopingen te 

vermijden. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. Wanneer er fijne, droge en stoffige 

materialen gemorst zijn, zorg er dan voor dat het opruimen gebeurt 
volgens de veiligheidsvoorschriften en gebruik makend van de 
informatie op dit blad. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. 
Ademhalingsbescherming moet voorzien en gedragen worden indien 
nodig. 

 Indien persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, voorzie 
opbergmogelijkheden om ze rein te houden wanneer ze niet in 
gebruik zijn.  

 Indien persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden, vervang 
ze met de regelmaat aangeraden door de leveranciers. 

 

  

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

 

  

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
werkruimte goed 
verlucht is en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en 
correct werken. 

 Controleer of 
bandreinigingssystemen 
naar behoren functioneren. 
Bij het opmerken van de 
minste afwijking, informeer 
uw supervisor. 

 Bij morsen van fijne, droge 
materialen, onmiddellijk 
opruimen met een 
reinigingsmethode met 
water of stofzuiger. Zorg 
er steeds voor dat u 
werkt volgens de 
veiligheidsvoorschriften 
van uw bedrijf. 

 Verwittig uw supervisor 
onmiddellijk in geval van 
lekken. 

 Gebruik, onderhoud en 
bewaar persoonlijke 
beschermingsmiddelenin 
overeenstemming met de 
instructies. 
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2.1.12  Laboratoriumwerk 
 
Dit takenblad geeft advies over de beheersingsmaatregelen te gebruiken 
in een laboratorium om de blootstelling van labopersoneel aan 
inadembaar kristallijn silica te beperken. 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  

Ontwerp en apparatuur 
 

 Laboratoria moeten over hun eigen toevoer van zuivere lucht 
beschikken en moeten afgesloten en fysiek gescheiden zijn van 
nabije stofrijke ruimtes.  

 Gebruik vloeroppervlakken en meubilair die gemakkelijk schoon te 
houden zijn en die geen stof opnemen. Gebruik harde vloeren (in 
plaats van roosters/gaas) en sluit ze af met een slijtvast materiaal 
dat gekleurd is om de aandacht te vestigen bij stofvervuiling.  

 Voorzie lokale afzuiginstallaties voor specifieke 
laboratoriumapparatuur die stofontwikkeling in de lucht kan 
veroorzaken. 

 Er is maalapparatuur beschikbaar met een geïntegreerd afzuigsysteem. 

 Het gebruik van een trekkast kan aangewezen zijn wanneer er 
gewerkt wordt met monsters van silicameel of andere materialen. 

 Gebruik steeds waar mogelijk natte reinigingsmethodes bij het 
reinigen van onderdelen van laboratoriumapparatuur. 

 Bewaar monsters in een daarvoor toegewezen opslagkamer, buiten 
het laboratorium. 

 Voorzie installaties, inclusief mededelingsborden, voor de 
bekendmaking van gezondheids- en veiligheidsinformatie, veilige 
werkprocedures enz. 

 
 
 
  

 
 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over beheersingsmaatregelen die 
gebruikt kunnen worden in 
laboratoria. 
Door de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle preventiemaatregelen 
die op dit blad zijn bepaald toegepast 
te worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg dat de laboratoriumapparatuur en alle apparatuur voorzien voor 
stofbeheersing onderhouden wordt zoals aangeraden door de 
leverancier/installateur. 

 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de toestand en de prestaties van alle 
stofbeheersingsinstallaties ten minste één keer per week op tekenen 
van beschadiging of verminderde efficiëntie. Als het constant 
gebruikt wordt, controleer het dan regelmatiger. Indien deze niet 
vaak gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik. 

 Laat stofbeheersingsinstallaties testen tegen de prestatienorm 
overeenkomstig plaatselijke wettelijk vereisten, met een frequentie 
die voldoet aan de aanbevelingen van de fabrikant en die 
overeenkomt met het resultaat van een risicobepaling. 

  Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Reinig vloeren en andere oppervlakken regelmatig. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Duid door middel van geschikte pictogrammen ruimtes aan waar 
persoonlijke beschermingsmiddelen (bv stofmaskers) gedragen 
moeten worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.  

 Voorzie voldoende voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Zorg ervoor dat het direct voorhanden is. Identificeer de locaties van 
deze voorraden door middel van geschikte pictogrammen. 

 

  

 

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Hou laboratoria rein om te 
voorkomen dat stof in 
beweging wordt gebracht. 

 Gebruik voor droog stof 
stofzuigmethodes of 
methodes voor vochtige 
reiniging. 

 Hou ramen en deuren 
gesloten om te voorkomen 
dat er stof binnen komt. 

 Denk eraan dat in de lucht 
aanwezig inadembaar 
kristallijn silicastof niet 
met het blote oog gezien 
kan worden. Een 
opstapeling van fijn stof 
op oppervlakken binnen 
het laboratorium kan er 
echter op wijzen dat 
stofbeheersingsmaatregelen 
niet naar behoren werken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. Werk niet 
verder als u denkt dat er 
een probleem is. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 
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2.1.13  Lokaal afzuigsysteem 
 
Dit takenblad biedt algemeen advies over de aandachtspunten in een 
contract voor het ontwerpen, installeren en in werking nemen van een 
nieuw lokaal afzuigsysteem om contaminanten in de lucht te 
beheersen. Dit takenblad moet gelezen worden samen met de andere 
takenbladen “Ontwerp van leidingen”, “Ontwerp van 
stofafzuiginstallaties” en “Algemene ventilatie”. 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Gebruik een betrouwbare leverancier van kant-en klare lokale 
afzuigsystemen. Neem enkel contact op met gekwalificeerde 
personen/firma's om voor het werk een prijs op te geven.  

 De ontwerper dient de contaminant en de oorzaak ervan te 
kennen. Er dient extra aandacht worden besteed aan 
contaminanten die mogelijk tot stofexplosie kunnen leiden.  

 Het ontwerp moet de volgende onderdelen hebben: een kap, 
inkapseling of een andere inlaat om de contaminant te 
verzamelen en te bewaren; leidingen om de contaminant van de 
bron te verwijderen; een filter of een ander apparaat om de lucht 
te zuiveren, normaal gezien geplaatst tussen de kap en de 
ventilator; een ventilator of een ander apparaat dat voor de 
luchtstroom zorgt; meer leidingen om de gezuiverde lucht in of uit 
de werkplaats te laten.  

 Installeer een lokaal afzuigsysteem om het stof op te vangen bij 
de bron van de stofontwikkeling. 

 Sluit de bron van het stof zo veel mogelijk af om de verspreiding 
van stof tegen te gaan. 

 Dit lokaal stofafzuigsysteem moet verbonden zijn met een 
geschikte stofafzuiginstallatie (vb. zakkenfilter/ cycloon). 

 Laat niet toe dat werknemers zich tussen de bron van de 
blootstelling en het plaatselijk afzuigsysteem begeven, anders 
zullen ze zich onmiddellijk in de vervuilde luchtstroom bevinden. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkruimte verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met het plaatselijk afzuigsysteem en dat stof verspreid 
wordt. 

 Zorg voor een toevoer van zuivere lucht in de werkplaats om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 Hou leidingen kort en eenvoudig en vermijd lange stukken met 
gebogen leidingen. 

 Zorg voor een eenvoudige manier om het plaatselijk 
afzuigsysteem te controleren, bv. een manometer, drukmeter of 
verklikker. 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. U kan echter, indien nodig, zuivere, 
gefilterde lucht opnieuw laten circuleren in de werkkamer, op 
voorwaarde dat er systemen aanwezig zijn die de efficiëntie van 
de filter nagaan. Hoeveelheden van gerecirculeerde lucht moeten 
voldoen aan bestaande normen en regelgevingen. 

Het ontwerp en de specificatie van ventilatiesystemen moeten 
misschien goedgekeurd worden volgens nationale regelgevingen. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over stofbeheersing bij het ontwerpen 
en het gebruik van lokale 
afzuigsystemen op de werkplaats. Door 
de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat het lokale afzuigsysteem onderhouden is zoals 

aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar behoren 
functioneert en in goede staat is. Luidruchtige en vibrerende 
ventilatoren kunnen op een probleem wijzen.  

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

 Maak nooit aanpassingen aan een onderdeel van het systeem. Indien 
u dit toch doet, overleg met de leverancier en zorg ervoor dat het 
systeem het CE-label behoudt.  

  

Onderzoek en testen 
 U moet gebruiksinstructies en een weergave van het nieuwe systeem 

ontvangen. U moet een installatierapport ontvangen met daarop de 
luchtstromen bij alle ingangen, de luchtsnelheid in de leidingen, de 
drukval bij de reiniger of de filter.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van het lokale 
afzuigsysteem. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Inspecteer met het blote oog het lokale afzuigsysteem en de zichtbare 
leidingen minstens één keer per week op tekenen van schade. Als het 
constant gebruikt wordt, controleer het dan regelmatiger. Indien deze 
niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik. 

 Laat het lokale afzuigsysteem testen op zijn standaardprestaties 
overeenkomstig de plaatselijke wettelijke vereisten, met een frequentie 
die voldoet aan de aanbevelingen van de fabrikant en die overeenkomt 
met het resultaat van een risicobepaling. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om 
te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Reinig je werkruimte dagelijks. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet 
er ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 

werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 
 Volg de instructies in de handleiding van de fabrikant. 
 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 

middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat het 
lokale afzuigsysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat het naar 
behoren werkt en 
controleer de manometer, 
de drukmeter of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Zorg ervoor dat er geen 
papieren zakken of ander 
afval in het lokale 
afzuigsysteem wordt 
gezogen. 

 Plaats uzelf niet tussen de 
bron van de blootstelling 
en het lokale 
afzuigsysteem. Indien dit 
niet vermeden kan worden, 
bespreek het probleem met 
uw supervisor.  

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.14  Onderhoud, Service & 
Herstellingswerken  
 
Dit takenblad biedt informatie over activiteiten verbonden aan 
onderhoud, serviceverlening en het herstellen van installaties en 
apparatuur die de ontwikkeling van inadembaar kristallijn silica kunnen 
veroorzaken. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers en aannemers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te leven, 
door blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica te beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica te beperken tijdens 
onderhoud, service en herstellingen, 
inclusief defecten. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad bepaald zijn, toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
optimaal gebruik kunnen maken van de 
toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 

Opmerking: 
Naast de mogelijke blootstelling aan 
kristallijn silicastof, kunnen andere 
factoren een groter gevaar vormen voor 
het onderhoudspersoneel en zij dienen 
geëvalueerd te worden voor de aanvang 
van het werk - deze factoren zijn o.a.: 
 
• Werken op hoogtes 
• Verplaatsen van machines 
• Overmatige lawaaihinder 
• Gesloten ruimtes 
• Lassen, branden, snijden & slijpen 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd 
personeel. 

 

Aard van Onderhoud, Service en 
Herstellingswerken 

 
Meestal zijn de werknemers en aannemers, zoals installateurs, 
elektriciens, ploegbazen en handarbeiders, tewerkgesteld in 
volgende functies (niet volledige lijst): 

 Dagelijks Preventief Onderhoud/Service/Herstellingen bv. 
Smeren, Visuele inspecties, Orde & netheid. 

 Preventief Routineonderhoud/-service/-herstellingen bv. 
vervangen van zeven, filterzakken, binnenplaten en 
kalibreren. 

 Defecten en Noodgevallen bv. het slecht functioneren van 
aandrijfmotoren, V-banden, stroompannes en 
blokkeringen. 

 

Het Werk Aanvatten  
Bij het aanvatten van onderhoud, service en herstellingswerk, 
moet er rekening gehouden worden met elk van volgende 
criteria, om zo het risico op persoonlijke blootstelling aan 
kristallijn silica te beperken: 

 Deskundigheid werknemer/aannemer 

 Uitgevoerde risicobepaling 

 Veilige Werkprocedures (werktoelatingen en plaatselijke 
regels inbegrepen, indien van toepassing) 

 Opleiding voor aannemers 

 Apparatuur gebruikt voor een taak of werk wordt in een 
uitstekende staat onderhouden en is geschikt voor een 
welbepaalde taak 

 Afspraken in verband met persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

 Maatregelen voor de beheersing van gevaarlijke producten 

 Voorzien van een meetstrategie 

 Supervisie 

 Afspraken in geval van nood 

 Verwijderen van afval 
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Onderzoek en testen 
 

 Controleer de efficiëntie van ademhalingsbescherming voor gebruik  

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 Zorg ervoor dat het lokaal afzuigsysteem efficiënt werkt en 
regelmatig getest wordt.  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Zorg voor orde & netheid 

 Ruim waar mogelijk de omgeving van de werkruimte op voor te 
beginnen werken. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. Vervang ademhalingsbescherming na de 
gebruiksperioden, die zijn aangeraden door de leveranciers. 

 Merk op dat baard en snor de efficiëntie van een stofmasker 
verlagen. Voor operatoren met baard of snor moeten met lucht 
voorziene gasmaskers of vergelijkbare alternatieven voorzien 
worden. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat alle 
apparatuur afgesloten is 
van de energiebron 
vooraleer te beginnen 
werken (bv. elektrische, 
pneumatische, 
hydraulische apparatuur, 
opgeslagen energie) 

 Zorg er voor dat de 
gesloten werkruimtes goed 
geventileerd worden en dat 
alle stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en 
werken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Voorzie bandenschrapers 
bij transportbanden om het 
morsen te beperken. 

 Voorzie stofafkappingen 
voor zeven, 
transportbanden en 
brekerinstallaties. 

 Maak de gesloten 
ruimtes schoon mbv 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik de best 
beschikbare 
technologieën, wanneer 
een nieuwe installatie & 
apparatuur wordt 
ontworpen en 
geïnstalleerd. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.14a   

Slijpen van sleuven 
volgens de droge 
methode met behulp 
van elektrische 
muurfrezen 

  Dit blad geeft praktische raad inzake het slijpen van sleuven in 
fijnzandhoudende materialen volgens de droge methode, met 
behulp van electrische muurfrezen. 

  
Dit informatieblad is bedoeld voor 
werkgevers, opdat zij kunnen 
voldoen aan de wettelijke eisen 
inzake gezondheid en veiligheid op 
de werkplaats door middel van het 
beperken van blootstelling aan 
fijnzandslijpsel in de 
omgevingslucht. 
 
Meer in het bijzonder biedt dit blad 
richtlijnen voor het slijpen van 
sleuven in fijnzandhoudende 
materialen met behulp van 
elektrische muurfrezen. Het in acht 
nemen van de hoofdzaken van dit 
werkblad leidt tot verminderde 
blootstelling aan fijnzandslijpsel. 
Afhankelijk van de situatie kan het 
onnodig zijn alle in dit werkblad 
genoemde veiligheidsmaatregelen 
ter vermindering van blootstelling 
toe te passen.  
 
Dit document moet ook worden 
gegeven aan personen die 
blootgesteld kunnen zijn aan 
fijnzandslijpsel in de omgevingslucht 
op de werkplek, zodat zij op de beste 
manier de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen kunnen 
toepassen. 
 
Dit blad maakt deel uit van de 
Handleiding voor Juiste 
Werkmethoden ter voorkoming van 
fijnzandslijpsel in de 
omgevingslucht, gericht op 
individuele werkveiligheid. 
 
 

 
 

Toegang  
 Beperk toegang tot de werkvloer tot uitsluitend personeel met 

toestemming. 
 

Ontwerp en gereedschap 
 

 Kies voor het werk het juiste gereedschap en de juiste 
slijpselafzuigingsapparatuur.  

 De slijpselafzuigingapparatuur kan op zich staan of deel 
uitmaken van een meer omvattende werkinrichting.  

 Werk uitsluitend met aangesloten slijpselafzuigingsapparatuur. 
Zorg ervoor dat de slijpselafzuigingsapparatuur altijd goed 
werkt.  

 De slijpselafzuigingsapparatuur dient tenminste aan de 
vereisten te voldoen voor stof-klasse M van EN 60335-2-69.  
LET OP: Voor verdere gegevens over de geschiktheid van 

slijpsel-klasse M voor slijpsel van mineralen, raadpleeg: 

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Zorg ervoor dat de slijpselafzuigingsapparatuur is ingesteld 
overeenkomstig de handleidingen van het apparaat en het 
afzuigingsgedeelte.  

 

Onderhoud 
 

 Onderhoud de apparatuur overeenkomstig de handleidingen, 
zodat deze doelmatig en probleemloos blijft werken.   
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Inspectie en proefdraaien 
 Onderzoek het gereedschap en het afzuigingsgedeelte op 

beschadiging elke keer voor het in gebruik nemen.  

 Overtuigt u ervan, dat het gereedschap en de 
afzuigingsapparatuur naar behoren werken.  

 Houd voor een voldoende tijdsduur, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, (tenminste vijf jaar) aantekeningen bij van 
de inspecties.  

 
 

Schoonmaken van gereedschap en 
werkplek 
 Maak de apparatuur regelmatig schoon overeenkomstig de 

aanbevelingen van de maker.  

 Schoonmaken moet gebeuren door middel van zuigen of met 
vloeistof.  

x Maak de werkplek niet schoon door vegen of met geperste lucht.   
 
 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen 
 Kijk op werkblad 2.1.15 over Individuele Beschermingsuitrusting. 

 Maak de plaatsen kenbaar waar individuele 
beschermingsuitrusting moet worden gebruikt.  

 Stel opslagruimte beschikbaar voor individuele 
beschermingsuitrusting om deze schoon te houden wanneer ze 
niet in gebruik is. 

 Vervang ademhalingsbeschermingsuitrusting volgens de 
tijdsperioden die worden aanbevolen door de maker.  

 Er kan risicobeoordeling worden toegepast om vast te stellen of 
de bestaande controles afdoende zijn.  

 
 

Opleiding 
 Verstrek inlichtingen aan uw personeel omtrent de gevolgen voor 

de gezondheid die samenhangen met het inademen van 
fijnzandslijpsel.  

 Geef het personeel een praktijkopleiding inzake het voorkomen 
van blootstelling aan slijpsel, en inzake effectiviteit en werking 
van veiligheids-maatregelen; wanneer en hoe 
beschikbaargestelde ademhalingsbeschermingsapparatuur te 
gebruiken en wat te doen als iets misloopt. Zie werkblad 2.1.19 
en deel 1 van de Handleiding voor Juiste Werkmethoden. 

 
 

Toezicht 
 Voer een werkaanpak in die verzekert dat 

veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn en dat deze worden 
toegepast. Zie werkblad 2.1.17. 

 Werkgevers dienen er op toe te zien dat werknemers alle 
middelen tot hun beschikking hebben om de hiernaast staande 
puntenlijst te kunnen afwerken. 

 

 Werknemers punten-
lijst voor effectieve 
veiligheidsmaat-
regelen 

 
 Zorg er voor dat het 

vertrek een goede 
luchtverversing heeft en 
dat aanwezige 
stofafzuigingsapparatuur 
aangesloten is en werkt.  
 

 Let op beschadiging, 
verslijting of slechte 
werking van de 
werktuigen en apparatuur. 
Bij problemen de baas 
verwittigen. Bij gebruik 
van diamantschijven zich 
ervan overtuigen dat ze 
niet versleten, gebarsten 
of beschadigd zijn. 

 
 Indien u meent dat zich 

een probleem voordoet bij 
de stofafzuigings-
apparatuur, zorg er dan 
voor dat aanvullende 
veiligheidsmaatregelen 
worden genomen om 
inademing van 
fijnzandslijpsel te 
voorkomen voor de 
tijdsduur dat het 
probleem bestaat. 

 
 Verander niets aan de 

luchtverversings-
apparatuur. Deze dient ter 
bescherming van de 
werkomgeving. 

 
 Schoonmaken moet 

gebeuren door middel van 
zuigen of met vloeistof. 

 
 Ademhalings-

beschermingsapparatuur 
dient te worden gebruikt, 
onderhouden en 
opgeslagen 
overeenkomstig de 
gebruiksaanwijzing. 

 
 

 

 

januari 2011 - 2.1.14a  – Bladzijde 2 van 2      

    



2.1.14b   

Drооgfrees- en slijp 
toepassingen met 
gebruik van haakse 
slijpers/hoekfrezen  

 
 

 Dit blad geeft aanwijzingen voor droogfrees- en slijp toepassingen 
in kristallijn silica houdende (fijnzandhoudende) materialen met 
gebruik van haakse slijpers, hoekfrezen en afkortmachines. 
 

  
 

Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te leven, 
door blootstelling aan inadembaar 
respirabel kristallijn silica te 
beperken. 
 
Meer in het bijzonder biedt dit blad 
richtlijnen voor droogfrees- en slijp 
toepassingen in fijnzandhoudende 
(kristallijn silica houdende) 
materialen met gebruik van haakse 
slijpers, hoekfrezen en 
afkortmachines Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden.  
 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan 
respirabel/inadembaar kristallijn 
silica tot een minimum te beperken.  
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden aan 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan respirabel/ inadembaar 
kristallijn silica, zodat zij zo optimaal 
gebruik kunnen maken van de 
toegepaste beheersmaatregelen. 
 
Dit blad maakt deel uit van de Gids 
voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof (fijn 
zandslijpsel), met als specifiek doel 
het beheersen van de individuele 
blootstelling aan kristallijn silicastof 
op de werkvloer. 
 

  

 
 

Toegang  
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd 

personeel 
 
 

Ontwerp en gereedschap 
 

 Zorg ervoor dat een slijpselafzuiging kan worden aangesloten 
op het gereedschap.  

 Kies voor het werk het juiste gereedschap en de juiste 
slijpselafzuigingsapparatuur.  

 Werk uitsluitend met aangesloten stof 
(slijpsel)afzuigingsapparatuur. Zorg ervoor dat de 
afzuigingsapparatuur altijd goed werkt. 

 De slijpsel-afzuigingsapparatuur dient tenminste te voldoen 
aan de vereisten  beschreven in  -EN 60335-2-69 klasse M. 
LET OP: Voor verdere gegevens over de geschiktheid van 

stof-klasse M voor  stof afkomstig van mineralen, raadpleeg: 

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Zorg ervoor dat de slijpselafzuigingsapparatuur is ingesteld in 
overeenstemming met de handleidingen van het apparaat en 
het afzuigingsgedeelte .  

 
 

Onderhoud 
 

 Onderhoud het gereedschap volgens de gebruiksaanwijzing, 
om efficiënt te kunnen werken met deugdelijk gereedschap.  
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Inspectie en testen 
 Controleer voor elk gebruik  met het blote oog de 

reinigingsapparaten op tekenen van schade.  

 Overtuigt u ervan, dat het gereedschap en de 
afzuigingsapparatuur naar behoren werken 

 Houd inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange 
periode om te voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf 
jaar). 

 
Schoonmaken van gereedschap en 
werkplek 
 Maak de apparatuur regelmatig schoon in overeenstemming met 

de aanbevelingen van de  fabrikant.  

 Gebruik stofzuig- of natte reinigingsmethodes.  

x Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
   
Persoonlijke beschermingsmaatregelen 
 Kijk op werkblad 2.1.15 over  Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Maak de plaatsen kenbaar waar Persoonlijke 
beschermingsmiddelen moet worden gebruikt.  

 Stel opslagruimte beschikbaar voor Persoonlijke 
beschermingsmiddelen om deze schoon te houden wanneer ze 
niet in gebruik is. 

 Vervang ademhalingsbeschermingsuitrusting op de tijdsperioden 
die worden aanbevolen door de leverancier.  

 Risicobepaling moet uitgevoerd worden om de doeltreffendheid 
van de beheersingsmaatregelen na te gaan  

Opleiding 
 Verstrek inlichtingen aan uw personeel over de gevolgen voor de 

gezondheid die samenhangen met het inademen van 
resoirabel/inadembaar kristallijn silica stof (fijnzandslijpsel).  

 Geef werknemers een opleiding over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe 
ze te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen 
wanneer er iets fout gaat. Zie ook taakblad 2.1.19 en deel 1 van 
de Gids voor Goede Praktijken 

. 
Toezicht 
 Zorg voor een procedure  die verzekert dat 

veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn en dat deze correct 
worden toegepast. Zie ook taakblad 2.1.17. 

 Werkgevers dienen er op toe te zien dat werknemers alle 
middelen tot hun beschikking hebben om de hiernaast staande 
checklijst  te kunnen uitvoeren 

 Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 

 
 Zorg er voor dat de 

werkplaats  een goede 
luchtverversing heeft en 
dat aanwezige 
stofafzuigingsapparatuur 
aangesloten is en werkt.  
 

 Let op beschadiging, 
slijtage of slechte werking 
van de werktuigen en 
apparatuur. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. Bij 
gebruik van 
diamantschijven zich 
ervan overtuigen dat ze 
niet versleten, gebarsten 
of beschadigd zijn. 

 
 Indien u denkt een 

probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem blijft 
bestaan, extra 
preventiemaatregelen om 
de blootstelling aan 
inadembaar respirabel 
kristallijn silica (fijn zand 
slijpsel) te beperken. 

 
 Verander niets aan de 

luchtverversings-
apparatuur. Deze dient ter 
bescherming van de 
werkomgeving. 

 
 Schoonmaken moet 

gebeuren door middel van 
zuigen of met vloeistof. 

 
 Ademhalings-

beschermingsapparatuur 
dient te worden gebruikt, 
onderhouden en 
opgeslagen in 
overeenstemming met de 
gebruiksaanwijzing. 
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2.1.14c   

Slijpen van keramiek 
volgens de droge 
methode met behulp 
van elektrische 
vlakslijpers 

  Dit blad geeft aanwijzingen voor het slijpen van fijzandhoudende 
materialen volgens de droge methode met behulp van elektrische 
vlakslijpers. 
 

  
Dit informatieblad is bedoeld voor 
werkgevers, opdat zij kunnen 
voldoen aan de wettelijke eisen 
inzake gezondheid en veiligheid op 
de werkplaats door middel van het 
beperken van blootstelling aan 
fijnzandslijpsel in de 
omgevingslucht. 
 
Meer in het bijzonder biedt dit blad 
richtlijnen voor het slijpen van 
fijnzandhoudende materialen 
volgens de droge methode met 
behulp van elektrische vlakslijpers. 
Het in acht nemen van de 
hoofdzaken van dit werkblad leidt tot 
verminderde blootstelling aan 
fijnzandslijpsel. 
Afhankelijk van de situatie kan het 
onnodig zijn alle in dit werkblad 
genoemde veiligheids maatregelen 
ter vermindering van blootstelling 
toe te passen.  
 
Dit document moet ook worden 
gegeven aan personen die 
blootgesteld kunnen zijn aan 
fijnzandslijpsel in de omgevingslucht 
op de werkplek, zodat zij op de beste 
manier de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen kunnen 
toepassen. 
 
Dit blad maakt deel uit van de 
Handleiding voor Juiste 
Werkmethoden ter voorkoming van 
fijnzandslijpsel in de 
omgevingslucht, gericht op 
individuele werkveiligheid. 
 

  

Toegang  
   Beperk toegang tot de werkvloer tot uitsluitend personeel 

met toestemming. 
 

Ontwerp en gereedschap 
 

 Kies voor het werk het juiste gereedschap en de juiste 
slijpselafzuigingsapparatuur.  

 De slijpselafzuigingapparatuur kan op zich staan of deel 
uitmaken van een meer omvattende werkinrichting.  

 Werk uitsluitend met aangesloten slijpselafzuigingsapparatuur. 
Zorg ervoor dat de slijpselafzuigingsapparatuur altijd goed 
werkt.  

 De slijpselafzuigingsapparatuur dient tenminste aan de 
vereisten te voldoen voor stof-klasse M van EN 60335-2-69.  
LET OP: Voor verdere gegevens over de geschiktheid van 
slijpsel-klasse M voor slijpsel van mineralen, raadpleeg: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Zorg ervoor dat de slijpselafzuigingsapparatuur is ingesteld 
overeenkomstig de handleidingen van het apparaat en het 
afzuigingsgedeelte.  

 

Onderhoud 
 

 Onderhoud de apparatuur overeenkomstig de handleidingen, 
zodat deze doelmatig en probleemloos blijft werken.   
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Inspectie en proefdraaien 
 Onderzoek het gereedschap en het afzuigingsgedeelte op 

beschadiging elke keer voor het in gebruik nemen.  

 Overtuigt u ervan, dat het gereedschap en de 
afzuigingsapparatuur naar behoren werken.  

 Houd voor een voldoende tijdsduur, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, (tenminste vijf jaar) aantekeningen bij van 
de inspecties.  

 
 

Schoonmaken van gereedschap en 
werkplek 
 Maak de apparatuur regelmatig schoon in overeenstemming met 

de aanbevelingen van de maker.  

 Schoonmaken moet gebeuren door middel van zuigen of met 
vloeistof.  

x Maak de werkplek niet schoon door vegen of met geperste lucht.   
 
 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen 
 Kijk op werkblad 2.1.15 over Individuele Beschermingsuitrusting. 

 Maak de plaatsen kenbaar waar individuele 
beschermingsuitrusting moet worden gebruikt.  

 Stel opslagruimte beschikbaar voor individuele 
beschermingsuitrusting om deze schoon te houden wanneer ze 
niet in gebruik is. 

 Vervang ademhalings beschermingsuitrusting op de 
tijdsperioden die worden aanbevolen door de maker.  

 Er kan risicobeoordeling worden toegepast om vast te stellen of 
de bestaande controles afdoende zijn.  

 
 

Opleiding 
 Verstrek inlichtingen aan uw personeel omtrent de gevolgen voor 

de gezondheid die samenhangen met het inademen van 
fijnzandslijpsel.  

 Geef het personeel praktijkopleiding inzake het voorkomen van 
blootstelling aan slijpsel; effectiviteit en werking van veiligheids-
maatregelen; wanneer en hoe beschikbaargestelde 
ademhalingsbeschermingsapparatuur te gebruiken en wat te 
doen als iets misloopt. Zie werkblad 2.1.19 en deel 1 van de 
Handleiding voor Juiste Werkmethoden. 

 

Toezicht 
 Voer een werkaanpak in die verzekert dat 

veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn en dat deze worden 
toegepast. Zie werkblad 2.1.17. 

 Werkgevers dienen er op toe te zien dat werknemers alle 
middelen tot hun beschikking hebben om de hiernaast staande 
puntenlijst te kunnen afwerken. 

 

  Werknemers punten-
lijst voor  effectieve 
veiligheidsmaat-
regelen 

 
 Zorg er voor dat het 

vertrek een goede 
luchtverversing heeft en 
dat aanwezige 
stofafzuigingsapparatuur 
aangesloten is en werkt.  
 

 Let op beschadiging, 
verslijting of slechte 
werking van de 
werktuigen en apparatuur. 
Bij problemen de baas 
verwittigen. Bij gebruik 
van diamantschijven zich 
ervan overtuigen dat ze 
niet versleten, gebarsten 
of beschadigd zijn. 

 
 Indien u meent dat zich 

een probleem voordoet bij 
de stofafzuigings-
apparatuur, zorg er dan 
voor dat aanvullende 
veiligheids maatregelen 
worden genomen om 
inademing van 
fijnzandslijpsel te 
voorkomen voor de 
tijdsduur dat het 
probleem bestaat. 

 
 Verander niets aan de 

luchtverversings-
apparatuur. Deze dient ter 
bescherming van de 
werkomgeving. 

 
 Schoonmaken moet 

gebeuren door middel van 
zuigen of met vloeistof. 

 
 Ademhalings-

beschermingsapparatuur 
dient te worden gebruikt, 
onderhouden en 
opgeslagen 
overeenkomstig de 
gebruiksaanwijzing. 
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2.1.14d  Schuurwerkzaam-
heden volgens de 
droge methode met 
behulp van elektrisch 
gereedschap 

  Dit blad geeft aanwijzingen voor het in droge toestand schuren van 
fijnzandhoudende materialen met behulp van elektrisch 
gereedschap, zoals vlakschuurmachines, excentrische 
schuurmachines en bandschuurmachines . 
 

  

 

 
Dit informatieblad is bedoeld voor 
werkgevers, opdat zij kunnen 
voldoen aan de wettelijke eisen 
inzake gezondheid en veiligheid op 
de werkplaats door middel van het 
beperken van blootstelling aan 
fijnzandslijpsel in de omgevingslucht 
 
Meer in het bijzonder biedt dit blad 
richtlijnen voor het in droge toestand 
schuren van fijnzandhoudende 
materialen met behulp van elektrisch 
handgereedschap, zoals 
vlakschuurmachines, excentrische 
schuurmachines en 
bandschuurmachines. Het in acht 
nemen van de hoofdzaken van dit 
werkblad leidt tot verminderde 
blootstelling aan fijnzandslijpsel. 
Afhankelijk van de situatie kan het 
onnodig zijn alle in dit werkblad 
genoemde veiligheids maatregelen 
ter vermindering van blootstelling 
toe te passen. 
 
Dit document moet ook worden 
gegeven aan personen die 
blootgesteld kunnen zijn aan 
fijnzandslijpsel in de omgevingslucht 
op de werkplek, zodat zij op de beste 
manier de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen kunnen 
toepassen. 
 
Dit blad maakt deel uit van de 
Handleiding voor Juiste 
Werkmethoden ter voorkoming van 
fijnzandslijpsel in de 
omgevingslucht, gericht op 
individuele werkveiligheid. 
 
 

  

Toegang  
 Beperk toegang tot de werkvloer tot uitsluitend personeel met 

toestemming. 
 

Ontwerp en gereedschap 
 

 Kies voor het werk het juiste gereedschap en de juiste 
slijpselafzuigingsapparatuur.  

 De slijpselafzuigingsapparatuur kan op zich staan of deel 
uitmaken van een meer omvattende werkinrichting.  

 Werk uitsluitend met aangesloten slijpselafzuigingsapparatuur. 
Zorg ervoor dat de slijpselafzuigingsapparatuur altijd goed 
werkt.  

 De slijpselafzuigingsapparatuur dient tenminste aan de 
vereisten te voldoen voor stof-klasse M van EN 60335-2-69.  
LET OP: Voor verdere gegevens over de geschiktheid van 
slijpsel-klasse M voor slijpsel van mineralen, raadpleeg: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Zorg ervoor dat de slijpselafzuigingsapparatuur is ingesteld 
overeenkomstig de handleidingen van het apparaat en het 
afzuigingsgedeelte.  

 

Onderhoud 
 

 Onderhoud de apparatuur overeenkomstig de handleidingen, 
zodat deze doelmatig en probleemloos blijft werken.   
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Inspectie en proefdraaien 
 Onderzoek het gereedschap en het afzuigingsgedeelte op 

beschadiging elke keer voor het in gebruik nemen.  

 Overtuigt u ervan, dat het gereedschap en de 
afzuigingsapparatuur naar behoren werken.  

 Houd voor een voldoende tijdsduur, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, (tenminste vijf jaar) aantekeningen bij van 
de inspecties.  

 
 

Schoonmaken van gereedschap en 
werkplek 
 Maak de apparatuur regelmatig schoon in overeenstemming met 

de aanbevelingen van de maker.  

 Schoonmaken moet gebeuren door middel van zuigen of met 
vloeistof.  

x Maak de werkplek niet schoon door vegen of met geperste lucht.   
 
 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen 
 Kijk op werkblad 2.1.15 over Individuele Beschermingsuitrusting. 

 Maak de plaatsen kenbaar waar individuele 
beschermingsuitrusting moet worden gebruikt.  

 Stel opslagruimte beschikbaar voor individuele 
beschermingsuitrusting om deze schoon te houden wanneer ze 
niet in gebruik is. 

 Vervang ademhalings beschermingsuitrusting op de 
tijdsperioden die worden aanbevolen door de maker.  

 Er kan risicobeoordeling worden toegepast om vast te stellen of 
de bestaande controles afdoende zijn.  

 
 

Opleiding 
 Verstrek inlichtingen aan uw personeel omtrent de gevolgen voor 

de gezondheid die samenhangen met het inademen van 
fijnzandslijpsel.  

 Geef het personeel praktijkopleiding inzake het voorkomen van 
blootstelling aan slijpsel; effectiviteit en werking van veiligheids-
maatregelen; wanneer en hoe beschikbaar gestelde 
ademhalingsbeschermingsapparatuur te gebruiken en wat te 
doen als iets misloopt. Zie werkblad 2.1.19 en deel 1 van de 
Handleiding voor Juiste Werkmethoden. 

 
 

Toezicht 
 Voer een werkaanpak in die verzekert dat 

veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn en dat deze worden 
toegepast. Zie werkblad 2.1.17. 

 Werkgevers dienen er op toe te zien dat werknemers alle 
middelen tot hun beschikking hebben om de hiernaast staande 
puntenlijst te kunnen afwerken. 

  

 Werknemers punten-
lijst voor effectieve 
veiligheidsmaat-
regelen 

 
 Zorg er voor dat het 

vertrek een goede 
luchtverversing heeft en 
dat aanwezige 
stofafzuigingsapparatuur 
aangesloten is en werkt.  
 

 Let op beschadiging, 
verslijting of slechte 
werking van de 
werktuigen en apparatuur. 
Bij problemen de baas 
verwittigen. Bij gebruik 
van diamantschijven zich 
ervan overtuigen dat ze 
niet versleten, gebarsten 
of beschadigd zijn. 

 
 Indien u meent dat zich 

een probleem voordoet bij 
de stofafzuigings-
apparatuur, zorg er dan 
voor dat aanvullende 
veiligheids maatregelen 
worden genomen om 
inademing van 
fijnzandslijpsel te 
voorkomen voor de 
tijdsduur dat het 
probleem bestaat. 

 
 Verander niets aan de 

luchtverversingsappara-
tuur. Deze dient ter 
bescherming van de 
werkomgeving. 

 
 Schoonmaken moet 

gebeuren door middel van 
zuigen of met vloeistof. 

 
 Ademhalings-

beschermingsapparatuur 
dient te worden gebruikt, 
onderhouden en 
opgeslagen 
overeenkomstig de 
gebruiksaanwijzing. 
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2.1.14e   

Natte bewerking van 
keramische/minerale
producten met 
behulp van elektrisch 
handgereedschap 

  Dit blad geeft een praktische leidraad voor het bewerken (zoals 
boren, frezen, zagen) van minerale producten die kristallijn 
kwartsstof bevatten volgens de natte methode, met behulp van 
elektrische handgereedschappen. 

  
Dit informatieblad is bedoeld voor 
werkgevers, opdat zij kunnen 
voldoen aan de wettelijke eisen 
inzake gezondheid en veiligheid op 
de werkplaats door middel van het 
beperken van blootstelling aan 
kristallijn kwartsstof in de 
omgevingslucht. 
 
Meer in het bijzonder biedt dit blad 
richtlijnen voor het nat bewerken van 
kwartsstofhoudende materialen met 
behulp van elektrisch hand-
gereedschap. Het in acht nemen van 
de hoofdzaken van dit werkblad leidt 
tot verminderde blootstelling aan 
kristallijn kwartsstof. 
Afhankelijk van de situatie kan het 
onnodig zijn alle in dit werkblad 
genoemde veiligheidsmaatregelen 
ter vermindering van blootstelling 
toe te passen.  
 
Dit document moet ook worden 
gegeven aan personen die 
blootgesteld kunnen zijn aan 
kristallijn kwartsstof in de 
omgevingslucht op de werkplek, 
zodat zij op de beste manier de 
voorgeschreven veiligheids-
maatregelen kunnen toepassen. 
 
Dit blad maakt deel uit van de 
Handleiding voor Juiste 
Werkmethoden ter voorkoming van 
kristallijn kwartsstof in de 
omgevingslucht, gericht op 
individuele werkveiligheid. 
 
 

 
 

Toegang  
 Beperk toegang tot de werkvloer tot uitsluitend personeel met 

toestemming. 
 

Ontwerp en gereedschap 
 

 Kies voor het werk het juiste gereedschap en watersysteem.  
 
 Het watersysteem kan geïntegreerd zijn in het gereedschap 

zelf of deel uitmaken van een meer omvattende unit. 
 
 Werk uitsluitend met het watersysteem zoals aanbevolen. 

Zorg ervoor dat dit systeem altijd goed werkt.  
 
 Zorg ervoor dat het watersysteem is ingesteld overeenkomstig 

de handleiding van het apparaat. 
 

Onderhoud 
 

 Onderhoud de apparatuur overeenkomstig de handleidingen, 
zodat deze doelmatig en probleemloos blijft werken.   
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Inspectie en proefdraaien 
 Onderzoek het gereedschap en het watersysteem op 

beschadiging elke keer voor het in gebruik nemen. 
 

 Vergewis uzelf ervan dat het gereedschap en het watersysteem 
naar behoren werken. 

 
 Houd aantekeningen bij van de controles gedurende een 

voldoende tijdsduur, overeenkomstig nationale wetgeving, 
(tenminste vijf jaar).  

 
 

Schoonmaken van gereedschap en 
werkplek 
 Maak de apparatuur regelmatig schoon overeenkomstig de 

aanbevelingen van de producent.  
 

 Vervang het water regelmatig als er sprake is van een gesloten 
watersysteem (bijvoorbeeld steeds aan het einde van de dag). 

 
x Maak de werkplek niet schoon door vegen of met perslucht.   
 
 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen 
 Kijk op taakblad 2.1.15 over persoonlijke 

beschermingsmaatregelen. 
 

 Markeer de plaatsen waar persoonlijke 
beschermingsmaatregelen moeten worden gebruikt.  

 
 Stel opslagruimte beschikbaar om de persoonlijke 

beschermingsmaatregelen schoon te houden wanneer ze niet in 
gebruik zijn. 

 
 Vervang ademhalingsbeschermingsuitrusting conform de 

aanbevelingen van de producent.  
 
 Risicobeoordeling dient om vast te stellen of de bestaande 

controles afdoende zijn.  
 
 

Opleiding 
 Informeer het personeel over de gevolgen voor de gezondheid 

die samenhangen met het inademen van kristallijn kwartsstof. 
 

 Geef het personeel training over het voorkomen van blootstelling 
aan kristallijn kwartsstof en inzake effectiviteit en werking van 
veiligheidsmaatregelen; wanneer en hoe beschikbaargestelde 
ademhalingsbeschermingsapparatuur te gebruiken en wat te 
doen als iets misgaat. Zie taakblad 2.1.19 en deel 1 van de 
Handleiding voor Juiste Werkmethoden. 

 
 

Toezicht 
 Volg een werkaanpak die garandeert dat veiligheidsmaatregelen 

aanwezig zijn en dat deze worden toegepast. Zie taakblad 
2.1.17. 
 

 Werkgevers dienen er op toe te zien dat werknemers alle 
middelen tot hun beschikking hebben om de hiernaast staande 
puntenlijst te kunnen afwerken. 

 

 Werknemers punten-
lijst voor effectieve 
veiligheidsmaat-
regelen 

 
 Zorg er voor dat het 

vertrek een goede 
luchtverversing heeft en 
dat aanwezige 
stofafvangapparatuur 
aangesloten is en werkt.  
 

 Let op beschadiging, 
verslijting of slechte 
werking van de 
werktuigen en apparatuur. 
Bij problemen de baas 
waarschuwen. Overtuig 
uzelf ervan dat bij gebruik 
van diamantschijven deze 
niet versleten, gebarsten 
of beschadigd zijn. 

 
 Als u meent dat zich een 

probleem voordoet bij het 
watersysteem, zorg er dan 
voor dat aanvullende 
veiligheidsmaatregelen 
worden genomen om 
inademing van kristallijn 
kwartsstof te voorkomen 
voor de tijdsduur dat het 
probleem bestaat. 

 
 Schoonmaken moet 

gebeuren door middel van 
opzuigen of met vloeistof. 

 
 Ademhalings-

beschermingsapparatuur 
dient te worden gebruikt, 
onderhouden en 
opgeslagen 
overeenkomstig de 
gebruiksaanwijzing. 
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2.1.15  Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
 
Deze activiteit betreft het gebruik en onderhoud van persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor werknemers blootgesteld aan inadembaar 
kristallijn silicastof.  
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet als laatste 
redmiddel gezien worden, alleen te gebruiken wanneer technische en 
organisatorische maatregelen toegepast werden en onvoldoende zijn om de 
blootstelling afdoende te beheersen. 

  
Toegang 

 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel 

Werkruimtes waar het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
verplicht is, moeten duidelijk gemarkeerd worden door middel van de 
geschikte signalisatie. 

  
Ontwerp en apparatuur 

 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de 

desbetreffende Europese veiligheids- en gezondheidsbepalingen voor 
ontwerp en vervaardiging. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen 
moeten voorzien worden door het bedrijf en moeten een CE-kenteken 
dragen. 

 Daar waar persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden moet er 
een programma opgesteld worden met betrekking tot de keuze, het 
gebruik en onderhoud van de beschermingsmiddelen. 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen gekozen te worden op basis 
van prestaties (bv. beschermingsfactor), comfort en duurzaamheid.  

 Zorg ervoor dat, daar waar meer dan één item ter bescherming 
gedragen moet worden, de items compatibel met elkaar zijn. 

 Beschermingskledij (overalls) moet steeds gedragen worden tijdens alle 
met stof gerelateerde taken. Het gebruik van donkere kleuren kan 
helpen om stofvervuiling op te sporen. Uw leverancier zal u advies 
kunnen geven over de geschikte werkkledij. 

 Gebruik op de werkplaats de pictogrammen hieronder om uit te leggen 
waar het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te 
leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad 
advies over het gebruik en 
onderhoud van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Door de 
belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit 
blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van 
de personen die blootgesteld 
kunnen worden aan inadembaar 
kristallijn silica, zodat zij zo 
optimaal gebruik kunnen maken 
van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van 
de Gids voor Goede Praktijken 
over de preventie van silicastof, 
met als specifiek doel het 
beheersen van de individuele 
blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Gehoorbescherming 

   
 

 
Oogbescherming

   

 
Beschermingskledij 

   
 
 

 
Veiligheidshelm 

 
 

    
 

Ademhalingsmasker 



    
    

Onderhoud 
 Zorg er voor dat de uitrusting gebruikt voor de taak onderhouden is zoals 

aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar behoren 
functioneren en in goede staat zijn. 

 Beschermingskledij (overalls) mogen niet mee naar huis genomen te 
worden. De werkgever moet instaan voor de reiniging ervan. 

  

Onderzoek en testen 
 Inspecteer de persoonlijke beschermingsmiddelen dagelijks op tekenen van 

schade. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik. 

 Controleer de efficiëntie van ademhalingsbescherming vóór gebruik. 
Vraag advies aan de leverancier over de geschikte methodes om te 
testen of de beschermingsmiddelen passen. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om 
te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Hou de herbruikbare persoonlijke beschermingsmiddelen rein.  

 De werkgever moet zorgen voor reine opbergmogelijkheden voor de 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 Reinig kledij NIET met behulp van perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Ademhalingsbeschermingsmiddelen 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de bestaande 

beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. Kies de beschermingsmiddelen zo uit dat 
ze compatibel zijn met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, bv. 
gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen, laskappen. 

 Zorg ervoor dat het gekozen masker de essentiële delen van het gezicht 
van de operator goed afdekt. Dit kan via eenvoudige methodes 
gecontroleerd worden. Men kan bv. een nevel van suikerachtige 
oplossing verspreiden in de lucht om te controleren of de operator dit 
proeft. Als hij dit kan, dan is er een lek aanwezig. 

 Merk op dat baard en snor de efficiëntie van een stofmasker verlagen. 
Voor operatoren met baard of snor moeten met lucht voorziene 
gasmaskers of andere geschikte alternatieven voorzien worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.  

 Maak voor elke werkactiviteit een inschatting om te bepalen hoe vaak de 
ademhalingsbescherming vervangen moet worden om de efficiëntie 
ervan te waarborgen. Vervang ademhalingsbescherming na de 
gebruiksperioden, die zijn aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling aan 
stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in werking 

zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te voeren. 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Zelfs indien u 
normaal geen 
ademhalingsbescherming 
draagt, kan het nodig zijn 
deze tijdelijk te dragen op 
het ogenblik dat andere 
beheersingsmaatregelen 
falen. 

 Gebruik, onderhoud en 
bewaar de geleverde 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de 
instructies. 

 Pas je persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
aan zodat ze goed 
aansluiten. 

 Indien u een baard of snor 
heeft, kan dit de efficiëntie 
van een stofmasker 
verminderen. Opteer voor 
een met lucht voorzien 
gasmasker of een geschikt 
alternatief. 

 Zorg ervoor dat, daar waar 
meer dan één item ter 
bescherming gedragen 
moet worden, alle items 
compatibel zijn met elkaar. 
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2.1.16  Stof of afvalslib verwijderen 
uit een afzuigeenheid 
 
Dit takenblad moet gelezen worden samen met de andere takenbladen 
“Ontwerp van leidingen”, “Ontwerp van stofafzuiginstallaties” en 
“Algemene ventilatie”. 

  
Toegang 

 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel 

Plaats waarschuwingsborden. 

 Zorg voor een goede toegankelijkheid om mogelijk gevaarlijk nat 
of droog afval veilig te verwijderen. 

  
Ontwerp en apparatuur 

 
 Het stofafzuigsysteem moet, waar mogelijk, geplaatst worden weg 

van tocht en sterke wind en buiten de werkruimte. 

 Zorg voor explosie-ontlading bij explosiegevoelige stoffen en zorg 
ervoor dat de apparatuur geaard is zoals het hoort. 

 Bij het ontwerp dient er rekening gehouden te worden met de 
mogelijk abrasieve werking van stof.  

 Zorg ervoor dat het verzamelde stof in een afgesloten container 
wordt verwijderd, bv. een afvalbak of vergaarbak. Overweeg het 
gebruik van een binnenliner. 

 Natte stofopvangers en scrubbers vereisen het losschrapen van 
slib en aanslag. 

 Bepaal de regelmaat waarmee de afvalbak moet geledigd worden. 

 Hou er rekening mee hoe de afvalbak verplaatst zal worden om te 
ledigen en voorzie hulp indien nodig. 

 Indien nodig kan gezuiverde en gefilterde lucht opnieuw in de 
werkruimte gebracht worden. 

 Hoeveelheden van gerecirculeerde lucht moeten voldoen aan 
bestaande normen en regelgevingen.  

 Het ontwerp en specificaties van afzuigsystemen moeten mogelijk 
goedgekeurd worden volgens de nationale normen en 
regelgeving. 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over veilige werkprocedures bij de 
verwijdering van stof uit een 
afzuigeenheid. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 Hou de apparatuur in een efficiënte en goede staat van dienst.  
 Volg de instructies in onderhoudshandleidingen en bepaal de 

persoonlijke beschermingsmiddelen nodig tijdens dit onderhoud.  
 Hou de perslucht olievrij, de waterkranen leeg en de filters rein.  
 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 

met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 Controleer het waterniveau in het reservoir van een natte scrubber.  
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

afzuigeenheid. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Inspecteer ten minste één keer week de hiermee verbonden 
ventilatieapparatuur (bv. persluchtleidingen) op tekenen van schade. 
Als het constant gebruikt wordt, controleer het dan regelmatiger. Indien 
deze niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik. 

 Laat de verbonden ventilatieapparatuur onderzoeken en testen op de 
standaardprestaties, ten minste één keer per jaar. 

 Zoek de gevaarlijke eigenschappen van uw afval en/of 
scrubberresidu's uit.  

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om 
te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Reinig de werkruimte dagelijks. 
 Werknemers dienen voorzichtig om te gaan met de residu's - sommige 

residu's kunnen vuur vatten. 
 Zorg ervoor dat de afvalbak regelmatig geledigd wordt en dat hij niet 

overvol raakt. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
 Gebruik reinigingsmethodes met stofzuiger of water. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Stof en afvalslib kunnen schadelijk zijn voor huid en ogen. Vraag aan 

uw leverancier van veiligheidskledij u te helpen bij de keuze van de 
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet 
er ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 

werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 
 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 

middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat u de 
veilige werkprocedures 
van uw werkgever opvolgt 
bij het ledigen van 
stofafzuigeenheden. Hou 
rekening met elektrisch 
buiten gebruik stellen van 
installaties en risico's van 
een manuele bediening. 

 Volg steeds een 
werkprocedure wanneer 
u zich in gesloten ruimtes 
begeeft.  

 Het kan voor u 
noodzakelijk zijn om 
ademhalingsbescherming 
te dragen, gezien deze 
activiteit veel stof met zich 
kan meebrengen.  

 Leeg de afvalbak 
regelmatig, vóór deze 
overloopt. 

 Leeg de afvalbak 
voorzichtig en hou de 
kantelhoogte zo laag 
mogelijk om de 
ontwikkeling van 
stofwolken te vermijden. 
Wees voorzichtig met 
stoffen of afvalslib die 
vuur kunnen vatten.  

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.17  Supervisie 
 
Dit takenblad biedt informatie over de competenties, opleiding en 
informatie die managers/supervisors moeten hebben op sites waar er 
mogelijke blootstelling aan kristallijn silica is. 
Het moet op een zinvolle manier toegepast worden volgens de specifieke 
managementorganisatie van de site. Sommige sites hebben namelijk een 
uitgebreide managementstructuur, terwijl anderen één enkele manager 
hebben. 

   

  

Systemen voor Veiligheids-en 
gezondheidsmanagement  

 
 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat ze de gezondheid en veiligheid 

beheren volgens een erkend systeem voor veiligheids-en 
gezondheidsmanagement (bv. OHSAS 18001:1999, ILO OSH 2001). 
In afwezigheid van een formeel systeem, moet de werkgever in staat 
zijn de aanwezigheid aan te tonen van een systeem dat Richtlijn 
89/391/EEC (Kaderrichtlijn) volgt, onderworpen aan formele controle. 

 Managers/Supervisors moeten hun rol binnen het systeem voor 
veiligheids-en gezondheidsmanagement begrijpen. 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te 
leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad 
praktisch advies voor de rol van 
managers/supervisors om mee de 
blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica te helpen 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast.  
 
 
Dit document dient ook 
beschikbaar gesteld te worden aan 
de personen die mogelijk 
blootgesteld worden aan 
inadembaar kristallijn silica op de 
werkplaats, zodat zij de rol en de 
verantwoordelijkheid van 
managers/supervisors begrijpen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van 
de Gids voor Goede Praktijken 
over de preventie van silicastof, 
met als specifiek doel het 
beheersen van de individuele 
blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 

 Noodzakelijkheden voor 
Managers/Supervisors 

 
 Kennis van de gezondheidsgevaren van silicastof. 

 Begrijpen van de processen die problemen kunnen veroorzaken. 

 De beheersingsmaatregelen en de toepassing ervan begrijpen. 

 Kennis en begrip van de Gids voor Goede Praktijken en de 
toepassing van de desbetreffende takenbladen. 

Opleiding  
 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat managers/supervisors 

opgeleid zijn om te kunnen voldoen aan de eisen aan hen opgelegd 
door de takenbladen. In het bijzonder moeten ze hierdoor in staat 
zijn om: 

- deel uit te maken van een systeem dat controleert of 
beheersingsmaatregelen in werking zijn en uitgevoerd worden 

- te controleren of de reinigings- en onderhoudsprocedures 
gevolgd worden 

- ervoor te zorgen dat het medisch toezicht wordt uitgevoerd voor 
iedereen die het nodig heeft  

- ervoor te zorgen dat de werknemers over alle middelen 
beschikken om alle onderdelen van de werknemerschecklist voor 
elke desbetreffende taak te kunnen uitvoeren 

 In de opleiding voor managers/supervisors moet men specifiek kennis 
en begrip opdoen van de “Gids voor Goede Praktijken voor de 
Bescherming van de Gezondheid van Werknemers door de Goede 
Behandeling en Gebruik van Kristallijn Silica en Producten die het 
bevatten”. 

 In de opleiding moet ook aandacht besteed worden aan de 
ontwikkeling van communicatievaardigheden van managers/supervisors. 

 De opleiding moet het belang benadrukken dat managers/supervisors 
het goede voorbeeld geven bij het volgen van veilige werkprocedures. 

Informatie 
 Werkgevers moeten voldoende informatie voorzien voor de 

managers/supervisors om aan de hierboven vermelde vereisten te 
kunnen voldoen. 
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2.1.18  Verpakkingssystemen  
 
Deze activiteit houdt verband met de keuze van verschillende 
verpakkingssystemen voor silica producten. 
 

  
Toegang 

 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  
Ontwerp en apparatuur 

 
 Kies enkel apparatuur die het CE-kenteken draagt. 

 De keuze van verpakking is vaak afhankelijk van de voorkeur van 
de klant/gebruiker. Bij de keuze van leveropties dient er rekening 
gehouden te worden met volgende factoren: 

 Materiaaltype (bij kleine deeltjesgrootte is de kans groter op 
stofontwikkeling in de lucht); 

 Tonnages van het gebruikt materiaal; 

 Economische factoren (terugbetaling van investeringen voor 
bulkverwerkingsapparatuur vergeleken met de toeslag 
aangerekend voor zakken); 

 Graad van automatisering van de processen van producent en 
gebruiker; 

 Bestendigheid van levering (bv. kleine zakken zullen meer 
geschikt zijn voor testproducten); 

 Gezondheids- en veiligheidseisen wat betreft ergonomie, 
manuele bediening, lawaaihinder, enz. 

 De kans op blootstelling aan inadembaar kristallijn silica is het 
grootst bij het gebruik van kleine zakken, zowel tijdens het vullen als 
ledigen van zakken. 

 Het gebruik van big bags zal de blootstelling voor de producent 
helpen te beperken Dit kan echter leiden tot verhoogde problemen 
bij de klant, gezien de moeilijkheid om de big bags te ledigen. 

 Waar mogelijk verdient het gebruik van afgesloten systemen voor 
bulktransport de voorkeur op het gebruik van zakken. 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over de keuze van de meest geschikte 
levervorm voor silicaproducten. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Kies machines die gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud. 

 Zorg ervoor dat de apparatuur onderhouden is zoals aangeraden 
door de leverancier/installateur, dat deze naar behoren functioneert 
en in goede staat is. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de opslagruimte met het blote oog op tekenen van 
schade, minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, 
met grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, 
controleer voor elk gebruik. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Kies machines die gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud. 

 Reinig je werkruimte dagelijks. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na ge gaan of de 
bestaande maatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 
 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te 
maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Gebruik uw werkmiddelen 
in overeenstemming met 
de veilige werkprocedures 
van uw werkgever. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Wanneer verpakkingen 
beschadigd zijn, neem de 
gepaste maatregelen om 
uzelf te beschermen 
(persoonlijke 
beschermingsmiddelen). 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.1.19  Opleiding 
 
Deze activiteit betreft de organisatie en implementatie van opleiding 
voor werknemers die blootgesteld worden aan inadembaar kristallijn 
silicastof. 

  
Toegang 

 
 Zorg ervoor dat het personeel een opleiding krijgt om bewust te 

worden van de gevaren van kristallijn silica, vóór hen toe te laten 
in een stoffige omgeving. 

  
Organisatie 

 
 Nieuwe werknemers dienen een opleidingssessie te volgen in 

verband met alle aspecten van gezondheid en veiligheid, met 
daarin inbegrepen de veilige werkprocedures van de werkgever 
voor het werken met gevaarlijke produkten zoals inadembaar 
kristallijn silica. Op de keerzijde vindt u een uitgebreide lijst van 
voorstellen voor opleiding. 

 Opleidingssessies moeten levendig en informatief zijn, met een 
dialoog in twee richtingen, tussen de lesgever en de werknemers. 

 De opleiding moet door de werkgever voorzien worden en ze 
moet afgestemd zijn op allen die gevaar lopen. Er moeten 
voorbeelden gebruikt worden uit hun werkomgeving en 
werkactiviteiten. 

 Beperk het aantal deelnemers zodat iedereen de kans heeft 
belangrijke problemen te bespreken en vragen te stellen. 

 Maak de opleidingssessies niet te lang en neem regelmatig 
pauze. 

 Verbied het gebruik van GSM's en radio's tijdens de 
opleidingssessies. 

 Gebruik verschillende soorten opleidingsmethodes, gebruik 
makend van visuele hulpmiddelen, video's, groepdiscussies en 
hand-outs. 

 Als alternatief voor formele opleidingssessies zijn toolbox 
vergaderingen een nuttig middel om individuele gezondsheids- en 
veiligheidsboodschappen over te brengen binnen een korte 
tijdsspanne. Toolbox meetings dienen niet langer dan 15 minuten 
te duren. 

 De kennis van de werknemers moet getest worden op het einde 
van elke trainingssessie om te controleren of ze de geziene stof 
begrepen hebben. 

 Er dienen opfrissingscursussen georganiseerd te worden om de 
kennis van werknemers up-to-date te houden over de 
gezondheids- en veiligheidsaspecten van het werken met 
producten die kristallijn silica bevatten. 

 Werknemers dienen toegang te hebben tot deze Gids voor Goede 
Praktijken en de takenbladen ervan, samen met alle andere 
informatie, hierbij inbegrepen kopieën van risicobepalingen, 
veiligheidsbladen en veilige werkprocedures. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over de organisatie en implementatie 
van de opleiding voor werknemers die 
blootgesteld zijn aan kristallijn 
silicastof. Door de belangrijkste punten 
van dit takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderwerpen opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de plichten van de 
werkgever en de werknemer volgens de Gezondheids- en 
Veiligheidswetgeving. 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten 
van inadembaar kristallijn silicastof. 

 Voorzie voor hen een opleiding over factoren die de 
blootstelling aan stof beïnvloeden en over de preventie van 
stofblootstelling. 

 Voorzie voor hen een opleiding over goede praktijken, toe te 
passen op de werkplaats, en over veilige werkprocedures. 

 Voorzie voor hen een opleiding over beschermingsmaatregelen 
en over hoe te controleren dat deze maatregelen werken. 

 Voorzie voor hen een opleiding over hoe en wanneer 
ademhalingsbescherming of andere ter beschikking gestelde 
persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 

 Voorzie voor hen een opleiding over hoe de genoemde 
beschermingsmiddelen te onderhouden, hoe ze te bewaren 
wanneer ze niet in gebruik zijn en hoe defecten te melden. 

 Leid hen op over wat te doen als er iets mis gaat. 
 Geef uw werknemers informatie over stofmeetcampagnes en 

het belang van hun medewerking hieraan. 
 Werknemers dienen ook ingelicht te worden van de resultaten 

van alle stofmeetcampagnes voor persoonlijke blootstelling. 
 Wanneer bij een werknemer een persoonlijke blootstelling aan 

inadembaar kristallijn silica wordt opgemeten hoger dan de 
desbetreffende beroepsmatige blootstellingsgrens, dan moet 
die werknemer op de hoogte gesteld worden van de details van 
het resultaat van deze persoonlijke stofmeting. 

 Werknemers dienen te worden ingelicht over de procedures 
van medisch toezicht. 

 

  

Implementatie 
 

 Opleidingssessies dienen georganiseerd te worden tijdens de 
normale werkuren van de werknemer. 

 Opfrissingscursussen dienen ten minste één keer om de twee 
jaar georganiseerd worden, of vaker bij veranderingen van 
werkpraktijken, enz. 

 Het bijwonen van opleidingssessies moet verplicht gemaakt 
worden. Er moeten aanwezigheidslijsten gemaakt worden, die 
zo lang als redelijk mogelijk bijgehouden moeten worden.  

 Er moet aan de werknemers feed-back gevraagd worden over 
elke opleidingssessie, wat de organisatie van volgende 
opleidingssessies ten goede kan komen. 

 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat controleert of de opleidingssessies 
gepland zijn, of ze voldoende worden bijgewoond, of de 
efficiëntie ervan met geschikte methodes wordt aangetoond en 
of het hele personeelsbestand ermee bereikt wordt. Verwijs 
naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over 
alle middelen beschikken om de hiernaast weergegeven 
checklist uit te voeren. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Checklist voor de werknemer 
om zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat u alle 
gezondheids- en 
opleidingssessies bijwoont die 
voor u georganiseerd worden. 

 Aarzel niet om vragen te stellen 
tijdens de opleidingssessies. 
U kan op de hoogte zijn van 
probleemzones, of van 
oplossingen voor problemen, 
die eerder nog niet werden 
opgemerkt. 

 Volg de Gids voor Goede 
Praktijken en diens takenbladen 
met richtlijnen. 

 Gebruik steeds het juiste 
takenblad voor de taak. 

 Werk samen met uw werkgever 
en collega's verantwoordelijk voor 
veiligheid en gezondheid, zodat 
uw werkgever ervoor kan zorgen 
dat uw werkomgeving en -
omstandigheden zo veilig 
mogelijk zijn. 

 Licht onmiddellijk uw werkgever 
of collega's verantwoordelijk 
voor veiligheid en gezondheid 
in wanneer u denkt dat een 
werksituatie een ernstig en 
onmiddellijk gevaar vormt voor 
de veiligheid en gezondheid. 

 Maak correct gebruik van uw 
werkuitrusting en gebruik alle 
gevaarlijke producten zoals 
aanbevolen. 

 Gebruik de persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
ademhalingsbescherming 
inbegrepen, zoals aanbevolen 
door uw werkgever. 
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2.1.20  Werken met Aannemers 
 
Dit takenblad betreft de tewerkstelling van externe aannemers in 
fabrieken waar inadembaar kristallijn silica in de lucht voortgebracht 
kan worden. 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

  
 
Deze leidraad is bedoeld voor 
werkgevers om hen te helpen bij het 
naleven van de vereisten voor 
veiligheid en gezondheid op het werk, 
die dezelfde beschermingsnormen 
eisen voor externe aannemers als die 
voor hun eigen werknemers. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over goede praktijken voor het beheer 
van alle werk onder contract, maar de 
formulering is aangepast om de 
relevantie te verhogen voor 
omstandigheden waar er risico is op 
blootstelling aan inadembaar kristallijn 
silica. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van 
aannemingsbedrijven en hun 
werknemers die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica op de werkplaats, zodat zij zo 
optimaal gebruik kunnen maken van de 
toegepaste beheersingsmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
Bestaande nationale regelgeving moet 
steeds worden nageleefd. 

 Aard van het werk van de aannemer
 

Meestal worden aannemers/contractors tewerkgesteld bij volgende 
types van werk (geen volledige lijst): 

 
 Ontwerp 
 Bouw 
 Installatie van apparatuur 
 Onderhoud en service bij apparatuur  
 Testen en kalibreren van apparatuur  
 Gespecialiseerde inspecties (bv. asbest, structureel) 
 Verpakken (bv. gebruik van zakken) 
 Ontginning mineralen en transport op de site zelf 
 Wegtransport  
 Reiniging 

 

Selectiecriteria voor aannemers 
 

Wanneer er een aannemer gekozen wordt, dient de klant zich te 
baseren op een inschatting van de prestaties op het vlak van 
veiligheid en gezondheid van de contractant.  

Hou rekening met elk van volgende factoren (niet volledige lijst) en 
zorg ervoor dat de prestaties van de contractor voldoen aan elk 
van de criteria, wat betreft de risico's verbonden aan het werk en 
de ruimte(s) waar het zal worden uitgevoerd. 
 

 Document Gezondheids- en Veiligheidsbeleid  
 Certificaten van opleiding/bekwaamheid 
 Afspraken voor advies en steun op het vlak van veiligheid en 

gezondheid 
 Risicobepaling en veilige werkprocedures 
 Beschikbaarheid van het nodige werkmateriaal 
 Maatregelen voor beheersing van gevaarlijke producten  
 Afspraken in verband met persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Afspraken voor gezondheidstoezicht  
 Gegevens van eerdere ongevallen  
 Verzekeringsafspraken i.v.m. Aansprakelijkheid Werkgever en 

Publieke Aansprakelijkheid 
 

Laat geen contractor werken op uw site, tenzij u overtuigd bent dat 
hij op voldoende wijze rekening heeft gehouden met gezondheids- 
en veiligheidsproblemen. 
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Communicatieuitwisseling 
 

 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de externe 
contractors te informeren over redelijk te voorziene risico's (inclusief 
zij die verband houden met inadembaar kristallijn silica) die 
aangetroffen kunnen worden op de site. Deze informatie moet voor 
de aanvang van het werk verschaft worden onder de vorm van 
geschreven documenten. 

 De relevante secties van de Gids voor Goede Praktijken en 
Takenbladen dienen naar de contractor gestuurd te worden als 
onderdeel van de voorafgaande documentatie. 

 Alle contractors moeten een inleidingscursus krijgen vooraleer te 
beginnen werken op de site van de klant, dit als voorwaarde om de 
toelating te krijgen om de werkruimte te betreden. Indien om eender 
welke reden een inleidingscursus niet mogelijk is, dan moet de klant 
ten allen tijde zorgen voor een nabije en persoonlijke supervisie van 
de contractors. 

 De inleidingscursus moet de regels en procedures van de site 
bevatten, inclusief alle specifieke stofbeheersingsmaatregelen 
relevant voor het contract. Verschaf details voor de zones en 
activiteiten waar persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen 
moeten worden.  

 Tijdens de inleidingscursus dienen de contractors getest te worden 
op hun kennis van hun eigen veilige werkprocedures. Laat het werk 
niet beginnen vooraleer u overtuigd bent dat elke contractant 
afzonderlijk volledig vertrouwd is met de vereisten van de 
veiligheidsgegevens van hun werkgever. 

 Het kan volgens de nationale regelgeving noodzakelijk zijn om een 
coördinator aan te wijzen. 

 

Geschreven Overeenkomst met 
Aannemers 
 

 Aannemingscontracten voor activiteiten die mogelijk de blootstelling 
aan inadembaar kristallijn silica met zich meebrengen, dienen een 
bepaling te bevatten over gezondheidsbescherming. 

 
 De Gids voor Goede Praktijken vormen samen met de Takenbladen 

een integraal onderdeel van het contract. Dit betekent dat de 
Contractor niet alleen alle wettelijke voorschriften voor Veiligheid en 
Gezondheid moet respecteren, maar evenzeer de aanbevelingen 
van het Document voor Goede Praktijken. 

 

Supervisie op Aannemers 
 
De klant moet voor een aanvaardbaar niveau van supervisie zorgen voor 
alle aannemers die op hun sites werken. De intensiteit van deze 
supervisie hangt af van de complexiteit van het werk en dient, als 
minimum, gedocumenteerde controles ter plaatse te omvatten, van de 
werkpraktijken van de aannemer. Indien het niet mogelijk was een 
volledige inleidingscursus te organiseren, dan moet de klant ten allen 
tijde zorgen voor een nabije en persoonlijke supervisie van de 
contractors. 
 
De klant moet beschikken over gedocumenteerde procedures om met 
situaties om te gaan waarbij de contractor de veilige werkprocedures niet 
navolgt. De gegevens moeten bijgehouden worden van alle acties 
ondernomen door zowel de klant als de contractor betrokken bij de 
behandeling van onveilige werkprocedures. 
 
 
 
 
 

 
 

  
Checklist voor de klant om 
zo goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
maatregelen. 
 

 Schat bij de selectie van 
aannemers de efficiëntie in 
van hun systemen om de 
persoonlijke blootstelling 
aan inadembaar kristallijn 
silica te beheersen. 

 Zorg ervoor dat de 
aannemers geïnformeerd 
worden over de 
gezondheids- en 
veiligheidsrisico's 
aanwezig op uw site en 
relevant voor hun werk.  

 Biedt aannemers een 
inleidingscursus vóór hen 
toelating te geven om te 
werken op uw site. 

 Zorg ervoor dat u de 
contractors gepast 
superviseert, zodat u kan 
controleren of ze de veilige 
werkpraktijken volgen. 

 Aarzel niet om het werk 
stil te leggen indien de 
contractors niet veilig 
werken. 

Checklist voor de 
aannemer om zo goed 
mogelijk gebruik te maken 
van de maatregelen. 
 

 Voer risicobepalingen uit 
voor al uw werkactiviteiten 
en documenteer ze. U zal 
kopieën moeten voorzien 
voor uw klant. 

 Zorg ervoor dat elk 
individu een opleiding 
krijgt over de vereisten van 
uw risicobepaling. 

 Zorg ervoor dat u steeds 
de communicatie met de 
klant onderhoudt over 
veiligheids- en 
gezondheidsthema's. 
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2.2.1a  Het legen van een zak:  
kleine zakken  
 
Dit takenblad biedt advies over het ledigen in een productie-eenheid van 
kleine zakken met producten die kristallijn silica bevatten, in het bijzonder 
zij die droge materialen bevatten. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg ervoor dat de apparatuur om zakken te ledigen hiervoor 
geschikt is. 

 Kapsel de apparatuur om zakken te ledigen zo veel mogelijk in en 
hou het systeem onder negatieve druk door het gebruik van een 
lokaal afzuigsysteem - verwijs naar taakblad 2.1.13.  

 Voor kleine zakken is het aangeraden om automatische of 
halfautomatische dumpinstallaties te gebruiken om zakken te ledigen. 

 Zorg ervoor dat de werknemers de inhoud van de zak voorzichtig 
uitkiepen - laat ze nooit vallen. De zakken dienen geopend te 
worden met het open uiteinde weggekeerd. 

 Het breken van zakken zorgt voor veel stof. Werknemers dienen de 
lege zakken op te rollen binnen de afzuigzone. 

 Om lege zakken te verwijderen zonder stof te ontwikkelen, steek ze 
in een grote plastic zak, ondersteund en open gehouden door een 
metalen kader. Wanneer de zak vol is, sluit hem af en deponeer 
hem in een geschikte afvalcontainer. Laat de afvalzak niet 
overlopen. Gebruik anders een compactor uitgerust met een 
stofafzuigsysteem of één die volledig is ingekapseld. 

 De apparatuur om zakken te ledigen, dient aangesloten te zijn op 
een gepast stofverwijderingssysteem (bv. zakkenfilter/cycloon). Een 
permanent stofafzuigsysteem verdient de voorkeur, maar een stand-
alone mobiele eenheid is aanvaardbaar. 

 De apparatuur om zakken te ledigen moet zo ontworpen zijn dat alle 
onderdelen gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud, verwijdering 
van blokkages en reiniging. Toegangspanelen moeten vergrendeld zijn 
of veiligheidspallen hebben waar nodig, om te voorkomen dat personen 
toegang hebben tot gevaarlijke onderdelen van de machine. 

 Overweeg om mechanische/pneumatische hulp te voorzien bij de 
behandeling van de zakken. 

 Waar mogelijk, hou de apparatuur om zakken de ledigen weg van 
deuren, ramen en passages om te voorkomen dat tocht de werking 
van de stofafzuigsystemen beïnvloedt. 

 Voorzie de toevoer van zuivere lucht naar de werkkamer om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
voor goede praktijken over 
stofbeheersing tijdens het ledigen van 
kleine zakken. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle preventiemaatregelen 
die op dit blad zijn bepaald toegepast 
te worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 

 

 
 
   Manueel Ledigen van Zakken            Automatisch Ledigen van Zakken 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer minstens één keer per week met het blote oog de 
reinigingsapparatuur op tekenen van schade. Indien deze continu in 
gebruik is, controleer dan regelmatiger. Indien deze niet vaak 
gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de performantie van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande maatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem goed 
werkt. Zorg er voor dat 
het stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is en dat 
het juist werkt, alvorens 
te starten met werken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Indien hulpmiddelen 
beschikbaar zijn, 
gebruik ze. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Maak werkruimtes schoon 
met reinigingsmethoden 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.1b  Het legen van een zak:  
Big bags 
 
Dit takenblad biedt advies over het ledigen in een productie-eenheid van 
Big bags met producten die kristallijn silica bevatten, in het bijzonder zij 
die droge materialen bevatten. 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 
 Ontwerp en apparatuur 

 
 Zorg ervoor dat de apparatuur om zakken te ledigen hiervoor 

geschikt is. 
 Kapsel de apparatuur om zakken te ledigen zo veel mogelijk in en 

hou het systeem onder negatieve druk door het gebruik van een 
lokaal afzuigsysteem - verwijs naar taakblad 2.1.13. 

 Er wordt afgeraden om de zakken manueel open te snijden 
zonder persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 

 Gebruik voor éénmalige Big bags zonder binnenliner een installatie 
om zakken te ledigen die gebruik maakt van piramidevormige 
messen en een rubber membraan om de bodem van de zak af te 
sluiten. 

 Voor herbruikbare Big bags dient een leegsysteem met vibrerende 
plaat gebruikt te worden, voorzien van een lokaal afzuigsysteem. 

 Voor herbruikbare big bags met binnenliners zijn speciale stofvrije 
verbindingssystemen voor de uitlaat beschikbaar met dubbele 
afdichtringen en een volledig afgesloten lediging. 

 Om geen stof te ontwikkelen bij het verwijderen van de zakken, 
vouw ze niet manueel samen. Steek ze in plaats daarvan in een 
grote plastic zak, ondersteund en open gehouden door een metalen 
kader Wanneer de zak vol is, sluit hem af en deponeer hem in een 
geschikte afvalcontainer. Laat de afvalzak niet overlopen. Gebruik 
anders een compactor uitgerust met een stofafzuigsysteem of één 
die volledig is ingekapseld. 

 De apparatuur om zakken te ledigen dient aangesloten te zijn op 
een gepast stofverwijderingssysteem (bv. zakkenfilter/cycloon). 

 De apparatuur om zakken te ledigen moet zo ontworpen zijn dat alle 
onderdelen gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud, 
verwijdering van blokkages en reiniging. Toegangspanelen moeten 
vergrendeld zijn of veiligheidspallen hebben waar nodig, om te 
voorkomen dat personen toegang hebben tot gevaarlijke 
onderdelen van de machine. 

 Overweeg om mechanische/pneumatische hulp te voorzien bij de 
behandeling van de zakken. 

 Waar mogelijk, hou de apparatuur om zakken de ledigen weg van 
deuren, ramen en passages om te voorkomen dat tocht de werking 
van de stofafzuigsystemen beïnvloedt. 

 Voorzie de toevoer van zuivere lucht naar de werkkamer om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
voor goede praktijken over 
stofbeheersing tijdens het ledigen van 
Big bags. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle preventiemaatregelen 
die op dit blad zijn bepaald toegepast 
te worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast.   
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer minstens één keer per week met het blote oog de 
reinigingsapparatuur op tekenen van schade. Indien deze continu in 
gebruik is, controleer dan regelmatiger. Indien deze niet vaak 
gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de performantie van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem goed 
werkt. Zorg er voor dat 
het stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is en dat 
het juist werkt, alvorens 
te starten met werken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Indien hulpmiddelen 
beschikbaar zijn, 
gebruik ze. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Maak de controlekamers 
schoon met 
reinigingsmethoden met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud en 
bewaar ademhalings-
bescherming in 
overeenstemming met de 
instructies. 
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2.2.2  Laden van de batch in 
het proces - Glas 
 
Deze activiteit houdt verband met het laden door speciale 
laadmachines van vochtige batch, van de ovenstortklep in de 
smeltoven, wat door de operationele omstandigheden (hoge 
temperaturen gecombineerd met een positieve druk) een zekere 
hoeveelheid stof zal voortbrengen. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 
 

 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg er voor dat de laaduitrusting geschikt is voor zulk gebruik en 
dat deze goed is onderhouden. 

 Pas het zandafsluitsysteem aan volgens de aanbevelingen van de 
leverancier. 

 Sluit de laadzone af zo ver als technisch mogelijk. 

 Zorg ervoor dat de vochtige batch met de gepaste 
vochtigheidsgraad geladen wordt in de oven. 

 De ovenstortkleppen voor het natte batchmateriaal dienen een 
opening zo klein als technisch mogelijk te hebben. 

 De ovenstortkleppen dienen uitgerust te zijn met een detectie van 
hoog niveau, verbonden met een alarmsysteem om overmatig 
vullen te voorkomen. 

 Zorg voor een goede verluchting in de laadzone. 

 

 

 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over het laden door speciale 
laadmachines van vochtige batch, van 
de ovenstortklep in de smeltoven. Door 
de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg ervoor dat de apparatuur zoals aangeraden door de leverancier 
in een goede staat van dienst wordt gehouden. 

 Controleer het zandafsluitsysteem dagelijks en stel het bij, indien 
nodig, volgens de richtlijnen van de leveranciers.  

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de uitrusting minstens één keer per week met het blote 
oog op tekenen van schade. Indien deze continu in gebruik is, 
controleer regelmatiger. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, 
controleer voor elk gebruik.  

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Reinig de werkplaats op regelmatige basis om stofophopingen te 
vermijden. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. Wanneer er fijne, droge en stoffige 
materialen gemorst zijn, zorg er dan voor dat het opruimen gebeurt 
volgens de veiligheidsvoorschriften en maak gebruik van de 
informatie op dit blad. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Ademhalingsbescherming moet voorzien en gedragen worden indien 
nodig.  

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Vervang de ademhalingsbescherming met de regelmaat aangeraden 
door de leveranciers. 

 Risicobepaling kan worden uitgevoerd om na te gaan of bestaande 
beheersingsmaatregelen wel geschikt zijn. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 
beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Controleer de goede 
werking van het 
zandafsluitsysteem. 
Bij het opmerken van 
de minste afwijking, 
informeer uw supervisor. 

 Bij morsen van fijne, droge 
materialen, onmiddellijk 
opruimen met een 
reinigingsmethode met 
water of stofzuiger. Zorg 
er steeds voor dat u 
werkt volgens de 
veiligheidsvoorschriften 
van uw bedrijf. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar persoonlijke 
beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de 
instructies. 
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2.2.3a  Bulk laden van 
silovrachtwagens  
 
Deze activiteit houdt verband met operaties voor het laden van bulk bij 
een silovrachtwagen, voor producten die kristallijn silica bevatten, in het 
bijzonder zij die droge materialen bevatten. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg dat de laadinstallaties geschikt zijn en goed onderhouden zijn. 

 Voorzie een stortkoker met balg, die in staat is om genoeg lucht af 
te zuigen om het laadpunt onder negatieve druk te houden. 

 Deze stortkoker met balg moet verbonden zijn met een geschikte 
stofafzuiginstallatie (vb. zakkenfilter/ cycloon). 

 Zorg ervoor dat de lucht die verplaatst wordt tijdens het laden van 
bulkproducten, kan afgelaten worden, zodanig dat er geen lucht 
ontsnapt uit de silovrachtwagen. 

 Zorg waar mogelijk voor afgesloten installaties waar de druk vanaf is 
gelaten, met de aangepaste apparatuur om stof te verwijderen. 

 Laat waar mogelijk de leidingen voor de verwijdering van stof 
afhellen om de afzetting van stof te vermijden. Zorg voor een 
minimale slijtage binnenin de leidingen door slijtvaste materialen te 
kiezen, de gepaste leidinggroottes te gebruiken en scherpe bochten 
te vermijden. 

 Kies de leidingen met de juiste binnendiameter (die vergroot hoe 
dichter bij het systeem om stof te verwijderen) om de juiste 
transportsnelheden te behouden en om te voorkomen dat stof zich 
afzet. 

 Probeer lekken zo veel mogelijk te vermijden. 

 Controlecabines dienen hun eigen toevoer van zuivere lucht te 
hebben, of ze kunnen uitgerust worden met geforceerde 
luchtfiltering. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor goede praktijken over 
stofcontrole tijdens het laden van bulk 
bij een citernevrachtwagen. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle preventiemaatregelen 
die op dit blad zijn bepaald toegepast 
te worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer minstens één keer per week met het blote oog de 
reinigingsapparatuur op tekenen van schade. Indien deze continu in 
gebruik is, controleer dan regelmatiger. Indien deze niet vaak 
gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum 
vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met stofzuiger of water. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet 
er ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden. 

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 
 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de 
laadapparatuur werkt zoals 
het moet. Zorg er voor dat 
het stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Indien hulpmiddelen 
beschikbaar zijn, gebruik ze. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Maak telkens de 
controlecabine schoon met 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.3b  Laden van bulk 
 
Deze activiteit houdt verband met het laden van bulk voor transport via 
de weg (silovrachtwagens uitgesloten), het spoor en waterwegen, van 
materialen die kristallijn silica bevatten en in het bijzonder droge 
materialen. 
Takenblad 2.2.3a biedt advies over het laden van silovrachtwagens. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg er voor dat de laadinstallatie geschikt is voor zulk gebruik en 
dat deze goed is onderhouden.  

 Gepaste technieken zijn onder andere het gebruik van 
transportbanden, transportvijzen, grijparmen, elevators, 
stortkleppen, stortkokers en vulpijpen. 

 Sluit transportbanden, stortkokers, zo veel mogelijk af. 

 Beperk de valsnelheid van het materiaal: 

 Beperk valafstanden – ontwerp stortkokers zodanig dat het 
materiaal geleidelijk aan naar beneden komt. bv. verschillende 
kleine niveauverschillen i.p.v. één groot 

 Installeer tussenschotten in lange vulpijpen 

 Beperk de hellingsgraad van stortkokers, vulpijpen, enz. 

 Laad geen meelachtige producten in open lucht; gebruik gesloten 
systemen. 

 Laadinstallaties dienen afgeschermd worden om te vermijden dat 
stof wordt veroorzaakt door de wind, en zorg ook voor een goede 
doorgaande ventilatie. 

 Controlecabines dienen goed afgesloten te zijn en hun eigen 
toevoer van zuivere lucht te hebben. Waar nodig dienen ze uitgerust 
te worden met geforceerde luchtfiltering en onder een positieve druk 
gehouden te worden.  

 Er kunnen camera's gebruikt worden zodat de operatoren de 
stoffige zones minder moeten betreden.  

 Zie takenblad 2.2.3a “Bulk Laden bij Silovrachtwagen” voor advies 
bij het laden van citerne vrachtwagens. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor goede praktijken over 
stofbeheersing tijdens het laden van 
bulk voor transport via de weg 
(citerne vrachtwagens uitgesloten), 
het spoor en waterwegen. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 

zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming met 
de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 Controleer minstens één keer per week met het blote oog de 

reinigingsapparatuur op tekenen van schade. Indien deze continu in 
gebruik is, controleer dan regelmatiger. Indien deze niet vaak gebruikt 
wordt, controleer voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om 
te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de bestaande 

beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Wijs op de noodzaak van het dragen van ademhalingsbescherming door 
het aanbrengen van de juiste pictogrammen. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden. 

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling aan 

stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

 Zorg ervoor dat transportoperatoren beschikken over kopieën van de 
laadprocedures en opleiding waar nodig. 

  

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in werking 

zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 
 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 

middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de 
laadapparatuur werkt 
zoals het moet. 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Draag 
ademhalingsbescherming 
(bv een stofmasker) op 
plaatsen waar dit nodig 
geacht wordt. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.4a  Lossen van een citerne 
vrachtwagen 
(leegblazen) 
 
Deze activiteit houdt verband met het lossen van silicazand en 
meelachtige producten, vanuit een citernevrachtwagens naar 
opslagsilo's, en in het bijzonder van droge materialen. 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over hoe de uitstoot van stof in de 
lucht te beperken wanneer een citerne 
vrachtwagen met silicazand of meel 
wordt leeggeblazen. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ontwerp en apparatuur 
 

Citerne vrachtwagen 
 

 Beperk de lossnelheid tot de capaciteit van de ontvangende silo 
en het stofafzuigsysteem. De druk bij het lossen dient 
overeengekomen te worden met de operator van de silo. 

 Lospijpen van de vrachtwagen, koppelingen en afdichtingen 
moeten zo ontworpen zijn dat ze de hoge luchtdruk en de abrasie 
verbonden met blaasoperaties kunnen weerstaan. 

 Merk op dat er een drukstijging zal zijn wanneer het laatste 
zand/meel in de silo is geblazen. Vandaar de noodzaak de 
losoperaties voortdurend te superviseren. 

 
Silo van de klant 

 
 Opslagsilo's dienen enkel aangekocht te zijn bij betrouwbare 

leveranciers. 
 Er dient gebruik gemaakt te worden van de gepaste technische 

methodes om de juiste structurele sterkte te verzekeren. 
 Er dient gebruik gemaakt te worden van technische controlemiddelen 

om te vermijden dat de ontvangende silo te veel onder druk komt te 
staan tijdens het vullen. Zorg ervoor dat de silo's uitgerust zijn met 
systemen om druk af te laten en alarmsystemen van hoog niveau. Ze 
moeten ook beschikken over stofafzuigsystemen om de verplaatste 
lucht te verwijderen en te zuiveren.  

 De stofafzuigsystemen voor de silo's dienen voorzien te zijn van 
filters geschikt voor de deeltjesgrootte van het product. 

 De druk bij het lossen dient overeengekomen te worden met de 
operator van de silo. 

 Merk op dat meelachtige producten een verschillende dichtheid 
kunnen hebben. Stel procedures op om te voorkomen dat silo's 
overmatig gevuld worden. 

 De silo's dienen uitgerust te zijn met een stofafzuigsysteem om de 
uitstoot van stof uit de silo te voorkomen tijdens het lossen van de 
vrachtwagen. 

 De leidingen en buizen dienen zo ontworpen te zijn dat 
schokverliezen (veroorzaakt door bochten, vernauwingen, enz.) 
tot een minimum beperkt worden; dat er zo weinig mogelijk dode 
punten zijn waar materiaal zich kan ophopen en dat obstructies 
gemakkelijk verwijderd kunnen worden. 

 De aankoppelingspunten van de silo dienen zich zo dicht mogelijk 
te bevinden bij de parkeerplaats van de leverende vrachtwagen. Op 
die manier zijn er geen lange stukken flexibele slang meer nodig. 

 De delen van de silo die geïnspecteerd en onderhouden moeten 
worden, dienen op een veilige manier toegankelijk te zijn. 
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Onderhoud 
 

 Hou buizen/slangen, koppelingen en afdichtingen in goede staat, om 
de kans te verkleinen dat er stof ontsnapt tijdens overblaasoperaties. 

 Stofafzuigsystemen bij silo's moeten onderhouden worden in 
overeenstemming met de instructies van de producent. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Een bevoegd persoon moet de werking van stofafzuigsystemen ten 
minste één keer per jaar testen. 

 Vrachtwagenchauffeurs dienen de staat van buizen/slangen en 
afdichtingen dagelijks te controleren en vervangingen door te voeren 
waar nodig. 

 Eender welk slecht functioneren van buizen/slangen/koppelingen en 
silostofafzuigsystemen dient zo snel mogelijk gemeld te worden 
zodat er actie ondernomen kan worden. 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 De zone waar de vrachtwagens gelost worden, dienen netjes en rein 
gehouden te worden. 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet uitgevoerd worden om de doeltreffendheid van 
de beheersingsmaatregelen na te gaan.  

 Ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
moet gedragen worden bij het ontkoppelen van de lospijp achteraan 
de citerne, bij het verhelpen van het ontsnappen van stof, of 
wanneer beheersingsmaatregelen falen. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. Vervang deze middelen met de regelmaat 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg ervoor dat er procedures opgesteld zijn om overmatig vullen 
van silo's te vermijden. 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Vrachtwagenchauffeurs 
dienen de losoperaties 
steeds te superviseren. 

 Kom met de klant overeen 
welke de druk bij het 
lossen moet zijn. 

 Controleer dagelijks de 
staat van de buizen, 
slangen en koppelingen. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Wanneer er zand of 
meel gemorst is, ruim 
onmiddellijk op gebruik 
makend van natte 
reinigingsmethodes. 

 Draag een stofmasker 
wanneer het nodig is 
stoffige zones te betreden 
om stoflekken te 
verhelpen, of wanneer 
beheersingsmaatregelen 
falen. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 

    
Maart 2006 – 2.2.4a - Pagina 2 van 2    

 



2.2.4b  Lossen van 
bulkmateriaal 
 
Deze activiteit houdt verband met het lossen van bulk voor transport via 
de weg (citerne vrachtwagens uitgesloten), het spoor en waterwegen, 
van materialen die kristallijn silica bevatten en in het bijzonder droge 
materialen. Takenblad 2.2.4a biedt advies over het lossen van citerne 
vrachtwagens. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg ervoor dat de losinstallatie geschikt is voor zulk gebruik en dat 
deze goed is onderhouden. 

 Installeer voor het lossen van droge producten stofafzuigsystemen 
in zones waar stof zich kan verspreiden in de lucht van de 
werkplaats.  

 Overweeg om de losruimte te isoleren en deze onder negatieve 
druk te houden. Voorzie anders afgedichte controlekamers die 
onder positieve druk worden gehouden. 

 Zorg dat de grootte en de vorm van de ontvangende stortkleppen 
aangepast zijn aan de capaciteit van de wegvoertuigen, 
treinwagons, grijparmen enz. die zorgen voor de toevoer.  

 Zorg voor losprocedures. De stortkleppen en zones waar gelost 
wordt, moeten voorzien worden van duidelijke labels met hun 
inhoud.  

 Gebruik geen meelachtige producten in open lucht; gebruik 
gesloten systemen. 

 Zie takenblad 2.2.4a “Lossen van een Citerne Vrachtwagen” voor 
advies over het leegblazen van citerne vrachtwagens. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 

 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
voor goede praktijken over 
stofbeheersing tijdens het lossen van 
bulk. Door de belangrijkste punten 
van dit takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle preventiemaatregelen 
die op dit blad zijn bepaald toegepast 
te worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer minstens één keer per week met het blote oog de 
reinigingsapparatuur op tekenen van schade. Indien deze continu in 
gebruik is, controleer dan regelmatiger. Indien deze niet vaak 
gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofafzuigapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Wijs op de noodzaak van het dragen van ademhalingsbescherming 
door het aanbrengen van de juiste pictogrammen. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

 Zorg ervoor dat chauffeurs die leveren, kopieën krijgen van de 
losprocedures en indien nodig opleiding krijgen hierover. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
losinstallatie werkt 
zoals het moet. 

 Zorg er voor dat het 
stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Draag 
ademhalingsbescherming 
(bv een stofmasker) op 
plaatsen waar dit nodig 
geacht wordt. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.5  Het maken van kernen 
en vormen 
 
Deze activiteit houdt verband met de werkplaatsen voor het maken van 
kernen en mallen in metaalgieterijen. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd 
personeel. 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over het maken van kernen en mallen 
in metaalgieterijen. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn vermeld toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal mogelijk gebruik kunnen 
maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Morsen van zand tegengaan. Zorg ervoor de juiste 
hoeveelheid zand te gebruiken. 

 U hebt binnenin een luchtsnelheid nodig gemiddeld tussen 0,5 
en 1,5 meter per seconde.Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Kijk steeds na of het afzuigsysteem aangeschakeld is en in 
werking is als u begint te werken. Check de meter. 

 Laat de gebruikte lucht uit op een veilige plaats, buiten het 
gebouw, weg van deuren, ramen en luchttoevoeren. 

 Zorg voor een toevoer van zuivere lucht in de werkplaats om 
de onttrokken lucht te vervangen. 

 Raadpleeg een gekwalificeerd persoon in ventilatietechnieken om 
nieuwe controlesystemen te ontwerpen. 

 

Onderhoud 
 

 Volg de instructies van de onderhoudshandleidingen. 
 Hou de apparatuur in een efficiënte en goed werkende staat. 
 Herstel onmiddellijk defecte afzuigsystemen. Draag intussen 

ademhalingsbescherming. 
 Zand heeft een sterk abrasieve werking en slijtage van 

fabrieksonderdelen is snel. Plan een regelmatige controle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

Onderzoek en testen 
 Inspecteer dagelijks leidingen, ventilator en luchtfilter op tekenen van 

schade. Luidruchtige en vibrerende ventilatoren kunnen op een 
probleem wijzen. Herstel de schade onmiddellijk. 

 Controleer minstens één keer per week of het afzuigsysteem en 
meetapparatuur grondig werken. 

 U dient de specificaties van de fabrikant te kennen om te weten of het 
afzuigsysteem goed werkt.  

 Indien deze informatie ontbreekt, spreek dan een gekwalificeerd 
persoon in ventilatietechnieken aan, om de werking ervan te bepalen. 

 In een rapport van de ingenieur moeten de te bereiken luchtsnelheden 
aangegeven staan. 

 Hou deze informatie bij in uw testlogboek. 
 Vraag een gekwalificeerd persoon in ventilatietechnieken om het 

systeem grondig te onderzoeken en de werking ervan minstens om 
de12 maanden te testen, of voldoet aan de nationale regelgeving. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om 
te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 Kijk de verslagen na om te zien of er patronen zitten in falingen van het 
systeem, zodat de planning van het onderhoud gemakkelijker wordt. 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Verwijder elke dag afvalophopingen in ruimtes waar mensen 

voortdurend aan het werk zijn. 
 Maak de totale werkplaats één keer per week schoon om te 

voorkomen dat stof opwaait en om de kans op uitglijden te beperken. 
 Gebruik een stofzuiger met een filter om fijn stof weg te halen. 
 Reinig niet met een droge borstel of met perslucht. 
 Berg containers op een veilige plek op. 
 Hou de deksels op de containers wanneer ze niet gevuld of geledigd 

worden. 
 Verwijder lege containers op een veilige manier. 
 Ga veilig met afval om. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Vraag aan uw leverancier van veiligheidskleding u te helpen de juiste 

persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren. 
 Ademhalingsbescherming is normaal gezien niet nodig indien het 

afzuigsysteem correct is ontworpen en ook juist werkt. 
 Ademhalingsbescherming is wel noodzakelijk voor onderhoud en 

schoonmaak, en voor het opruimen na morsen. 
 Gebruik als ademhalingsbescherming een P3-standaard (toegekende 

beschermingsfactor 20) of een evenwaardige standaard. Raadpleeg 
uw leverancier voor advies. 

 Vervang ademhalingsbescherming-filters zoals aanbevolen door uw 
leverancier. Gooi wegwerpmaskers weg na ze één keer gebruikt te 
hebben. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Voorzie oogbescherming. 
 Gebruik nooit perslucht om stof te verwijderen van kleding. 
 Werknemers mogen hun werkkledij niet mee naar huis nemen om 

te wassen. Gebruik een wasserij op contractbasis. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken   

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 

werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 
 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle middelen 

beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te voeren. 
 
 
 
 

 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te maken 
van de preventie-
maatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de 
ruimte goed geventileerd 
wordt en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn 
en werken. 

 Inspecteer op tekenen van 
schade, slijtage en slecht 
functioneren van alle 
gebruikte apparatuur. Indien 
u een probleem vindt, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Knoei niet aan de 
ventilatiesystemen - 
ze zijn ontworpen om 
uw werkomgeving 
te beschermen. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met de 
instructies. 
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2.2.6  Breken van mineralen 
 
Er kunnen grote hoeveelheden stof gevormd worden in de lucht, 
wanneer er mineralen die kristallijn silica bevatten worden gebroken. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel 
Dit zal de mensen helpen beschermen tegen de gevaren van stof 
in de lucht en andere gevaren verbonden aan breekoperaties; bv. 
lawaai en wegspringende deeltjes. 

 

  

 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over hoe een breker keien van 
ontgonnen materiaal breekt in kleinere 
stukken. Door de belangrijkste punten 
van dit takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Er kan weinig gedaan worden om te voorkomen dat stof in de 
lucht voortgebracht wordt bij het breken, dus de beheersing van 
blootstelling hangt af van de afscherming van de machineoperator 
tegen het gevormde stof. 

 Controlepanelen dienen ver verwijderd te zijn van bronnen die stof 
in de lucht veroorzaken. 

 Indien het nodig is dat iemand voortdurend de operaties van een 
breker superviseert, dan dient er een gesloten, afgedichte cabine 
voorzien te worden. 

 Dankzij camera-systemen kunnen operatoren de operaties van de 
breker controleren zonder blootgesteld te worden aan hoge 
stofniveaus. 

 De cabines van de operatoren (controlekamers) dienen fysiek 
gescheiden te zijn van stoffige zones en onder positieve druk 
voorzien te worden van zuivere frisse lucht. Een alternatief is dat 
cabines voorzien worden van airconditioning, uitgerust met een 
luchtfilter die ontworpen is om te weerstaan aan een hoge 
belasting van inadembare stofdeeltjes. 

 Om aan de toevoer van positieve druk of het airconditioningsysteem 
de grootste bescherming te bieden tegen blootstelling aan stof, 
moeten de deuren en vensters van de cabine steeds gesloten 
blijven wanneer de breker werkt. 

 Waar mogelijk, kan het laten samenvallen van breekoperaties met 
de nattere seizoenen van het jaar, helpen om de vorming van stof 
in te lucht te verminderen. Overweeg ook het gebruik van 
watersproeiers om stof te verwijderen. 

 Het buiten plaatsen van een breekinstallatie zal zorgen voor een 
betere verluchting en zal dus de stofconcentraties in de lucht 
verminderen. 

 Indien een breekinstallatie zich binnen een gebouw bevindt, dan is 
er een goede ventilatie doorheen het gebouw vereist om de 
stofniveaus te beheersen. 
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Onderhoud 
 

 Onderhoud het airconditioningsysteem van de cabine zoals 
aangeraden door de leverancier, in een uitstekende werking en in 
goede staat. 

 De filter voor de airconditioning dient vervangen te worden met de 
regelmaat (uitgedrukt in uren van machineactiviteit) aangeraden 
door de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Operatoren van brekerinstallaties moeten de staat van de 
airconditioningfilter controleren zoals aanbevolen door de fabrikant. 

 Elk defect aan het airconditioning-/filtersysteem moet zo snel 
mogelijk gemeld worden zodat er iets aan gedaan kan worden. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Een opstapeling van fijn stof op de binnenste oppervlakken van de 
cabine van de operator kunnen wijzen op een probleem met het 
airconditioningsysteem. 

 Er moet steeds de voorkeur gegeven worden aan 
reinigingsmethodes met water of stofzuiger. Vermijd het gebruik van 
een droge borstel bij het reinigen van de binnenste oppervlakken 
van de cabine van de bestuurder. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet uitgevoerd worden om de doeltreffendheid van 
de beheersingsmaatregelen na te gaan. 

 Ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
moet gedragen indien het noodzakelijk is om grote keien manueel te 
splijten, tijdens routinecontroles van de installaties en bij 
onderhoudswerkzaamheden, of wanneer beheersingsmaatregelen 
falen. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. Vervang ademhalingsbescherming na de 
gebruiksperioden, die zijn aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Houd de cabinedeuren 
en -ramen altijd 
gesloten wanneer de 
breekinstallatie werkt. 

 Controleer de toestand van 
de airconditioningfilter één 
keer per week. 

 Hou per dag de 
resultaten van alle 
veiligheidscontroles bij 
op een controleformulier. 

 Inspecteer de wanden van 
de cabine op tekenen van 
stofafzetting. Dit kan een 
indicatie zijn dat de 
luchtfilter niet goed 
meer werkt. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Houd de binnenkant van 
de cabine rein. 

 Draag een stofmasker 
wanneer het nodig is 
stoffige zones te betreden 
om grote keien manueel te 
splijten, tijdens 
routinecontroles 
van de installaties en 
bij onderhoudswer-
kzaamheden. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.7  Snijden en Polijsten 
van Vuurvaste 
Materialen en Glas 
 
Deze activiteit houdt verband met het snijden van vuurvaste materialen 
en glas wat grote hoeveelheden stof in de lucht kan voortbrengen. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Stofbeheersing kan bereikt worden door natte snijmethodes te 
gebruiken die verhinderen dat fijn stof in de lucht komt door het 
neer te slaan met water. 

 Zorg voor een voldoende watervoorziening en hou deze op peil. 
Neem voorzorgen tegen vorst bij koud weer. 

 Neem voorzorgen tegen legionella en andere biologische agentia. 
Als het water dat voor nat snijden gebruikt is, opnieuw in circulatie 
wordt gebracht, dient u het regelmatig te controleren op vlak van 
pH-waarde en vervuiling met micro-organismen. 

 Het voorzien van een geschikt drainagesysteem is essentieel bij 
het gebruik van waterslangen en -sproeiers. 

 Zorg er voor dat electrische systemen en dergelijke de gepaste 
bescherming hebben tegen de gevaren van de werkomgeving, 
zoals water en silicastof. 

 Gebruik snij- en polijstwerktuigen die geen kristallijn silica 
bevatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over het snijden en polijsten van 
vuurvaste materialen en glas. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Onderhoud de apparatuur zoals aangeraden door de leverancier, 
in een uitstekende werking en in goede staat. 

 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de uitrusting minstens één keer per week met het blote 
oog op tekenen van schade. Indien deze continu in gebruik is, 
controleer regelmatiger. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, 
controleer voor elk gebruik.  

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak de apparatuur regelmatig schoon. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Laat niet toe dat afzetting van stof/puin uitdrogen vooraleer 
schoon te maken. 

 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Geef de zones aan waar persoonlijke beschermingsmiddelen 
gedragen moeten worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Vervang de ademhalingsbescherming met de regelmaat aangeraden 
door de leveranciers. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. 

 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Volg zeker de 
veiligheidsprocedures 
van uw werkgever op. 

 
 

 Inspecteer gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht uw 
supervisor in. 

 
 

 Maak de apparatuur 
schoon na gebruik. 

 
 

 Maak schoon met een 
reinigingsmethode met 
water of stofzuiger. 

 
 

 Gebruik, onderhoud en 
bewaar de geleverde 
ademhalngsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 

 

 

 

 

 

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 
beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 
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2.2.8  Drogen van mineralen 
 
Deze activiteit omvat het drogen en koelen van producten die kristallijn 
silica bevatten. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg ervoor dat alle drogers en koelers geschikt zijn voor zulk gebruik 
en dat het goed is onderhouden. 

 De fabriek moet zo veel mogelijk ingesloten worden. Fluidbed drogers 
zijn over het algemeen meer gesloten dan roterende drogers. 

 Door het buiten installeren van mineraaldrogers en -koelers wordt 
ertoe bijgedragen dat de individuele blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silicastof verminderd wordt, aangezien gebruik gemaakt 
wordt van natuurlijke ventilatie. Echter, drogers en koelers die buiten 
geïnstalleerd worden, moeten ontworpen worden met een verhoogde 
weersbestendigheid. 

 In situaties waarbij drogers en koelers binnen in een gebouw 
geïnstalleerd zijn, kan geforceerde ventilatie nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat er voldoende verdunning is en dat stoffige lucht verwijderd 
wordt. 

 Installeer een stofafzuigsysteem op alle punten waar stof kan 
ontsnappen uit de droog-en koelinstallatie en om het systeem onder 
negatieve druk te houden. Dit moet verbonden zijn met een geschikte 
stofafzuiginstallatie (vb. zakkenfilter, cycloon of natte scrubbers). 

 Fijn stof dat verzameld wordt door het stofafzuigsysteem kan 
teruggebracht worden naar het gedroogde product als bijkomende 
voorzorgen (vb. gesloten circuit) genomen zijn om diegenen te 
beschermen die stroomafwaarts blootgesteld kunnen worden aan dit 
stof, bijvoorbeeld tijdens laadoperaties van bulk materiaal. 

 Controlekamers moeten hun eigen toevoer van zuivere lucht hebben. 
Waar nodig dienen ze uitgerust te worden met geforceerde 
luchtfiltering en onder een positieve druk gehouden te worden. 
Controles bij de droger of koeler zouden via telemetrische apparatuur 
op afstand kunnen gebeuren zodat de operators stoffige/luidruchtige 
ruimtes minder moeten betreden. 

 Mineraaldrogers en -koelers zijn onderworpen aan 
emissiegrenswaarden en moeten ontworpen worden om te voldoen 
aan plaatselijke regels. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te 
leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad 
advies voor goede praktijken over 
stofbeheersing bij droogoperaties. 
Door de belangrijkste punten van 
dit takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit 
blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van 
de personen die blootgesteld 
kunnen worden aan inadembaar 
kristallijn silica, zodat zij zo 
optimaal gebruik kunnen maken 
van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van 
de Gids voor Goede Praktijken 
over de preventie van silicastof, 
met als specifiek doel het 
beheersen van de individuele 
blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg ervoor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per weerk of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Laat de uitrusting onderzoeken en testen op de standaardprestaties, 
ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 
 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat het 
stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is 
en juist werkt. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Maak de controlekamer 
schoon met 
reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Test of controlekamers 
onder druk staan, houd 
deuren en vensters 
gesloten. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.9  Droogpersen - 
Keramiek 

   
Deze activiteit houdt verband met het persen van materialen (poeders 
of granulaten) die kristallijn silica bevatten als vormgevingsproces. 
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om werkgevers 
te helpen de gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te leven, door 
blootstelling aan inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies voor 
goede praktijken over stofbestrijding 
tijdens het persen van materialen die 
kristallijn silica bevatten als 
vormgevingsproces. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad op 
te volgen zal de blootstelling beperkt 
worden. Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op dit 
blad zijn bepaald toegepast te worden 
om de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Toegang 
 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

Ontwerp en apparatuur 
 Sluit het transfersysteem van materialen en het perssysteem zo 

veel mogelijk af. 
 Voorzie een lokaal afzuigsysteem rond het perssysteem met een 

binnenkomende luchtstroom van ten minste 1 m/s op het punt waar 
het stof wordt voortgebracht. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Hou rekening met de nood aan bijkomende ventilatie bij het 
vrijlaten van de geperste delen en transferpunten. Zorg ervoor dat 
luchtafzuiging van pneumatische systemen niet interfereert met de 
stofbestrijdingssystemen.  

 Voorzie afsluitingen in secties om gemakkelijk toegang te hebben 
voor reiniging en onderhoud. 

 Voorkom dat materiaal naar beneden valt door een geschikt 
apparaat te gebruiken. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt. 

 Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 Hou leidingen kort en eenvoudig. 
 Vermijd lange en gebogen leidingen. 
 Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen 

tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklikker 
(een kleine vlag). 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 

 U kunt gezuiverde en gefilterde lucht opnieuw in de werkplaats 
binnenbrengen volgens de hoeveelheden aanbevolen door 
bestaande standaaarden. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 

 Bewaar recipiënten op een veilige plaats en verwijder lege 
recipiënten op een veilige manier. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Zorg ervoor dat papieren 
zakken of ander 
afvalmateriaal niet in 
de luchtkoker gezogen 
worden. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder morsvlekken 
op veilige wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Plaats deksels op 
containers onmiddellijk 
na gebruik. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.10  Afbramen van grotere 
gietstukken in 
gieterijen 

   
Deze activiteit houdt verband met de bramerij, wanneer grotere 
gietstukken afgebraamd worden. 
 

 
 

 
 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies over 
het afbramen van grotere gietstukken. 
Door de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op dit 
blad zijn bepaald toegepast te worden 
om de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast.  
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal mogelijk gebruik kunnen 
maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkvloer enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Ademhalingsbescherming (PBM) is nodig. 
 Voorzie een geventileerde cabine om grotere gietstukken af 

te bramen. 
 PBM is nodig voor grotere gietstukken. 
 U hebt een luchtsnelheid nodig ideaal gezien tussen 1 en 1,5 meter 

per seconde in de cabine, en idealiter tussen 2,5 en 10 meter 
per seconde bij het afzuigpunt. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Kijk steeds na of het afzuigsysteem aangeschakeld is en in 
werking is als u begint te werken. Check de meter. 

 Laat de gebruikte lucht uit op een veilige plaats, buiten het 
gebouw, weg van deuren, ramen en luchttoevoeren. 

 Zorg ervoor dat genoeg verse lucht (20%) voorzien wordt waar 
werknemers werken zodat het geproduceerde stof in de lucht 
verdund en verwijderd kan worden. 

 Plaats het werkstuk zo dat het zich zo dicht mogelijk bij het 
afzuigpunt bevindt. 

 Zorg ervoor dat afbraamstof naar de cabine toe gericht wordt. 
 Voorzie een draaitafel om de gietvorm te roteren. 
 Arbeiders mogen niet tussen de gietstukken en het 

afzuigsysteem staan. 
 Raadpleeg een gekwalificeerde persoon in ventilatietechieken om 

nieuwe controlesystemen te ontwerpen. 
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Onderhoud 
 Volg de instructies van de onderhoudshandleidingen. 
 Hou de apparatuur in een efficiënte en goed werkende staat. 
 Herstel onmiddellijk defecte afzuigsystemen. Draag intussen 

ademhalingsbescherming. 
 Braafmstof heeft een sterk abrasieve werking en de installatie slijt 

snel. Afbraamstof kan afzuigpunten blokkeren. Plan een regelmatige 
controle.  

Onderzoek en testen 
 Inspecteer dagelijks leidingen, ventilator en luchtfilter op tekenen 

van schade. Luidruchtige en vibrerende ventilatoren kunnen op een 
probleem wijzen. Herstel de schade onmiddellijk. 

 Controleer minstens één keer per week het afzuigsysteem en 
meetapparatuur grondig. 

 U dient de specificaties van de fabrikant te kennen om te weten of 
het afzuigsysteem goed werkt.  

 Indien deze informatie ontbreekt, vraag dan een gekwalificeerd 
persoon gespecialiseerd in ventilatietechnieken, om de werking 
ervan te bepalen. 

 In een rapport van de ingenieur moeten de te bereiken 
luchtsnelheden aangegeven worden. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

Schoonmaak en orde & netheid 
 Verwijder elke dag stofophopingen in ruimtes waar mensen 

voortdurend aan het werk zijn. 
 Maak de totale werkplaats één keer per week schoon om te 

voorkomen dat stof opwaait en om de kans op uitglijden te 
beperken. 

 Gebruik een stofzuiger met een filter om fijn stof weg te halen. 
 Reinig niet met een keerborstel of met perslucht.  
 Schep grote spills met de nodige omzichtigheid op om te voorkomen 

dat stof opwaait. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Vraag aan uw leverancier van veiligheidskleding u te helpen de 

juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren. 
 Ademhalingsbescherming (PBM) is nodig voor werk in een cabine, voor 

onderhoud en schoonmaken, en om chemische resten op te ruimen. 
 Gebruik lucht-gevoede of aangedreven ademhalingsbescherming 

met een toegewezen beschermingsfactor van ten minste 40. 
 Raadpleeg uw leverancier voor advies. 
 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 

schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  
 Voorzie oogbescherming. 
 Beschermende handschoenen zijn nodig om verwondingen te 

helpen voorkomen. 
 Laat nooit toe dat perslucht gebruikt wordt om stof te 

verwijderen van kleding. 
 Werknemers mogen hun werkkledij niet mee naar huis nemen 

om te wassen. Gebruik een wasserij op contractbasis. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de ruimte 
goed geventileerd wordt 
en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn 
en werken. 

 Inspecteer op tekenen van 
schade, slijtage en slecht 
functioneren van alle 
gebruikte apparatuur. 
Indien u een probleem 
vindt, licht uw 
supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Knoei niet aan de 
ventilatiesystemen - 
ze zijn ontworpen om 
uw werkomgeving te 
beschermen. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming 
met de instructies. 
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2.2.11  Afbramen van kleinere 
gietstukken in 
ijzergieterijen 
 

  Deze activiteit houdt verband met het afbramen van kleinere 
gietstukken. 
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over het afbramen van kleinere 
gietstukken. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn vermeld toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 

  

Toegang 
 

 De werkvloer enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Controleer bramen en stof. Braam kleinere gietstukken af in een 
geventileerde cabine. 

 Braam zeer kleine gietvormen af met een slijpschijf uitgerust met 
lokaal afzuigsysteem. 

 U heeft een luchtsnelheid nodig ideaal tussen 1 en 2,5 meter per 
seconde in de afbraamcabine, of ideaal gezien tussen 2,5 en 
10 meter per seconde aan de opening van de slijpmachine 
onderaan. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Kijk steeds na of het afzuigsysteem aangeschakeld is en in 
werking is als u begint te werken. Check de meter. 

 Laat de gebruikte lucht uit op een veilige plaats, buiten het 
gebouw, weg van deuren, ramen en luchttoevoeren. 

 Zorg voor een toevoer van zuivere lucht in de werkplaats om de 
onttrokken lucht te vervangen. 

 Plaats het werkstuk zo dat het zich zo dicht mogelijk bevindt bij 
het afzuigpunt. 

 Zorg ervoor dat afbraamstof in de cabine gezogen wordt en dat 
pneumatische werktuigen geen stof uit de cabine blazen. 

 Voorzie een draaitafel om de gietstuk te roteren. 
 Raadpleeg een gekwalificeerd persoon in ventilatietechnieken om 

nieuwe controlesystemen te ontwerpen.  
 

Onderhoud 
 

 Volg de instructies van de onderhoudshandleidingen. 
 Hou de apparatuur in een efficiënte en goed werkende staat. 
 Herstel onmiddellijk defecte afzuigsystemen. Draag intussen 

ademhalingsbescherming. 
 Afbraafstof heeft een sterk abrasieve werking en de installatie slijt 

snel. Afbraamstof kan afzuigpunten blokkeren. Plan een 
regelmatige controle. 
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Onderzoek en testen 
 Inspecteer dagelijks leidingen, ventilator en luchtfilter op tekenen 

van schade. Luidruchtige en vibrerende ventilatoren kunnen op een 
probleem wijzen. Herstel de schade onmiddellijk. 

 Controleer minstens één keer per week het afzuigsysteem en de 
meetapparatuur grondig. 

 U dient de specificaties van de fabrikant te kennen om te weten of 
het afzuigsysteem goed werkt.  

 Indien deze informatie ontbreekt, vraag dan een gekwalificeerd 
persoon gespecialiseerd in ventilatietechnieken, om de werking 
ervan te bepalen. 

 In een rapport van de ingenieur moeten de te bereiken 
luchtsnelheden aangegeven staan. 

 Hou deze informatie bij in uw testlogboek. 
 Vraag een persoon gekwalificeerd in ventilatietechnieken om het 

systeem grondig te onderzoeken en de werking ervan minstens om 
de 12 maanden te testen, of voldoet aan de nationale regelgeving. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 Kijk de verslagen na om te zien of er patronen zitten in falingen van het 
systeem, zodat de planning van het onderhoud gemakkelijker wordt. 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Verwijder elke dag afvalophopingen in ruimtes waar mensen 

voortdurend aan het werk zijn. 
 Maak de totale werkplaats één keer per week schoon om te 

voorkomen dat stof opwaait en om de kans op uitglijden te beperken. 
 Gebruik een stofzuiger met een filter om fijn stof weg te halen. 
 Reinig niet met een keerborstel of met perslucht.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Vraag aan uw leverancier van veiligheidskleding u te helpen de 

juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren. 
 Ademhalingsbescherming (PBM) is normaal gezien niet nodig bij het 

werken aan een geventileerde werkbank. Ademhalingsbescherming 
is wel noodzakelijk voor ander afbraamwerk, voor onderhoud en 
schoonmaak, en voor het opruimen na morsen. 

 Gebruik voor de ademhalingsbescherming een P3-standaard 
(toegekende beschermingsfactor 20) of een evenwaardige 
standaard. Raadpleeg uw leverancier voor advies. 

 Vervang ademhalingsbeschermingsfilters zoals aanbevolen door uw 
leverancier. Gooi wegwerpmaskers weg na ze één keer gebruikt te 
hebben. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Voorzie oogbescherming. 
 Beschermende handschoenen zijn nodig om verwondingen te 

helpen voorkomen. 
 Laat nooit toe dat perslucht gebruikt wordt om stof te 

verwijderen van kleding. 
 Werknemers mogen hun werkkledij niet mee naar huis nemen 

om te wassen. Gebruik een wasserij op contractbasis. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof. 
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de 
ruimte goed geventileerd 
wordt en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn 
en werken. 

 Inspecteer op tekenen van 
schade, slijtage en slecht 
functioneren van alle 
gebruikte apparatuur. Indien 
u een probleem vindt, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Knoei niet aan de 
ventilatiesystemen - 
ze zijn ontworpen om 
uw werkomgeving te 
beschermen. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.12  Eindbehandeling 
(droog) - Keramiek 

   
Deze activiteit houdt verband met droge operaties (vb. vermalen, 
zagen, boren) van keramische producten die kristallijn silica bevatten.  
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor goede praktijken inzake 
stofbestrijding tijdens droge 
behandelingen van keramische 
producten die kristallijn silica bevatten. 
Door de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 Maak de werkplaats enkel toegankelijk voor bevoegd personeel. 

 De werkplaats en het materiaal moeten duidelijk van labels 
voorzien zijn. 

 Verkeerswegen moet gemarkeerd worden. 
 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Sluit het verspaningsstation zoveel mogelijk af. 

 Voorzie een lokaal afzuigsysteem rond het verspaningsstation met 
een binnenkomende luchtstroom van ten minste 1 m/s op het punt 
waar het stof wordt voortgebracht. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Hou rekening met de nood aan bijkomende ventilatie bij het 
vrijlaten van de verspaande delen en transferpunten. 

 Zorg ervoor dat luchtafzuiging van pneumatische systemen niet 
interfereert met de stofbestrijdingssystemen.  

 Voorzie afsluitingen in secties om gemakkelijk toegang te hebben 
voor reiniging en onderhoud. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt. 

 Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 Hou leidingen kort en eenvoudig. 

 Vermijd lange en gebogen leidingen. 

 Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen 
tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklikker 
(een kleine vlag). 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 

 U kunt zuivere gefilterde lucht opnieuw laten circuleren in de 
werkruimte. Hoeveelheden van opnieuw gecirculeerde lucht 
moeten voldoen aan bestaande normen. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder morsvlekken 
op veilige wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 

 

 

 

    
Maart 2006 – 2.2.12 – Pagina 1 van 2    

 



2.2.13  Bakken (biscuit, glazuur,  
finish, versiering) - Keramiek 

   
Deze activiteit houdt verband met het bakken van keramische 
producten in periodieke of continue ovens. De maatregelen voor 
biscuitbranden, glazuurbranden, definitief branden of decoratiebranden 
zijn gelijkaardig. 
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor goede praktijken inzake 
stofbestrijding tijdens het bakken van 
keramische producten die kristallijn 
silica bevatten. Het brandproces kan 
periodiek of continu zijn. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Er moet een goede thermische isolatie toegepast worden. 
 Een lokaal afzuigsysteem moet voorzien worden op de ingang- en 

uitgangspunten van een continue oven of op de deur van een 
periodieke oven (om dampverlies, vervuiling en stofuitstoot te 
voorkomen). 

 Afzuigsystemen moeten eenvoudig te controleren zijn, 
vergrendelbaar met de ovenopwarmcontroles en uitgerust met 
waarschuwingslichten/-alarmen. 

 Wanneer de oven gevuld wordt, vermijd eender welke 
wrijving van de te branden producten (ontwerp van 
transportinstallaties). 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt. 

 Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen 
tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklikker 
(een kleine vlag). 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 

 Lucht opnieuw laten circuleren wordt niet aanbevolen. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Verwijder gebroken 
producten onmiddellijk 
uit de invoereenheid.  

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder morsvlekken 
op veilige wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.14  Laden Batch Glasoven 
(Containerglas) 

 
Deze activiteit houdt verband met het laden van grondstoffen, die 
kristallijn silica bevatten, in de glassmeltoven voor het maken van glas.  
Deze leidraad moet gelezen worden samen met het takenblad 
Reiniging (2.1.1.). 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
  

Ontwerp en apparatuur 
 

 De mate waarin de laadinstallatie voor de batch afgesloten kan 
worden tegen het vrijzetten van stof in de lucht, is beperkt door 
zijn operationele eigenschappen en de noodzaak om te werken in 
harde temperatuursomstandigheden. Andere ontwerp- en 
operationele eigenschappen kunnen de vrijgave van stof 
verminderen. 

 Een gestroomlijnde voeding van materialen in de batchlader van 
de batchstortklep: 

a) Voorkomt het terugblazen van stof in de atmosfeer doordat de 
ovenatmosfeer onder een positieve druk wordt gehouden.  

b) Voorkomt dat stof ontstaat doordat materiaal van een hoogte in 
de lader valt. 

 Als leveringsapparatuur die de batchstortklep verbindt met de 
batchlader gebruikt wordt in plaats van flood feed, dan moet de 
laadklep uitgerust worden met niveaudetectie /-controle om te 
voorkomen dat hij leeg wordt waardoor stof teruggeblazen kan 
worden in de atmosfeer. 

 Als leveringsapparatuur die de batchstortklep verbindt met de 
batchlader gebruikt wordt in plaats van de flood feed, dan moet 
die waar mogelijk afgesloten worden tegen de vrijgave van stof. 

 In de glasindustrie is het gebruik van een vochtige batch (typisch 
1-3% vochtige inhoud) de normale praktijk, wat helpt om stof te 
verwijderen. 

 Als een droge batch gebruikt wordt, dan is het aanbevolen dat er 
een vorm van stofafzuiging of stofverwijdering geïnstalleerd wordt. 

 De stortklep moet uitgerust worden met niveaudetectie om 
overmatig vullen te vermijden. 

 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad geeft specifiek advies 
over stofbeheersing tijdens het laden 
in de oven van grondstoffen voor het 
maken van glas. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Onderhoud alle stofafdichtingen van de installatie. 
 Onderhoud het laadsysteem om morsen van de batch te voorkomen. 
 Onderhoud niveaudetectiesystemen die gemonteerd zijn.  
 Als een stofafzuigsysteem gemonteerd is, moet het onderhouden 

worden in overeenstemming met de instructies van de producent. 
 

  

Onderzoek en testen 
 

 Een bevoegd persoon moet de werking van de stofafzuigsystemen 
ten minste één keer per jaar testen. 

 Het batchlaadsysteem moet geïnspecteerd worden op fouten of 
tekenen van slijtage die morsen van de batch kunnen veroorzaken, 
éénmaal per week of indien voortdurend gebruikt, met grotere 
regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk 
gebruik. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Reinig de batchlader en de omgeving op regelmatige basis. 
 Maak niet schoon met perslucht. 
 Indien in de praktijk uitvoerbaar, gebruik reinigingsmethodes met 

water of stofzuiger. 
 Stel geschreven veiligheidsvoorschriften op voor wanneer grote 

hoeveelheden stoffig materiaal gemorst worden. 
 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Geschikte ademhalingsbescherming moet voorzien worden bij het 
reinigen en indien nodig bij het uitvoeren van onderhoudsprocedures. 

 Zorg voor opslaginstallaties om persoonlijke beschermingsmiddelen 
rein te houden wanneer ze niet gebruikt worden en ze te vervangen 
zoals vereist door de instructies van de producent.  

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. 

 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming 
te gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs 
naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
laadinstallatie werkt 
zoals het moet. 

 
 

 Zoek naar tekenen van 
slijtage die kunnen leiden 
tot morsen van de batch 

 
 

 Als er stofafzuigsystemen 
gemonteerd zijn, zorg 
ervoor dat ze werken zoals 
het moet. 

 
 

 Stofwolken kunnen wijzen 
op een probleem van het 
systeem. Onderzoek ze 
onmiddellijk 

 
 

 Indien u denkt 
een probleem te 
hebben met uw 
stofbeheersingsinstallatie, 
neem dan, zolang het 
probleem blijft bestaan, 
extra 
beheersingsmaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 
 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder spills op 
veilige wijze. 

 
 

 Gebruik, onderhoud en 
bewaar de geleverde 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.15  Zandstralen van Glas 
 
Deze activiteit houdt verband met het zandstralen van glas. Het 
voortgebrachte stof kan inadembaar kristallijn silica bevatten afkomstig 
van het zand. Dit veiligheidstakenblad is beschikbaar voor een 
zandstraallijn met een afgesloten zandstraalinstallatie. Deze installatie 
is volautomatisch bij normale werking (geen handmatige operatie 
tijdens de productie). 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 
 

 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg ervoor dat de apparatuur geschikt is voor zulk gebruik en dat 
deze goed is onderhouden. 

 Apparatuur moet afgedicht zijn voor zover het technisch mogelijk is. 

 De apparatuur moet verbonden zijn met een geschikt 
stofafzuigsysteem.  

 Zorg ervoor dat alle materiaal gemakkelijk bereikbaar is voor 
onderhoudswerk. 

 Zorg ervoor dat de apparatuur zo ontworpen is dat er geen 
persoonlijk contact is met kristallijn silica. 

 

 

 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad geeft specifiek advies 
over het zandstralen van glas. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Onderhoud de apparatuur zoals aangeraden door de leverancier, 
in en uitstekende werking en in goede staat. 

 Controleer het zandafsluitsysteem dagelijks en stel het bij, indien 
nodig, volgens de richtlijnen van de leveranciers. 

 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer het materiaal met het blote oog voor gebruik. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak de apparatuur regelmatig schoon. 

 Ruim lekken onmiddellijk op. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. Wanneer er fijne, droge en stoffige 
materialen gemorst zijn, zorg er dan voor dat het opruimen gebeurt 
volgens de veiligheidsvoorschriften en maak gebruik van de 
informatie op dit blad. 

 Gebruik stofzuiger of natte schoonmaakmethodes. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 
 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Geef de zones aan waar persoonlijke beschermingsmiddelen 
gedragen moeten worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Vervang de ademhalingsbescherming met de regelmaat aangeraden 
door de leveranciers. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn.  

 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de preventiemaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17.  

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 
 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
apparatuur voor het 
zandstralen van glas 
naar behoren werkt. 

 Volg zeker de 
veiligheidsprocedures 
van uw werkgever op. 

 Inspecteer gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Maak de apparatuur 
regelmatig schoon. 

 Maak schoon met een 
reinigingsmethode met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar de geleverde 
ademhalngsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 Verander van werkkledij 
indien nodig. 
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2.2.16  Het malen van mineralen 
 
Dit takenblad geeft een leidraad voor droge maaloperaties voor producten die 
kristallijn silica bevatten. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg dat de maalinstallatie geschikt is voor zulk gebruik en dat deze 
goed is onderhouden. 

 Gebruik natte vermaalprocessen wanneer mogelijk, in plaats van droge 
maaloperaties. Dit zal in grote mate stofontwikkeling in de lucht 
verminderen. 

 Sluit maalinstallaties zoveel mogelijk af en installeer ze in goed 
geventileerde gebouwen. 

 Waar het nodig is om het ontsnappen van stof te voorkomen, moeten de 
maalinstallaties verbonden zijn met een geschikt stofafzuigsysteem, dat 
in staat is om genoeg lucht af te zuigen om de desbetreffende 
onderdelen van de installatie onder negatieve druk te houden.  

 Tref maatregelen voor het stofvrij uitlopen van het product uit de molen 
naar andere verwerkingsinstallaties. Transferpunten en volgende 
installaties moeten ook verbonden zijn met een stofafzuigsysteem waar 
nodig om te voorkomen dat stof ontsnapt. 

 Merk op dat sommige onderdelen van het systemen werken boven 
atmosferische druk. Voorzie goede afsluitingen tussen verschillende 
onderdelen van de installatie.  

 Zorg ervoor dat alle materiaal gemakkelijk bereikbaar is voor 
onderhoudswerk. 

 Zorg voor leidingen met voldoende helling om te voorkomen dat het 
product zich afzet.  

 Zorg voor minimale interne slijtage van de leidingen door er te gebruiken 
met geschikte diameter; door slijtvaste materialen te kiezen en scherpe 
bochten te vermijden. Alumina is een goed materiaal voor het bekleden 
van leidingen die onderworpen zijn aan hevige slijtage. 

 Controlekamers moeten over hun eigen toevoer van schone lucht 
beschikken en moeten fysiek gescheiden zijn van stofrijke ruimtes. Waar 
nodig dienen ze uitgerust te worden met geforceerde luchtfiltering en 
onder een positieve druk gehouden te worden om het binnenkomen van 
stofrijke lucht te voorkomen. 

 Installeer controlesystemen om te voorkomen dat de molens overladen 
worden. 

 Waar mogelijk, zorg voor automatische staalname, analyse van 
deeltjesgrootte, telemetrie en camerasystemen om de hoeveelheid tijd te 
verminderen die operatoren moeten doorbrengen in stoffige/luidruchtige 
ruimtes. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te leven, 
door blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica te beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor goede praktijken over 
stofbeheersing van maaloperaties. 
Door de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan 
kristallijn silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming met 
de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per weerk of, indien voortdurend gebruikt, met grotere 
regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk 
gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de performantie van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij om 
te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Laat het afzuigsysteem onderzoeken en testen op de 
standaardprestaties, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om 
te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

 Stel geschreven veiligheidsvoorschriften op voor wanneer grote 
hoeveelheden stoffig materiaal gemorst worden. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de bestaande 
beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er 
ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling aan 
stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in werking 
zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed ogelijk gebruik 
te aken an de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
maalinstallatie naar 
behoren werkt. 

 Zorg ervoor dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en dat 
ze juist werken, alvorens 
te starten met werken. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Stofwolken kunnen wijzen 
op een probleem van het 
systeem. Onderzoek ze 
onmiddellijk. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben 
met uw installatie of 
stofbeheersingsapparatuur, 
neem dan, zolang het 
probleem blijft bestaan, 
extra beheersmaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 
Verwijder morsvlekken 
op veilige wijze. 

 Maak de controlekamers 
schoon met 
reinigingsmethoden 
met water of stofzuiger.  

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.17  Vermalen van Glas 
 
Deze activiteit houdt verband met het vermalen van glas met zand vóór 
het polijsten. Het voortgebrachte stof kan inadembaar kristallijn silica 
bevatten afkomstig van het zand. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 
 

 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Stofbeheersing kan bereikt worden door natte vermaalmethodes 
te gebruiken die voorkomen dat fijn stof in de lucht komt door het 
neer te slaan in water. 

 Zorg voor een voldoende watervoorziening en hou deze op peil. 
Neem voorzorgen tegen vorst bij koud weer. 

 Neem voorzorgen tegen legionella en andere biologische agentia. 
Als het water dat voor nat vermalen opnieuw in circulatie gebracht 
wordt, dient u het regelmatig te controleren op vlak van pH-waarde 
en vervuiling met micro-organismen. 

 Het voorzien van een geschikt drainagesysteem is essentieel bij 
het gebruik van waterslangen en -sproeiers. 

 Zorg er voor dat electrische systemen en dergelijke de gepaste 
bescherming hebben tegen de gevaren van de werkomgeving, 
zoals water en silicastof. 

 Sluit maalinstallaties zoveel mogelijk af en installeer ze in goed 
geventileerde gebouwen. 

 Zorg ervoor dat alle installaties gemakkelijk bereikbaar zijn voor 
onderhoudswerk. 

 Voorzie uw werknemers van een voldoende voorraad schone 
werkkledij, inclusief reservesets. overalls moeten gemaakt worden 
van fijn geweven stof om te voorkomen dat stof geabsorbeerd 
wordt. Werknemers mogen hun vuile werkkledij niet mee naar 
huis nemen; deze moeten gereinigd worden door de werkgever 
zoals vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad geeft specifiek advies 
over het vermalen van glas met zand 
vóór het polijsten. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Onderhoud de apparatuur zoals aangeraden door de leverancier, 
in een uitstekende werking en in goede staat. 

 Controleer het zandafsluitsysteem dagelijks en stel het bij, indien 
nodig, volgens de richtlijnen van de leveranciers. 

 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer het materiaal met het blote oog voor gebruik. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak de apparatuur regelmatig schoon. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. Wanneer er fijne, droge en stoffige 
materialen gemorst zijn, zorg er dan voor dat het opruimen gebeurt 
volgens de veiligheidsvoorschriften en maak gebruik van de 
informatie op dit blad. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Laat niet toe dat afzetting van stof/puin uitdroogt vooraleer 
schoon te maken. 

 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Geef de zones aan waar persoonlijke beschermingsmiddelen 
gedragen moeten worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Vervang de ademhalingsbescherming met de regelmaat aangeraden 
door de leveranciers. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn.  

 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de preventiemaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Volg zeker de 
veiligheidsprocedures 
van uw werkgever op. 

 Inspecteer gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Maak de apparatuur 
schoon na gebruik. 

 Maak schoon met een 
reinigingsmethode met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar de geleverde 
ademhalngsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 Verander van werkkledij 
indien nodig. 
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2.2.18  Isostatisch persen 
(droog) - Keramiek 

   
Deze activiteit houdt verband met het isostatisch persen van 
keramische producten die kristallijn silica bevatten. Ontstaan van stof 
is mogelijk bij het vullen van de mallen en bij het verwijderen ervan. 
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor goede praktijken inzake 
stofbeheersing tijdens het isostatisch 
persen van keramische producten die 
kristallijn silica bevatten. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Controleer morsen van grondstoffen. Zorg ervoor dat de juiste 
hoeveelheid grondstof wordt gebruikt voor de mal bv. door een 
meter te voorzien. 

 Sluit het vul- /ontvormstation zoveel mogelijk af. 
 Maak de omkapseling diep genoeg zodat deze uitrusting en 

materiaal kan bevatten. 
 Houd de open ruimte zo klein als mogelijk - maar laat genoeg 

ruimte vrij om veilig te werken. Gebruik doorzichtige panelen en 
plastic strips om de open ruimte te verkleinen. 

 De algemene luchtstroom in de inkapseling moet ten minste 
0,5 m/s zijn. De luchtstroom naar de openingen van de afzuigkap 
moet ten minste 1 m/s zijn. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Sla geen items op in de geventileerde ruimte; ze verhinderen 
de luchtstroom. Zorg ervoor dat grote items de werkopening 
niet belemmeren. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt. 

 Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen 
tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklikker 
(een kleine vlag). 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 

 U kunt gezuiverde en gefilterde lucht opnieuw in de werkplaats 
binnenbrengen volgens de hoeveelheden aanbevolen door 
bestaande standaarden. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit 
te oeren. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo goed 
mogelijk gebruik te maken 
van de preventie-
maatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Zorg ervoor dat papieren 
zakken of ander 
afvalmateriaal niet in 
de luchtkoker gezogen 
worden. 

 Zorg ervoor dat grote 
items de werkopening 
niet belemmeren. 

 Verwijder gebroken 
producten onmiddellijk 
uit de werkruimte. 

 Plaats deksels op 
containers onmiddellijk 
na gebruik. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. Bij het 
morsen van vloeistoffen, 
dijk ze in of absorbeer ze 
met korrels of matten of 
was ze weg met veel water. 
Verwijder morsvlekken op 
veilige wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud en 
bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.19  Verpakken in big bags 
 
Deze activiteit houdt verband met verpakkingsoperaties voor big (bulk) bags 
(500 kg-1500 kg) die kristallijne silica producten bevatten, meer bepaald droge 
materialen. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg ervoor dat zakken en afzakinstallaties geschikt zijn voor het doel. Bij 
het inpakken van meelachtige producten, is de kwaliteit van de zaksluiting 
cruciaal bij het voorkomen van emissie van fijn stof doorheen de naden 
van de zakken. 

 Het gebruik van een zak met een plastic binnenliner helpt de emissie van 
stof door de zaknaden te verminderen. 

 Gebruik een vulmond waar doorheen het product naar beneden stroomt en 
waarin een verstevigingsring gebruikt wordt voor de stofafzuiging en voor 
de verwijdering van de verplaatste lucht.  

 De verstevigingsring moet verbonden worden aan een stofafzuigsysteem 
(bv. zakkenfilter). 

 Sluit de zakkraag op de vulmond om te voorkomen dat stof ontsnapt 
tijdens het vullen van de zakken. Een Velcrostrip, een klem of een 
opblaasbaar reservoir kan hiervoor gebruikt worden. 

 Installeer bulk verpakkingsmachines in een goed geventileerde ruimte. 
Installaties buiten (in een ruimte afgeschermd van de regen) helpen om de 
individuele blootstelling aan inadembaar kristallijn silica te verminderen 
door gebruik te maken van natuurlijke ventilatie. 

 Overweeg, bij het verpakken van meelachtige producten, de installatie van 
een vibrator in de vulmond, om te helpen materiaal los te maken van de 
vulmond vooraleer elke zak verwijderd wordt. 

 Overweeg, bij het verpakken van meelachtige producten, de installatie van 
een vibrerende tafel onder de zak om zo het materiaal te comprimeren en 
stabiliteit te verbeteren tijdens daaropvolgende opslag en transport. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te leven, 
door blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica te beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
voor goede praktijken over 
stofbeheersing tijdens het vullen 
van big bags. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te 
volgen zal de blootstelling beperkt 
worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan 
kristallijn silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg ervoor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per weerk of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Laat de afzuiginstallatie onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

 Bewaar zakken op een veilige plaats en verwijder lege zakken 
op een veilige manier. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming 
te gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs 
naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
verpakkingsinstallatie 
naar behoren werkt. 

 Zorg ervoor dat het 
stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is en 
juist werkt. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Zorg ervoor dat zakken 
geen defecten hebben, 
meer bepaald de ring, 
inlaat- en uitlaattuit en 
binnenliner indien 
gebruikt. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.20  Ontvormen van 
gietstukken in 
gieterijen 

   
Deze activiteit houdt verband met het ontvormen van gietstukken in 
gieterijen.  
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad geeft specifiek advies 
over knock-out en shake-out in 
metaalgieterijen. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn vermeld toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal mogelijk gebruik kunnen 
maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkvloer enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel 

 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Ademhalingsbescherming (PBM) is nodig voor handmatig 
ontvormen. 

 Beheers stof en rook met afzuiginstallaties op ontvorm tafels, 
cabines en schudroosters. 

 Waar mogelijk, monteer flexibele strips aan de voorkant van de 
ontvorm afdeling.  

 U heeft een luchtsnelheid nodig gemiddeld tussen 1 en 1,5 meter 
per seconde binnenin en aan de valstroomzijde van de knock-out 
tafel. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Kijk steeds na of het afzuigsysteem aangeschakeld is en in 
werking is als u begint te werken. Check de meter. 

 Laat de gebruikte lucht uit op een veilige plaats, buiten het 
gebouw, weg van deuren, ramen en luchttoevoeren. 

 Zorg voor een toevoer van zuivere lucht in de werkplaats om de 
onttrokken lucht te vervangen. 

 Laat werknemers aan één kant van de installatie werken om 
blootstellingen te verminderen. 

 Zorg ervoor dat werknemers afstand houden wanneer het 
ontvormen begint. 

 Raadpleeg een gekwalificeerde persoon in ventilatietechnieken 
om nieuwe controlesystemen te ontwerpen 

Onderhoud 
 

 Volg de instructies van de onderhoudshandleidingen. 
 Hou de apparatuur in een efficiënte en goed werkende staat. 
 Herstel onmiddellijk defecte afzuigsystemen. Draag intussen 

ademhalingsbescherming. 
 Ontvormstof heeft een sterk abrasieve werking en de installatie 

slijt snel. Plan een regelmatige controle. 
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Onderzoek en testen 
 

 Inspecteer dagelijks leidingen, ventilator en luchtfilter op tekenen van 
schade. Luidruchtige en vibrerende ventilatoren kunnen op een 
probleem wijzen. Herstel de schade onmiddellijk. 

 Controleer minstens één keer per week of het afzuigsysteem en 
meetapparatuur grondig werken. 

 U dient de specificaties van de fabrikant te kennen om te weten of 
het afzuigsysteem goed werkt.  

 Indien deze informatie ontbreekt, spreek dan een gekwalificeerd 
persoon in ventilatietechnieken aan, om de werking ervan te bepalen. 

 In een rapport van de ingenieur moeten de te bereiken 
luchtsnelheden aangegeven staan. 

 Hou deze informatie bij in uw testlogboek. 
 Vraag een persoon gekwalificeerd in ventilatietechnieken om het 

systeem grondig te onderzoeken en de werking ervan minstens om 
de 12 maanden te testen, of voldoet aan de nationale regelgeving. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 Kijk de verslagen na om te zien of er patronen zitten in falingen van het 
systeem, zodat de planning van het onderhoud gemakkelijker wordt. 

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Verwijder elke dag stofophopingen in ruimtes waar mensen 
voortdurend aan het werk zijn. 

 Maak de totale werkplaats één keer per week schoon om te 
voorkomen dat stof opwaait en om de kans op uitglijden te beperken. 

 Gebruik een stofzuiger met een filter om fijn stof weg te halen. 
 Maak niet schoon met een keerborstel of met perslucht. 
 Schep grote restanten met de nodige omzichtigheid op om te 

voorkomen dat stof opwaait. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. Hiervoor zijn een overall, 

ademhalingsbescherming en wegwerphandschoenen nodig. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Vraag aan uw leverancier van veiligheidskleding u te helpen de 
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren. 

 Ademhalingsbescherming (PBM) is nodig voor handmatige 
ontvormen, onderhoud en schoonmaken, en om restanten op te 
ruimen. 

 Gebruik voor ademhalingsbescherming een P3-standaard 
(toegekende beschermingsfactor 20) of een evenwaardige 
standaard. Raadpleeg uw leverancier voor advies. 

 Vervang ademhalingsbeschermingsfilters zoals aanbevolen door uw 
leverancier. Gooi wegwerpmaskers weg na ze één keer gebruikt te 
hebben. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Beschermende handschoenen zijn nodig om verwondingen te 
voorkomen. 

 Laat nooit toe dat perslucht gebruikt wordt om stof te 
verwijderen van kleding. 

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 
beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de 
ruimte goed geventileerd 
wordt en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en 
werken. 

 
 Inspecteer op tekenen van 

schade, slijtage en slecht 
functioneren van alle 
gebruikte apparatuur. 
Indien u een probleem 
vindt, licht uw supervisor 
in. 

 
 Indien u denkt een 

probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 
 Knoei niet aan de 

ventilatiesystemen - 
ze zijn ontworpen om 
uw werkomgeving te 
beschermen. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.21  Aanbrengen en 
uitbreken van 
vuurvaste bekleding 
 
Deze activiteit houdt verband met het aanbrengen en uitbreken van 
vuurvaste materialen in gieterijen. 
 

  

Toegang 
 

 Beperk de toegang tot de werkplaats tot bevoegd en opgeleid 
personeel. 

  

Ontwerp en apparatuur 
 

 Gebruik, daar waar praktisch mogelijk, voorgevormde of 
“voorgevormde” bekledingen om het produceren van stof te 
verminderen. 

 Gebruik een lokaal afzuigsysteem, bv. bij het bekleden 
van pannen, indien practisch.  

 

Onderhoud 
 

 Volg de instructies van de onderhoudshandleidingen. 
 Hou de apparatuur in een efficiënte en goed werkende staat. 
 Herstel onmiddellijk defecte afzuigsystemen. Draag intussen 

ademhalingsbescherming. 
 Plan regelmatig onderhoud. 

 

Onderzoek en testen 
 

 Controleer het materiaal met het blote oog voor gebruik. 
Luidruchtige en vibrerende ventilatoren kunnen op een probleem 
wijzen. Herstel de schade onmiddellijk. 

 Controleer of het afzuigsysteem en de meter naar behoren 
werken. 

 U dient de specificaties van de fabrikant te kennen om te weten of 
het afzuigsysteem goed werkt.  

 Als deze informatie niet beschikbaar is, huur een gekwalificeerd 
persoon in ventilatietechnieken in om de prestatie ervan te 
bepalen. 

 In een rapport van de ingenieur moeten de te bereiken 
luchtsnelheden aangegeven worden. 

 Hou deze informatie bij in uw testlogboek. 
 Vraag een gekwalificeerd persoon in ventilatietechnieken om het 

systeem grondig te onderzoeken en de werking ervan minstens 
om de 12 maanden te testen, of voldoet aan de nationale 
regelgeving. 

 Hou gegevens bij van alle onderzoeken en testen gedurende ten 
minste vijf jaar. 

 Kijk de verslagen na om te zien of er patronen zitten in falingen 
van het systeem, zodat de planning van het onderhoud 
gemakkelijker wordt. 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad geeft specifiek advies 
over stofbeheersing bij het bekleden of 
uitbreken van vuurvaste materialen in 
de werkplaats van metaalgieterijen. 
Door de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden tot een 
aanvaardbaar niveau. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn vermeld toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal mogelijk gebruik kunnen 
maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Verwijder elke dag afvalophopingen in ruimtes waar mensen 
voortdurend aan het werk zijn. 

 Gebruik een stofzuiger met een filter om fijn stof weg te halen. 
 Schep grote restanten met de nodige omzichtigheid op om te 

voorkomen dat stof opwaait. 
 Gebruik geen droge keerborstel of perslucht. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Ademhalingsbescherming is normaal gezien nodig voor het 
bekleden en de het verwijderen van vuurvast materiaal. 

  Gebruik ademhalingsbescherming onder positieve druk met een 
toegekende beschermingsfactor van ten minste 40. 

 Zorg ervoor dat elke ademhalingsbescherming naar behoren getest 
is - vraag advies aan uw leverancier. 

 Zorg ervoor dat werknemers controleren of hun 
ademhalingbescherming naar behoren werkt voor gebruik. 

 Hou adembehalingsbescherming rein en berg het op weg van stof. 
 Controleer de luchtstroom en -kwaliteit van met lucht gevoede 

ademhalingsbescherming ten minste elke 3 maanden of voor 
gebruik. 

 Laat nooit toe dat perslucht gebruikt wordt om stof te 
verwijderen van kleding. 

 Werknemers mogen hun werkkledij niet mee naar huis nemen 
om te wassen. Gebruik een wasserij op contractbasis. 

 

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof.  

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

 

Supervisie 
 

 Controleer of het afzuigsysteem naar behoren werkt; dat de 
persoonlijke beschermingsmiddelen juist gebruikt worden; en dat de 
regels inzake persoonlijke hygiëne gevolgd worden. Verwijs naar 
takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 
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Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de ruimte 
goed geventileerd wordt en 
dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en 
werken. 

 
 

 Controleer uw 
ademhalingsbescherming 
en de toevoer van zuivere 
lucht. 

 
 

 Inspecteer op tekenen van 
schade, slijtage en slecht 
functioneren van alle 
gebruikte apparatuur. 
Indien u een probleem 
vindt, licht uw supervisor 
in. 

 
 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw 
stofbeheersingsapparatuur, 
neem dan, zolang het 
probleem blijft bestaan, 
extra beheersmaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 
 

 Knoei niet met de 
ventilatiesystemen - ze 
zijn ontworpen om uw 
werkomgeving te 
beschermen. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 



2.2.22  Mixen/mengen van 
materialen 
 
Dit takenblad geeft een leidraad over het ontwerp en het gebruik van 
machines voor het mengen van producten die kristallijn silica bevatten, 
meer bepaald droge producten. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  

Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg ervoor dat de mixers geschikt zijn voor zulk gebruik en dat 
deze goed onderhouden zijn. 

 Sluit mixers zoveel mogelijk af. 
 Mixerdeksels en andere toegangspunten moeten afgesloten zijn 

om te voorkomen dat stof ontsnapt. 
 Alle deksels en toegangsdeuren moeten goed gesloten worden 

voor de mixer aangeschakeld wordt. 
 Het laadpunt van de mixer moet ingesloten zijn en voorzien zijn 

van een lokaal afzuigsysteem. 
 Anders kan een lokaal afzuigsysteem voorzien worden aan 

punten in het deksel of aan de achterkant van de mixerbehuizing, 
zodat er een netto instroming is van lucht door het laadpunt en in 
de mixer. 

 Alle afzuigsystemen moeten zo ontworpen worden dat ze geen 
overmatige hoeveelheden grondstoffen uit de mixer halen.  

 Bij het produceren van een droge mix, overweeg maatregelen 
voor de stofvrije uitlaat van de gemixte producten. bv. rechtstreeks 
vrijzetten in een afgesloten transportsysteem. Voorzie anders een 
plaatselijk afzuigsysteem bij het vrijgavepunt. 

 Plaatselijke afzuigsystemen moeten verbonden zijn met een 
geschikt extractiesysteem. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat mixerlaadpunten verwijderd zijn 
van deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
invloed heeft op de prestatie van lokale afzuigsystemen. 

 Voorzie de toevoer van zuivere lucht naar de werkkamer om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek geeft dit takenblad advies 
over stofbeheersing bij het mengen 
van materialen die kristallijn silicastof 
bevatten. Door de belangrijkste punten 
van dit takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer minstens één keer per week met het blote oog de 
reinigingsapparatuur op tekenen van schade. Indien deze continu in 
gebruik is, controleer dan regelmatiger. Indien deze niet vaak 
gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de performantie van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Bewaar containers op een veilige plaats en verwijder lege containers 
op een veilige manier. 

 Plaats deksels op containers onmiddellijk na gebruik. 

 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de ruimte 
goed geventileerd 
wordt en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en 
werken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder spills 
onmiddellijk. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem blijft 
bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.23  Periodiek en continu 
drogen 

   
Deze activiteit houdt verband met het drogen van gevormde fijne en 
groffe keramiek gemaakt van materialen die kristallijn silica bevatten. 
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over goede praktijken over 
stofbeheersing tijdens het drogen van 
gevormde fijne en groffe keramiek 
gemaakt van materialen die kristallijn 
silica bevatten. Het droogproces kan 
periodiek of continu zijn. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

Ontwerp en apparatuur 
 Er moet een goede thermische isolatie toegepast worden. 

 Luchtmessen moeten toegepast worden op de toegangs- en 
uitlaatpunten van continue drogers (om dampverlies, vervuiling en 
stofemissie te voorkomen). 

 Lichten/borden moeten duidelijk aangeven wanneer de droger in 
werking is. 

 Afzuigsystemen moeten eenvoudig te controleren zijn, 
vergrendelbaar met de bediening van de droger en uitgerust met 
waarschuwingslichten/-alarmen. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Wanneer de droger in gebruik is, moet de afzuiginstallatie 
afgesteld worden tot een minimumniveau om een licht negatieve 
druk te behouden in de droger. 

 Wanneer de droger gevuld wordt, vermijd eender welke 
wrijving van de te drogen producten (ontwerp van 
transporteenheden). 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt. 

 Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen 
tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklikker 
(een kleine vlag). 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 

 Lucht opnieuw laten circuleren wordt niet aanbevolen. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Verwijder gebroken 
producten onmiddellijk 
uit de invoereenheid.  

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder morsvlekken 
op veilige wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.24  Plastisch Vormgeven - 
Keramiek 

   
Deze activiteit houdt verband met het halfdroog vormen van materialen 
die kristallijn silica bevatten via verschillende soorten processen bv. 
extrusie of persen. 
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
voor goede praktijken inzake 
stofbeheersing tijdens het plastisch 
vormgeven van materialen die 
kristallijn silica bevatten. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Toegang 

 
 Maak de werkplaats enkel toegankelijk voor bevoegd personeel. 

 De werkplaats en het materiaal moeten duidelijk van labels 
voorzien zijn. 

Ontwerp en apparatuur 
 Ontwerp de voeding aan de vormer zonder het risico dat materiaal 

in de werkplaats valt.  

 Voorzie transportbanden om kleideeltjes terug te voeren voor 
recyclage.  

 De installatie moet over voldoende vrije ruimte beschikken om 
naar beneden gevallen materiaal gemakkelijk te verwijderen.  

 Ontwikkel waar mogelijk installatie-oppervlakken om te vermijden 
dat afvalmateriaal zich afzet.  

 Vermijd het drogen van afvalmateriaal; verwijder het in een 
gepaste container voor het opgedroogd is.  

 Ontwikkel oppervlakken met hulpmiddelen (vb. drogerpaletten, 
planken) voor gemakkelijke stofvrije reiniging.  

 Voor vormgevingsapparaten en activiteiten die relevant zijn inzake 
stofemissie, moet stofafzuiging voorzien worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Maart 2006 – 2.2.14– Pagina 1 van 2 



    
    

Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 

 
 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk 
gebruik te maken van 
de preventiemaatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Vermijd het drogen van 
halfnatte materialen. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder morsvlekken 
op veilige wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.25  Bereiding - Keramiek 
   

Deze activiteit houdt verband met de halfdroge bereiding van 
materialen die kristallijn silica bevatten via verschillende processen bv. 
breken in molens, ronde bakken of mengwalsen, opslag in 
verouderingshuizen, toevoerkasten of silo's en mengen van additieven. 
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
voor goede praktijken inzake 
stofbeheersing tijdens de halfdroge 
bereiding van materialen die kristallijn 
silica bevatten via verschillende 
soorten processen. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 De werkplaats en de installaties moeten duidelijk gemarkeerd zijn. 

Ontwerp en apparatuur 
 Installatie moet over voldoende doorgangen beschikken om 

gemakkelijke reiniging en onderhoud mogelijk te maken. 

 Voor machines en activiteiten die relevant zijn inzake stofemissie, 
moet stofafzuiging voorzien worden.  

 Het mengen in silo's (as, slak) moet voldoende beschermd 
worden door afdichtingen. 

 Voorzie waar mogelijk inkapseling van de silo-uitlaat en het laten 
vallen van de transportband. 

 Voorzie inkapselingen in secties om gemakkelijk toegang te 
hebben voor reiniging en onderhoud. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt. 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 

 U kunt gezuiverde en gefilterde lucht opnieuw in de werkplaats 
binnenbrengen volgens de hoeveelheden aanbevolen door 
bestaande normen. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan  of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 
Verwijder spills op veilige 
wijze. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.26  Zandvoorbereiding 
in gieterijen 
 
 

  Deze activiteit houdt verband met de zandvoorbereiding in gieterijen. 
 

 
 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad geeft specifiek advies 
over de zandvoorbereiding in 
gieterijen. Door de belangrijkste punten 
van dit takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn vermeld toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal mogelijk gebruik kunnen 
maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkvloer enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Stop het verspreiden van stof Indien mogelijk, zonder de 
zandvoorbereidingen af van andere operaties. 

 Kapsel de zandvoorbereidingen zoveel mogelijk in. Gebruik 
flexibele strips aan de openingen. 

 U hebt een luchtsnelheid nodig typisch tussen 1 en 1,5 meter per 
seconde in de zandvoorbereidingen. Verwijs naar takenblad 
2.1.11. 

 Kijk steeds na of het afzuigsysteem aangeschakeld is en in 
werking is als u begint te werken. Check de meter. 

 Laat de gebruikte lucht uit op een veilige plaats, buiten het 
gebouw, weg van deuren, ramen en luchttoevoeren. 

 Zorg voor een toevoer van zuivere lucht in de werkplaats om de 
onttrokken lucht te vervangen. 

 Als u een bobcat gebruikt bij de zandvoorbereidingen, kan 
ademhalingsbescherming het zicht nadelig beïnvloeden. Sluit de 
cabine en voorzie gefilterde lucht. Verander de filters zoals 
aangeraden door de leverancier. Zorg ervoor dat de chauffeur de 
ramen gesloten houdt. 

 Raadpleeg een gekwalificeerde persoon in ventilatietechnieken 
om nieuwe controlesystemen te ontwerpen. 

 

Onderhoud 
 

 Volg de instructies van de onderhoudshandleidingen. 
 Hou de apparatuur in een efficiënte en goed werkende staat. 
 Herstel onmiddellijk defecte afzuigsystemen. Draag intussen 

ademhalingsbescherming. 
 Zandstof heeft een sterk abrasieve werking en de installatie slijt 

snel. Plan een regelmatige controle. 
 

Onderzoek en testen 
 

 Inspecteer dagelijks leidingen, ventilator en luchtfilter op tekenen 
van schade. Luidruchtige en vibrerende ventilatoren kunnen op 
een probleem wijzen. Herstel de schade onmiddellijk. 

 Controleer minstens één keer per week of het afzuigsysteem en 
meetapparatuur grondig werken. 

 U dient de specificaties van de fabrikant te kennen om te weten of 
het afzuigsysteem goed werkt.  

 Indien deze informatie ontbreekt, vraag dan een gekwalificeerd 
persoon gespecialiseerd in ventilatietechnieken, om de werking 
ervan te bepalen. 

 In een rapport van de ingenieur moeten de te bereiken 
luchtsnelheden aangegeven worden. 

 Hou deze informatie bij in uw testlogboek. 
 Neem een persoon gekwalificeerd in ventilatietechnieken om het 

systeem grondig te onderzoeken en de werking ervan minstens 
om de 12 maanden te testen, of voldoet aan de nationale 
regelgeving. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

 Kijk de verslagen na om te zien of er patronen zitten in falingen 
van het systeem zodat de planning van het onderhoud 
gemakkelijker wordt. 

 Overweeg risicobepaling om te beslissen over de noodzaak aan 
ademhalingsbescherming en om te garanderen dat de 
controlemaatregelen goed werken.  
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Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Verwijder elke dag stofophopingen in ruimtes waar mensen 
voortdurend aan het werk zijn. 

 Maak de totale werkplaats één keer per week schoon om te 
voorkomen dat stof opwaait en om de kans op uitglijden te 
beperken. 

 Gebruik een stofzuiger met een filter om fijn stof weg te halen. 
 Maak niet schoon met een keerborstel of met perslucht. 
 Schep grote restanten met de nodige omzichtigheid op om te 

voorkomen dat stof opwaait. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Vraag aan uw leverancier van veiligheidskleding u te helpen de 
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren. 

 Ademhalingsbescherming kan nodig zijn voor werk in de buurt van 
de zandafdeling. 

 Ademhalingsbescherming is nodig voor onderhoud en reiniging. 
 Gebruik extern gevoede of aangedreven filterende 

ademhalingsbescherming in de zandvoorbereiding om blokkeringen 
tegen te gaan. 

 Gebruik voor ademhalingsbescherming een P3-standaard 
(toegekende beschermingsfactor 20) of een evenwaardige 
standaard. Raadpleeg uw leverancier voor advies. 

 Vervang ademhalingsbeschermingsfilters zoals aanbevolen door uw 
leverancier. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Beschermende handschoenen zijn nodig voor onderhoud en 
reiniging. 

 Laat nooit toe dat perslucht gebruikt wordt om stof te 
verwijderen van kleding. 

 Werknemers mogen hun werkkledij niet mee naar huis nemen 
om te wassen. Gebruik een wasserij op contractbasis. 

 
Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof.   

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken.  

 

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 
beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de 
ruimte goed geventileerd 
wordt en dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn 
en werken. 

 Inspecteer op tekenen van 
schade, slijtage en slecht 
functioneren van alle 
gebruikte apparatuur. Indien 
u een probleem vindt, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem blijft 
bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Knoei niet aan de 
ventilatiesystemen - ze 
zijn ontworpen om uw 
werkomgeving te 
beschermen. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.27a  Proportionering  
(kleine hoeveelheden) - 
Keramiek 

   
Deze activiteit houdt verband met de proportionering van kleine 
hoeveelheden droge materialen die kristallijn silica bevatten via 
handmatige methodes.  
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies voor 
goede praktijken inzake stofbeheersing 
tijdens de manuele proportionering van 
kleine hoeveelheden materialen die 
droog kristallijn silica bevatten. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad op 
te volgen zal de blootstelling beperkt 
worden. Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op dit 
blad zijn bepaald toegepast te worden 
om de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 
 

Ontwerp en apparatuur 
 Sluit het weegstation zo veel mogelijk af (zie illustratie). 

 Maak de omkapseling diep genoeg zodat deze uitrusting en 
materiaal kan bevatten. 

 Houd de open ruimte zo klein als mogelijk - maar laat genoeg 
ruimte vrij om veilig te werken. Gebruik doorzichtige panelen en 
plastic strips om de open ruimte te verkleinen. 

 De algemene luchtstroom in de inkapseling moet ten minste 
0,5 m/s. zijn. De luchtstroom naar de openingen van de afzuigkap 
moet ten minste 1 m/s zijn. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Vermijd het gebruik van diepe vaten of zakken van meer dan 
25 kg. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt. 

 Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen 
tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklikker 
(een kleine vlag). 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 

 U kunt gezuiverde en gefilterde lucht opnieuw in de werkplaats 
binnenbrengen volgens de hoeveelheden aanbevolen door 
bestaande standaaarden. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Zorg ervoor dat papieren 
zakken of ander 
afvalmateriaal niet 
in de luchtkoker 
gezogen worden. 

 Zorg ervoor dat grote 
items de werkopening niet 
belemmeren. 

 Plaats deksels op 
containers onmiddellijk 
na gebruik. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder spills op 
veilige wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.27b  Proportionering  
van bulkmaterialen 

   
Deze activiteit houdt verband met de proportionering van droge 
bulkmaterialen die kristallijn silica bevatten uit silo's of uit grote bakken 
of big bags. 
 

 

 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
voor goede praktijken inzake 
stofbeheersing tijdens de 
proportionering van middelgrote en 
grote hoeveelheden materialen die 
kristallijn silica bevatten. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 Maak de werkplaats enkel toegankelijk voor bevoegd personeel. 

 De werkplaats en het materiaal moeten duidelijk van labels 
voorzien zijn. 

Ontwerp en apparatuur 
 Zorg voor stofdichte verbindingen tussen toevoerbak, laadcel en 

ontvangende container. 

 Zorg voor een controle op de voeder tussen de toevoerbak en de 
laadcel. 

 Zorg voor zoveel mogelijk ruimte binnenin de ingekapselde delen. 
Dit helpt het stof vast te houden. 

 Ga na hoe om te gaan met obstructies of ze te voorkomen zonder 
het gesloten systeem te doorbreken, bv. vibrerende kussens of 
pneumatische jets. 

 Voorzie de inkapseling in secties om gemakkelijk toegang te 
hebben voor reiniging en onderhoud. 

 Laat geen toegang tot een toevoerbak toe om obstructies te 
verwijderen zonder de installatie buiten werking te stellen, de 
atmosfeer te controleren op zuurstofgebrek en geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren. 

 Houd de procesapparatuur onder negatieve druk om lekken te 
voorkomen. 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Neem een systeem aan van “work permits/werktoelatingen” voor 
onderhoudswerk. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg ervoor dat alle 
stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn 
en werken. 

 Controleer op tekenen 
van lekken, sleet of 
beschadiging van gebruikt 
materiaal. Indien u op een 
probleem stuit, licht uw 
supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Plaats deksels op 
containers onmiddellijk 
na gebruik. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 
Verwijder spills op veilige 
wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 Volg alle speciale 
procedures die nodig 
zijn vóóraleer het systeem 
geopend of binnengegaan 
wordt, bv. zuiveren en 
wassen. 
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2.2.28  Mobiele eenheden 
groeve:  
delven & transport  
 
Grote hoeveelheden stof in de lucht kunnen voortgebracht worden 
door de werking van een mobiele installatie in groeves. Stof wordt 
voortgebracht tijdens het delven van mineralen en de laadoperaties en 
tijdens de beweging van voertuigen over de groevevloer en op 
transportwegen. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  

Ontwerp en apparatuur 
 

 Er kan weinig gedaan worden om te voorkomen dat stof in de 
lucht voortgebracht wordt bij het gebruik van mobiele installaties, 
dus de beheersing van de blootstelling hangt af van de plaatsing 
van de machineoperator in een afgesloten, afgedichte cabine. 

 Deze cabine moet uitgerust zijn met airconditioning of een 
voeding van verse lucht, uitgerust met een luchtfilter die 
ontworpen is om te weerstaan aan een hoge belasting van 
inadembare stofdeeltjes. 

 Opdat het airconditioningsysteem of de voeding verse lucht de 
grootste bescherming biedt tegen blootstelling aan stof, moeten 
de deuren en vensters van de cabine steeds gesloten gehouden 
worden wanneer de machine werkt. Dit helpt de cabine onder 
positieve druk te houden. 

 Waar mogelijk, zal het laten samenvallen van de groeve operaties 
met de nattere seizoenen van het jaar helpen om de 
voortbrenging van stof in te lucht te verminderen. 

 Gebruik bij droog weer spuitnevels om voortbrenging van stof in 
de lucht te helpen verminderen. Rippers kunnen uitgerust worden 
met een nevelinstallatie gemonteerd op het ripper-
/schachtmechanisme. 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
over het ontwerp en gebruik van 
mobiele installaties in een groeve. Door 
de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
individuele blootstelling aan stof in de 
lucht tijdens de operaties van mobiele 
groeve-installaties, inclusief delven en 
transport, voorkomen worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Onderhoud het airconditioningsysteem zoals aangeraden door de 
leverancier, in een uitstekende werking en in goede staat. 

 De airconditioningfilter moet veranderd worden elke keer het nodig 
geacht wordt en ten minste op de intervals aangeraden door de 
fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Machinebestuurders moeten controleren of het 
airconditioningsysteem werkt binnen de aanvaarde parameters.  

 Machineoperatoren moeten de toestand van de filter checken 
(meestal bevindt die zich achter de zetel van de bestuurder) zoals 
aanbevolen door de fabrikant. 

 Elk defect aan het airconditioning-/filtersysteem moet zo snel 
mogelijk gemeld worden zodat er iets aan gedaan kan worden. 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Een opstapeling van fijn stof op de binnenoppervlakken van de 
cabine van de bestuurder kunnen wijzen op een probleem met het 
airconditioningsysteem. 

 Er moet steeds de voorkeur gegeven worden aan 
reinigingsmethodes met water of stofzuiger. Vermijd het gebruik van 
een droge keerborstel bij het reinigen van de binnenoppervlakken 
van de cabine van de bestuurder. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet uitgevoerd worden om te doeltreffendheid van 
de beheersingsmaatregelen na te gaan. Ademhalingsbescherming 
(met de geschikte beschermingsfactor) moet mogelijk tijdelijk 
gedragen worden in het geval dat de beheersingsmaatregelen falen. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 

 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Hou de cabinedeuren en -
ramen altijd gesloten 
wanneer de machine werkt. 

 Meet de prestatie van het 
airconditioningsysteem 
elke keer de machine 
gebruikt wordt. 

 Controleer de toestand van 
de luchtfilter één keer per 
week. 

 Hou per dag de 
resultaten van alle 
veiligheidscontroles bij 
op een controleformulier. 

 Inspecteer de wanden van 
de cabine op tekenen van 
stofafzetting. Dit kan een 
indicatie zijn dat de 
luchtfilter niet goed meer 
werkt. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Houd de binnenkant van 
de cabine rein. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.29  Zeven 
 
Deze activiteit houdt verband met het droog zeven van producten die 
kristallijn silica bevatten. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 
 Ontwerp en apparatuur 

 
 Zorg ervoor dat de apparatuur voor droog zeven geschikt is voor zulk 

gebruik en dat deze goed is onderhouden. 

 Zeven moeten zo veel mogelijk ingekapseld worden. 

 Zeefinstallaties moeten verbonden zijn met een geschikt 
stofafzuigsysteem (bv. zakkenfilter/cycloon/scrubber). 

 Flexibele slangen moeten gebruikt worden om zeefinstallaties te 
verbinden met het afzuigsysteem. Deze slangen moeten duurzaam zijn 
(omwille van de constante beweging van de zeef) en moeten behoorlijk 
vastgemaakt zijn op de zeefinstallatie. Gaten verminderen de prestatie 
van het afzuigsysteem en resulteren in stofemissies in de werkplaats.  

 Transferpunten, tussen de zeven en transportbanden, moeten zo ver 
mogelijk afgedicht worden en uitgerust worden met stofafzuigsystemen. 

 Zorg ervoor dat de zeefinstallatie op die manier is ontworpen en 
geïnstalleerd dat het gemakkelijk bereikbaar is voor onderhoudswerk. 

 Controlekamers moeten hun eigen toevoer van zuivere lucht hebben. 
Waar nodig dienen ze uitgerust te worden met geforceerde luchtfiltering 
en onder een positieve druk gehouden te worden om het binnenkomen 
van stof te voorkomen.  

 Zeven moeten uitgerust worden met hijshulpmiddelen voor het optillen 
en positioneren van nieuwe zeven. 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te leven, 
door blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica te beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
over stofbeheersing voor droog 
zeefoperaties. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te 
volgen zal de blootstelling beperkt 
worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan 
kristallijn silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 Controleer regelmatig of de afzuigleidingen en flexibele slangen 
niet belemmerd worden. 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met stofzuiger of water. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
zeefapparatuur werkt 
zoals het moet. 

 Zorg ervoor dat het 
stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is 
en juist werkt. 

 Controleer of de 
zeefinstallatie stevig 
verbonden is met het 
afzuigsysteem en dat de 
flexibele slangen in goede 
staat verkeren.  

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Indien hulpmiddelen 
beschikbaar zijn, gebruik ze. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Maak de controlekamer 
schoon met 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.30  Stralen met 
straalmiddelen 
in gieterijen 
  

  Deze activiteit beschrijft het stralen met straalmiddelen in gieterijen. 
 

 

 

 
 

 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad geeft specifiek advies 
over stralen met straalmiddelen in 
gieterijen. Door de belangrijkste punten 
van dit takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn vermeld toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal mogelijk gebruik kunnen 
maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toegang 
 

 De werkvloer enkel toegankelijk maken voor bevoegd 
personeel. 

 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Gebruik een volledig afgesloten kast of cabine onder 
negatieve druk voor het stralen met straalmiddelen.   

 Gebruik voor stralen met straalmiddelen materiaal dat 
maximaal 2% kristallijn silica bevat, of een zodanig lage 
waarde als mogelijk gestipuleerd in nationale regelgevingen. 

 Zorg ervoor dat een drukmeter gemonteerd en vergrendeld is 
op de toevoer van het straalmiddel.  

 U hebt een hoge filtratienorm nodig voor de uit de cabine 
vrijgelaten lucht. 

 Laat gefilterde lucht uit buiten het gebouw, weg van deuren, 
ramen en luchtinlaten. 

 Plaats de cabine zo dat het laden en lossen gemakkelijk kan 
uitgevoerd worden. 

 Laat de afzuiging in de cabine twee minuten langer werken 
nadat het stralen is gestopt. Dit om de lucht te zuiveren. 

Onderhoud 
 

 Volg de instructies van de onderhoudshandleidingen. 
 Gebruik een geschreven werksysteem voor onderhoud en 

definieer de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 Hou de apparatuur in een efficiënte en goed werkende staat. 
 Als het afzuigsysteem defect is, stop met werken tot het 

gerepareerd is. 
 Straalmiddel doet de installatie snel verslijten. Plan een 

regelmatige controle. 
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Onderzoek en testen 
 Inspecteer dagelijks leidingen, ventilator en luchtfilter op tekenen 

van schade. Luidruchtige en vibrerende ventilatoren kunnen op een 
probleem wijzen. Herstel de schade onmiddellijk. 

 Controleer minstens één keer per week of het afzuigsysteem en de 
meter goed werken, zonder stoflekken. 

 U dient de specificaties van de fabrikant te kennen om te weten of 
het afzuigsysteem goed werkt.  

 Indien deze informatie ontbreekt, vraag dan een gekwalificeerd 
persoon gespecialiseerd in ventilatietechnieken, om de werking 
ervan te bepalen. 

 In een rapport van de ingenieur moeten de te bereiken 
luchtsnelheden aangegeven staan. 

 Hou deze informatie bij in uw testlogboek. 
 Vraag een gekwalificeerd persoon in ventilatietechnieken om het 

systeem grondig te onderzoeken en de werking ervan minstens om de 
12 maanden te testen, of voldoet aan de nationale regelgeving. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om 
te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).  

 Kijk de verslagen na om te zien of er patronen zitten in falingen van het 
systeem, zodat de planning van het onderhoud gemakkelijker wordt. 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Verwijder elke dag stofophopingen in ruimtes waar mensen 

voortdurend aan het werk zijn. 
 Maak de totale werkplaats één keer per week schoon om te 

voorkomen dat stof opwaait en om de kans op uitglijden te 
beperken. 

 Gebruik een stofzuiger met een filter om fijn stof weg te halen.  
 Maak niet schoon met een keerborstel of met perslucht. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. Hiervoor zijn een overall, 

ademhalingsbescherming en wegwerphandschoenen nodig. 
 Berg containers op een veilige plek op. 
 Hou de deksels op de containers wanneer ze niet gevuld of geledigd 

worden. 
 Ga veilig met afval om. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Vraag aan uw leverancier van veiligheidskleding u te helpen de 

juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren. 
 Ademhalingsbescherming is normaal gezien niet nodig indien het 

afzuigsysteem correct is ontworpen en ook juist werkt. 
 Ademhalingsbescherming is wel noodzakelijk voor onderhoud en 

schoonmaak, en voor het opruimen na morsen. 
 Gebruik voor ademhalingsbescherming een P3-standaard 

(toegekende beschermingsfactor 20) of een evenwaardige 
standaard. Raadpleeg uw leverancier voor advies. 

 Vervang ademhalingsbeschermingsfilters zoals aanbevolen door uw 
leverancier. Gooi wegwerpmaskers weg na ze één keer gebruikt te 
hebben. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om individuele beschermingsuitrusting 
schoon te houden wanneer deze niet gebruikt wordt.  

 Gebruik nooit perslucht om stof te verwijderen van kleding. 
 Werknemers mogen hun werkkledij niet mee naar huis nemen 

om te wassen. Gebruik een wasserij op contractbasis. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten inzake 

stralen met straalmiddelen en inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle middelen 
beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te voeren. 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg er voor dat de ruimte 
goed geventileerd wordt en 
dat alle stofafzuigsystemen 
aangeschakeld zijn en 
werken. 

 Inspecteer op tekenen van 
schade, slijtage en slecht 
functioneren van alle 
gebruikte apparatuur. 
Indien u een probleem vindt, 
licht uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Knoei niet aan de 
ventilatiesystemen - ze 
zijn ontworpen om uw 
werkomgeving te 
beschermen. 

 Maak schoon met behulp 
van reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 

 

 

 

 

 

    
Maart 2006 – 2.2.30 – Pagina 2 van 2    

 



2.2.31a  Vullen kleine zakken - 
groffe producten 
 
Deze activiteit omvat het verpakken in kleine zakken (15 kg - 50 kg) van droge 
producten die kristallijn silica bevatten.  
 
Dit takenblad is enkel relevant voor producten waarin de korrels niet tot meel 
werden gemaald. Het inpakken van melen wordt behandeld in takenblad 
2.2.31b.  
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg ervoor dat zakken en afzakinstallaties geschikt zijn voor het doel. 
De kwaliteit van de zakken is cruciaal om het lekken van stof door de 
zaknaden te voorkomen. 

 Gebruik vulmonden waarin het product naar beneden vloeit en waarin een 
buitenste verstevigingsring gebruikt wordt voor stofafzuiging en voor de 
verwijdering van verplaatste lucht. De buitenste verstevigingsring moet 
verbonden worden met een stofafzuigsysteem (vb. zakkenfilter). 

 Zorg ervoor dat zakken doeltreffend op de vulmond van de vulinstallatie 
geklemd zijn tijdens het vullen om te voorkomen dat stof ontsnapt.  

 Plaats de vulopening van de zak in een stofafzuigkap die zo veel mogelijk 
ingesloten is. 

 Het stofafzuigsysteem aangesloten op de kap, moet een voldoende 
opvangsnelheid hebben om te voorkomen dat stof ontsnapt. Dit stof kan uit 
de zaknaden vrijgelaten worden en uit de vulmond vrijkomen bij het 
verwijderen van de zak. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Zakken moeten afgesloten worden zodra ze verwijderd worden van de 
vulmond Zakken met zelfsluitende kleppen zijn beschikbaar of, anders, 
kunnen zakken genaaid of door hitte afgesloten worden.  

 Overweeg mechanische/pneumatische hulpmiddelen bij de behandeling 
van de zakken. 

 In geautomatiseerde verpakkingssystemen maakt het gebruik van een 
carrouselsysteem het mogelijk dat vele zakken tegelijkertijd gevuld worden 
op een zeer lage snelheid gebruikmakend van een schroef. Wanneer 
zakken traag gevuld worden, wordt minder stof vrijgezet.  

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te 
leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek 
advies over stofbeheersing tijdens 
het vullen van kleine zakken met 
groffe producten. Door de 
belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit 
blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van 
de personen die blootgesteld 
kunnen worden aan inadembaar 
kristallijn silica, zodat zij zo 
optimaal gebruik kunnen maken 
van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van 
de Gids voor Goede Praktijken 
over de preventie van silicastof, 
met als specifiek doel de 
beheersing van de individuele 
blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

 Bewaar zakken op een veilige plaats en verwijder lege zakken op 
een veilige manier. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
verpakkingsinstallatie naar 
behoren werkt. 

 Zorg ervoor dat de zakken 
geen defecten vertonen, 
zeker wat betreft 
klepconstructie. 

 Zorg er voor dat het 
stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is 
en juist werkt. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Zelfs indien het bij normale 
omstandigheden niet 
noodzakelijk is dat u een 
stofmasker draagt, kan 
het noodzakelijk zijn dat 
u er tijdelijk één draagt 
in geval van morsen of 
indien andere 
beheersingsmaatregelen 
uitvallen. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 Indien hulpmiddelen 
beschikbaar zijn, gebruik ze. 
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2.2.31b  Vullen kleine zakken - 
meelachtige stoffen 
 
Deze activiteit omvat het verpakken in kleine zakken (15 kg - 50 kg) van droge 
producten die kristallijn silica bevatten. 
 
Dit takenblad is enkel relevant voor het niet-geautomatiseerde afvullen van 
meelachtige stoffen (producten waarin de korrels tot een fijn poeder zijn gemalen). 
Het verpakken van ruwe producten wordt behandeld in takenblad 2.2.31a. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

 Ontwerp en apparatuur 
 

 Zorg ervoor dat zakken en afzakinstallaties geschikt zijn voor het doel. 
De kwaliteit van de zakken is cruciaal om het lekken van stof door de 
zaknaden te voorkomen. 

 Het vullen van de zakken met behulp van schroeven moet overwogen 
worden, in plaats van gecombineerd roterend schoepenrad / pneumatisch 
verpakking. De vulmethode met schroeven vermindert het probleem van 
ingesloten stoffige lucht die verwijderd moet worden uit de zakken.  

 Meelachtige producten moeten geconditioneerd worden voor het vullen 
van de zakken. Door het meel te laten neerslaan in de opslagsilo, wordt 
het materiaal gecomprimeerd, waardoor ingesloten lucht verwijderd wordt. 
Op deze manier conditioneren zorgt voor een meer consistente 
bulkdichtheid, wat betere beheersing van het verpakkingsproces mogelijk 
maakt.  

 Wanneer bakken voor een efficiënte productconditionering ontworpen 
worden, moet rekening gehouden worden met hoogtebeperkingen.    

 Zorg ervoor dat zakken doeltreffend op de vulmond van de vulinstallatie 
geklemd zijn tijdens het vullen om te voorkomen dat stof ontsnapt.  

 Plaats de vulopening van de zak in een stofafzuigkap die zo veel mogelijk 
ingesloten is. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Het stofafzuigsysteem dat aangesloten is op de kap moet over voldoende 
opvangsnelheid beschikken om te voorkomen dat stof ontsnapt. Dit stof 
ontsnapt uit de zaknaden of wordt vrijgelaten uit de vulmond wanneer de 
zak verwijderd wordt. 

 Zakken moeten afgesloten worden zodra ze verwijderd worden van de 
vulmond Zakken met zelfsluitende kleppen zijn beschikbaar of, anders, 
kunnen zakken genaaid of door hitte afgesloten worden.  

 Overweeg mechanische/pneumatische hulpmiddelen bij de behandeling 
van de zakken. 

 Wanneer meelachtige producten met silica verpakt worden, moet 
overwogen worden om het proces volledig of gedeeltelijk automatisch te 
laten verlopen om individuele bloostelling aan inadembaar kristallijn silica 
te voorkomen. 

 In geautomatiseerde verpakkingssystemen maakt het gebruik van een 
carrouselsysteem het mogelijk dat vele zakken tegelijkertijd gevuld worden 
op een zeer lage snelheid gebruikmakend van een schroef. Wanneer 
zakken traag gevuld worden, wordt minder stof vrijgezet.  

 

 

 

 

 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de 
gezondheids- en wettelijke 
veiligheidsvoorschriften na te 
leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek 
advies over stofbeheersing tijdens 
het vullen van kleine zakken met 
meelachtige producten. Door de 
belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit 
blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van 
de personen die blootgesteld 
kunnen worden aan inadembaar 
kristallijn silica, zodat zij zo 
optimaal gebruik kunnen maken 
van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van 
de Gids voor Goede Praktijken 
over de preventie van silicastof, 
met als specifiek doel de 
beheersing van de individuele 
blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

 Bewaar zakken op een veilige plaats en verwijder lege zakken op 
een veilige manier. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Zorg ervoor dat de 
verpakkingsinstallatie 
naar behoren werkt. 

 Zorg ervoor dat de zakken 
geen defecten vertonen, 
zeker wat betreft 
klepconstructie. 

 Zorg er voor dat het 
stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is 
en juist werkt. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Zelfs indien het bij normale 
omstandigheden niet 
noodzakelijk is dat u een 
stofmasker draagt, kan het 
noodzakelijk zijn dat u er 
tijdelijk één draagt in geval 
van morsen of indien andere 
beheersingsmaatregelen 
uitvallen. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 Indien hulpmiddelen 
beschikbaar zijn, gebruik ze. 
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2.2.32  Sproeidrogen - 
keramiek 

   
Deze activiteit houdt verband met het sproeidrogen van materialen die 
kristallijn silica bevatten als een stap om grondstoffen voor te bereiden 
voor vormgeving. 
 

 
 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
voor goede praktijken inzake 
stofbeheersing tijdens het sproeidrogen 
van middelgrote en grote hoeveelheden 
materialen die kristallijn silica bevatten. 
Door de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op dit 
blad zijn bepaald toegepast te worden 
om de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij zo 
optimaal gebruik kunnen maken van de 
toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 

  

Toegang 
 Maak de werkplaats enkel toegankelijk voor bevoegd personeel. 

 De werkplaats en het materiaal moeten duidelijk van labels 
voorzien zijn. 

Ontwerp en apparatuur 
 Ontwerp de voeding en afvoer van en naar de droogkamer door 

leidingen in plaats van door een laaddeur. 

 Gebruik afvoercontainers met deksels voor materialen die 
gedroogd zijn door sproeidrogen. 

 Pas goede thermische isolatie toe. 

 Lichten/markeringen moeten duidelijk aangeven wanneer de droger 
in werking is. 

 Gebruik een warmterecuperatie- en luchtfiltersysteem samen met 
de droger. 

 Luchtdoorvoer moet gebeuren via een negatieve druk ventilator. 

 Overweeg de noodzaak voor drukverliesmiddelen bij gebruik van 
rechtstreekse verwarming (branders met gas of olie). 

 Ontwerp een gesloten systeem zo dat er gemakkelijk toegang is 
voor reiniging en onderhoud. 

 Houd de procesapparatuur onder negatieve druk om lekken te 
voorkomen. 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden is 

zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Neem een systeem aan van “work permits/werktoelatingen” voor 
onderhoudswerk. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filter enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet 
er ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) 
voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet gebruikt 
worden. 

 Vervang de persoonlijke beschermingsmiddelen met de regelmaat 
aangeraden door de leveranciers. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of beheersingssystemen werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te 
gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar 
takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 

werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 
 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg ervoor dat de 
afdichtingen intact zijn 
voor gebruik. 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Controleer op tekenen van 
lekken, sleet of 
beschadiging van gebruikt 
materiaal. Indien u op een 
probleem stuit, licht uw 
supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem blijft 
bestaan, extra 
preventiemaatregelen om 
de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Plaats deksels op 
containers onmiddellijk 
na gebruik. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. Voor 
vloeistoffen, dijk ze in of 
absorbeer ze met korrels of 
matten. Verwijder spills op 
veilige wijze. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud en 
bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 

 Volg alle speciale 
procedures die nodig zijn 
vóóraleer het systeem 
geopend wordt of er wordt 
betreden, bv. zuiveren en 
wassen. 
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2.2.33  Spraypolijsten - 
Keramiek 

   
Deze activiteit houdt verband met het automatisch of manueel 
spraypolijsten van keramische producten met glazuren die kristallijn 
silica bevatten. 
 

 
 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor goede praktijken over 
stofbeheersing tijdens het automatisch 
of manueel spraypolijsten van 
keramische producten met glazuren die 
kristallijn silica bevatten Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden. Afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden van elk 
geval, hoeven niet alle 
preventiemaatregelen die op dit blad 
zijn bepaald toegepast te worden om 
de blootstelling aan inadembaar 
kristallijn silica tot een minimum te 
beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toegang 

 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

Ontwerp en apparatuur 
 Indien mogelijk, kapsel de werkruimte volledig in. 
 Maak de omkapseling diep genoeg zodat deze uitrusting en 

materiaal kan bevatten. 
 De luchtstroom bij de ingang van de inkapseling moet minstens 

een snelheid hebben van 1 m/s. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 
 Houd de open ruimte zo klein als mogelijk, maar laat genoeg 

ruimte vrij om veilig te werken. 
 Zorg voor draaitafel zodat het gemakkelijker is alle oppervlaktes te 

bereiken en zodat de operator niet tegen de luchtroom in moet 
sproeien. 

 Sla geen items op in de geventileerde ruimte; ze verhinderen 
de luchtstroom. Zorg ervoor dat grote items de werkopening 
niet belemmeren. 

 Gebruik filters om glazuurafzettingen te vermijden op motoren, 
propellers van ventilatoren en ventilatieleidingen. 

 Voorzie indien mogelijk een watersproeisysteem om 
glazuuroverschotten te absorberen en in een reservoir te 
verzamelen. 

 Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van 
deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht 
interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt. 

 Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de 
weggezogen lucht te vervangen. 

 Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen 
tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklikker 
(een kleine vlag). 

 Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, 
ramen en luchttoevoeren. 

 Lucht opnieuw laten circuleren wordt niet aanbevolen. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden 

is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 

ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met 
toekomstige meetresultaten. 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik. 

 Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de 
prestatienorm, ten minste één keer per jaar. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Ruim de werkplaats regelmatig op. 
 Ruim bij morsen onmiddellijk op. 
 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 
 Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht. 
 Bewaar recipiënten op een veilige plaats en verwijder lege 

recipiënten op een veilige manier. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 

bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 
 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 

 Zorg er voor dat het 
ventilatiesysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Zorg ervoor dat deze naar 
behoren werkt; controleer 
de manometer, drukmeter 
of verklikker. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Zorg ervoor dat papieren 
zakken of ander 
afvalmateriaal niet in de 
luchtkoker gezogen 
worden. 

 Zorg ervoor dat grote 
items de werkopening niet 
belemmeren. 

 Verwijder gebroken 
producten onmiddellijk uit 
de werkruimte. 

 Plaats deksels op 
containers onmiddellijk 
na gebruik. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. Bij 
vloeistoffen. Dijk ze in of 
absorbeer ze met korrels 
of matten of was ze weg 
met veel water. Verwijder 
spills op een veilige 
manier. 

 Maak niet schoon met een 
droge keerborstel of met 
perslucht. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.34  Transportsystemen voor 
fijne droge 
silicaproducten 
 
Deze activiteit houdt verband met het ontwerp van transportsystemen voor 
fijne droge silicaproducten. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  

Ontwerp en apparatuur 
 

 U gebruikt best afgesloten verwerkingssystemen voor het transsport 
van silicameel. 

 Pneumatische systemen zijn geschikt voor zowel horizontaal als 
verticaal transport van silicameel. 

 Voor horizontaal transport in pneumatische systemen, moeten de 
buizen naar beneden hellen waar mogelijk om afzetting in de buizen 
te voorkomen en blokkering te vermijden wanneer de systeemdruk 
wegvalt.  

 De buizen in pneumatische systemen dienen zo ontworpen te zijn 
dat het aantal onnodige obstakels en scherpe bochten beperkt blijft. 
Verbindingen van leidingen moeten naar behoren afgesloten zijn 

 Bij airslides, zal de fluïdiserende lucht weggezogen worden door het 
stofafzuigsysteem. Daarom kunnen er geen airslides gebruikt worden 
wanneer het product te fijn is. Gebruik transportvijzen wanneer het 
specifiek oppervlakte groter is dan 10,000 cm²/g. Bij lange stukken 
kan het zijn dat er meer dan een ontstoffing vereist is om het juiste 
evenwicht te hebben tussen de luchtstromen. 

 Airslides dienen licht dalend te zijn bij het horizontaal transport van 
silicameel. De kwaliteit van het filterdoek gebruikt in airslides moet zo 
gekozen worden dat deze een overdreven drukverlies bij de ventilator 
verhindert en tegelijkertijd silicameel tegenhoudt zodat de ventilator 
niet geblokkeerd geraakt. 

 Bij transportvijzen, dient dit systeem afgesloten te zijn. Omwille van 
de abrasieve eigenschappen van silicameel is een speciaal ontwerp 
vereist (contacteer een ervaren leverancier).  

 Transportvijzen moeten mogelijk uitgerust worden met 
stofafzuigsystemen, tenzij ze aangesloten zijn op installaties die reeds 
onder negatieve druk werken. Verwijs naar takenblad 2.1.13. 

 Transportbanden zijn niet geschikt voor het vervoer van los 
silicameel. Ze kunnen echter wel gebruikt worden voor het transport 
van andere, groffere materialen en in installaties die zakken met 
silicameel verwerken. Transportbanden die zakken verwerken met 
silicameel of andere stoffige materialen, dienen afgesloten en 
uitgerust te zijn met een stofafzuigsysteem. 

 Elevators zijn geschikt voor verticaal transport, op voorwaarde dat ze 
volledig afgesloten zijn. Er moeten mogelijk stofafzuigsystemen 
voorzien worden, tenzij elevators aangesloten zijn op installaties die 
reeds onder negatieve druk werken. 

 Het is mogelijk nodig om fluïdiserende lucht toe te voegen onderaan 
silo's die silicameel bevatten. Dergelijke systemen dienen ontworpen 
te zijn zodanig dat de fluïdiserende lucht enkel wordt toegevoegd 
wanneer het noodzakelijk is om het silicameel uit de silo te laten 
vloeien. De fluïdiserende lucht dient niet voortdurend aangeschakeld 
te zijn in omstandigheden waar de lucht zou kunnen verplaatst 
worden, waardoor er silicameel uitgestoten wordt onder druk ontstaan 
elders in het systeem. 

 
 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
over het ontwerp van 
transportsystemen voor meelachtige 
silicaproducten. Door de belangrijkste 
punten van dit takenblad op te volgen 
zal de blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, 
hoeven niet alle preventiemaatregelen 
die op dit blad zijn bepaald toegepast 
te worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te 
worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter 
beschikking gesteld worden van de 
personen die blootgesteld kunnen 
worden aan inadembaar kristallijn 
silica, zodat zij zo optimaal gebruik 
kunnen maken van de toegepaste 
beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel het beheersen van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg ervoor dat de apparatuur gebruikt voor de taak en bouw 
onderhouden is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, 
dat deze naar behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer minstens één keer per week met het blote oog de 
reinigingsapparatuur op tekenen van schade. Indien deze continu in 
gebruik is, controleer dan regelmatiger. Indien deze niet vaak 
gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de performantie van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Voorzie pictogrammen op deuren om de zones aan te duiden waar 
ademhalingsbescherming moet gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Voorzie genoeg plaatsen waar Persoonlijke beschermingsmiddelen 
te vinden zijn (bv. dispenser met stofmaskers voor éénmalig 
gebruik). Duid deze plaatsen aan met pictogrammen. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 
 

 

 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Inspecteer bouwonderdelen 
en uw werkmateriaal op 
tekenen van schade of 
slijtage. Indien u op een 
probleem stuit, licht uw 
supervisor in. 

 Stofuitstoot in de lucht 
van de werkplaats en het 
verschijnen van hoopjes 
silicameel op vloeren en 
oppervlakken kunnen 
wijzen op problemen met 
transportsystemen voor 
silicameel. Meld deze 
problemen steeds aan 
uw supervisor. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof 
te bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. Gebruik 
een stofzuiger of een 
natte zwabber. Verwijder 
morsvlekken op veilige 
wijze. 

 Maak controlekamers 
schoon met 
reinigingsmethodes 
met water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.35  Gebruik van een 
boorplatform 
 
Deze activiteit houdt verband met booroperaties in gesteentes of lagen 
die kristallijn silica bevatten. 
 
Het gaat hier om zowel proefboringen of boringen om reserves in te 
schatten, als om boringen die deel uitmaken van het ontginningsproces 
van mineralen. 
 

  

Toegang 
 

 De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

  
Ontwerp en apparatuur 

 
 Men kan aan stofbeheersing doen door middel van water dat aan 

de persluchtvoorraad wordt toegevoegd en zo het stof verwijdert. 
Er moeten mogelijk additieven toegevoegd worden om de 
apparatuur te smeren. 

 Zorg voor een voldoende watervoorziening en hou deze op peil. 
Neem extra voorzorgen bij koud weer om te beschermen tegen vorst. 

 Men kan eveneens schuimmiddelen gebruiken om stof te 
verwijderen. 

 In het andere geval kan men ook stof bestrijden door het droge 
stof te verwijderen door middel van een lokaal afzuigsysteem, 
aangesloten op geschikt stofafzuigsysteem (zakkenfilter/cycloon), 
of door middel van stofverwijdering met spuitnevel. Verwijs naar 
takenblad 2.1.13. 

 Dankzij boorinstallaties met een integrale controlecabine of een 
afstandsbedieningsruimte met gesloten ramen en deuren, kunnen 
werknemers afgeschermd worden van bronnen die stof 
veroorzaken. 

 Controlecabines kunnen uitgerust worden met geforceerde 
luchtfiltering of volledige airconditioning. 

 

  
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Dit takenblad biedt specifiek advies 
over stofbeheersing tijdens het gebruik 
van boorinstallaties in groeves voor 
harde gesteentes. Door de 
belangrijkste punten van dit takenblad 
op te volgen zal de blootstelling 
beperkt worden.  
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en 
preventiemaatregelen dienen te worden 
toegepast. 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
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Onderhoud 
 

 Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak onderhouden is 
zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar 
behoren functioneert en in goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de fabrikant. 

 Alle onderhoudswerkzaamheden die in een werkplaats kunnen 
uitgevoerd worden, dienen daar ook uitgevoerd te worden. 

  

Onderzoek en testen 
 

 Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, 
minstens één keer per weerk of, indien voortdurend gebruikt, met 
grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer 
voor elk gebruik.  

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofafzuig- en/of stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij 
om te vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

  

Schoonmaak en orde & netheid 
 

 Maak uw werkplaats regelmatig schoon. 

 Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht. 

 Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. 

  

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 

 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

 Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de 
bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, 
moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden.  

 Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn 
aangeraden door de leveranciers. 

  

Opleiding 
 

 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 
inadembaar kristallijn silicastof. 

 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 
aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze 
te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde 
ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer 
er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids 
voor Goede Praktijken. 

  

Supervisie 
 

 Zorg voor een systeem dat test of de bestrijdingsmaatregelen in 
werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad 
2.1.17. 

 Werkgevers moeten er voor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 

 
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Controleer bij natte 
methodes om stof te 
verwijderen of de 
watertoevoer werkt vóór de 
boorinstallatie te starten. 

 Contoleer bij droge 
methodes om stof te 
verzamelen of het 
stofafzuigsysteem 
aangeschakeld is en werkt. 

 Inspecteer alle gebruikte 
apparatuur op tekenen van 
schade, slijtage of slecht 
functioneren. Indien u op 
een probleem stuit, licht 
uw supervisor in. 

 Indien u denkt een 
probleem te hebben met 
uw apparatuur om stof te 
bestrijden, neem dan, 
zolang het probleem 
blijft bestaan, extra 
preventiemaatregelen 
om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn 
silica te beperken. 

 Maak telkens de 
controlecabine schoon met 
reinigingsmethodes met 
water of stofzuiger. 

 Gebruik, onderhoud 
en bewaar 
ademhalingsbescherming 
in overeenstemming met 
de instructies. 
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2.2.36  Verwijderen van Stof 
met behulp van Water 

   
Deze activiteit houdt verband met het gebruik van water en 
geatomiseerde waternevels om stofontwikkeling tegen te gaan en de 
concentratie van kristallijn silicastof in de lucht te verminderen. 
 

 
 

 
 
Deze leidraad is bedoeld om 
werkgevers te helpen de gezondheids- 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften 
na te leven, door blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica te 
beperken. 
 
 
Specifiek biedt dit takenblad advies 
voor goede praktijken over 
stofbeheersing door het gebruik van 
water en geautomiseerde waternevels. 
Door de belangrijkste punten van dit 
takenblad op te volgen zal de 
blootstelling beperkt worden. 
Afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden van elk geval, hoeven 
niet alle preventiemaatregelen die op 
dit blad zijn bepaald toegepast te 
worden om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica tot een 
minimum te beperken.  
Dit wil zeggen dat de gepaste 
beschermings- en preventiemaatregelen 
dienen te worden toegepast. 
 
 
Dit document moet ook ter beschikking 
gesteld worden van de personen die 
blootgesteld kunnen worden aan 
inadembaar kristallijn silica, zodat zij 
zo optimaal gebruik kunnen maken van 
de toegepaste beheersmaatregelen. 
 
 
Deze bladzijde maakt deel uit van de 
Gids voor Goede Praktijken over de 
preventie van silicastof, met als 
specifiek doel de beheersing van de 
individuele blootstelling aan kristallijn 
silicastof op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Toegang 
 

 De werkvloer enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel. 

Ontwerp en apparatuur 
 

 Gebruik indien mogelijk gereedschap met een watertoevoer voor 
het snijden, slijpen en vormen van producten die kristallijn silica 
bevatten. 

 Overweeg het gebruik van watersproeiers of druppelinstallaties 
voor werkoppervlakken waar geen gereedschap met watertoevoer 
beschikbaar is. 

 Gebruik, in omstandigheden waar er geen negatieve effecten zijn 
voor het proces, de kwaliteit van het product of de gezondheid en 
veiligheid, waternevels in werkruimtes waar kristallijn silica kan 
ontstaan door de verwerking van materialen en producten. 

 Zorg ervoor dat elektrische systemen de gepaste bescherming 
hebben bij water, -sproeien of -nevels. 

 Neem voorzorgen tegen legionella en andere biologische agentia 
in waterreservoirs en watertoevoersystemen. 

 Neem voorzorgen opdat het afvalwater en afvalslib verwijderd 
worden volgens de gepaste voorschriften. 
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Onderhoud 
 Zorg er voor dat de stofverwijderingsapparatuur met water gebruikt 

voor de taak, onderhouden is zoals aangeraden door de 
leverancier/installateur, dat deze naar behoren functioneert en in 
goede staat is. 

 Vervang de verslijtbare onderdelen in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de fabrikant. 

Onderzoek en testen 
 Controleer de uitrusting minstens één keer per week met het blote 

oog op tekenen van schade. Indien deze continu in gebruik is, 
controleer regelmatiger. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, 
controleer voor elk gebruik. 

 Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de 
stofverwijderingsapparatuur. Hou deze informatie bij om te 
vergelijken met toekomstige meetresultaten. 

 Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode 
om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar). 

Schoonmaak en orde & netheid 
 Reinig de stofverwijderingsapparatuur met water, zoals aangegeven 

door de fabrikant/leverancier. 
 Vermijd de opstapeling van afvalslib. 
 Zorg ervoor dat bij morsen onmiddellijk wordt opgeruimd en voorzie 

geschikt materiaal om spills te beheersen. 
 Laat niet toe dat verzameld afvalslib opdroogt en dat stof zich 

in de lucht verspreidt. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Verwijs naar takenblad 2.1.15 gewijd aan Persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 Er moet een risicoinschatting gebeuren om te bepalen in welke 

zones persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden. 
Indien nodig, moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte 
beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden. 

 Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet 
gebruikt worden. 

 Vervang de persoonlijke beschermingsmiddelen met de regelmaat 
aangeraden door de leveranciers. 

Opleiding 
 Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van 

inadembaar kristallijn silicastof.  
 Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling 

aan stof; checken of beheersingssystemen werken en hoe ze te 
gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming 
te gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs 
naar takenblad 2.1.19 en deel van de Gids voor Goede Praktijken. 

Supervisie 
 Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de 

beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. 
Verwijs naar takenblad 2.1.17. 

 Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle 
middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 
 

  
Checklist voor de 
werknemer om zo 
goed mogelijk gebruik 
te maken van de 
preventiemaatregelen. 
 
 

 Controleer dat 
stofverwijderingsapparatu
ur met behulp van water 
werkt zoals het hoort. 

 Zorg dat de watervoorraad 
in orde is, met een 
ononderbroken toevoer 
tijdens het gebruik voor 
het verwijderen van stof. 

 Bescherm waterreserves 
tegen vorst. 

 Controleer op tekenen 
van schade of slecht 
functioneren, en licht 
onmiddellijk uw supervisor 
in indien u er aantreft. 

 Ruim bij morsen 
onmiddellijk op. 

 Reinig 
stofverwijderingsinstallaties 
regelmatig en na gebruik. 

 Hou persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
rein en berg ze op zoals 
het hoort. 
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