Unispect ® - Toolbox 5 - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij dagelijks in meer of mindere mate
te maken met veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s. De risico’s die u loopt bij de
uitvoering van uw werkzaamheden zijn vastgelegd in de Risico Inventarisatie & Evaluatie
binnen uw bedrijf. De Arbowet verplicht de werkgever, de risico’s die de werknemers
binnen zijn bedrijf lopen, weg te nemen. Als dit niet mogelijk is, moet hij deze tot een
minimum zien te beperken. Tevens wordt gesteld dat het verstrekken en gebruik van
PBM’s uitsluitend mag worden toegepast wanneer andere maatregelen de veiligheidsen/of gezondheidsrisico’s niet of onvoldoende kunnen wegnemen.
Eerst zal gekeken moeten worden of het mogelijk is andere maatregelen toe te passen en
wel in de volgorde :
• bronmaatregelen b.v. vervangen van een verouderde machine,
• collectieve maatregelen b.v. aanbrengen van geluidsisolatie rond de machine,
• individuele maatregelen b.v. korter werken of werkzaamheden uitvoeren in een
andere ruimte,
• verstrekken en gebruik PBM’s.
Zijn de eerste drie maatregelen om organisatorische, technische en/of economische
redenen niet haalbaar, dan pas komt nummer 4, de verstrekking en het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen, aan de orde.
Normen en eisen PBM’s
De kwaliteit van PBM’s is belangrijk, want de gebruiker moet erop kunnen vertrouwen.
Werken met slechte en/of kapotte PBM’s creëert een gevaarlijke schijnveiligheid. PBM’s
mogen pas worden gebruikt wanneer deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en
moeten herkenbaar zijn aan het CE-teken. Dit teken geeft aan dat de PBM’s voldoen aan
de minimale essentiële eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Met minimale eisen wordt bedoeld :
• ze moeten de bescherming bieden die door de gebruiker mag worden verwacht,
• ze moeten ergonomisch (comfortabel) ontworpen zijn, zodat ze onder normale
omstandigheden geen extra (fysieke of psychische) belasting vormen,
• het juiste gebruik moet duidelijk gemaakt worden (documentatie).
Een juiste toepassing en gebruik zijn uiteraard van belang. Dit is uitgewerkt in het
Arbobesluit.
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Bescherming door PBM’s
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen onder andere toegepast worden bij risico’s
zoals :
• vallende voorwerpen,
• vallen,
• stoten en knellen,
• gebruik van chemicaliën,
• straling,
• hitte of koude.
PBM’s en ongevallen
Let op :
persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomen een ongeval NIET, maar ze voorkomen en
beschermen tegen de gevolgen van een ongeval !!
Verplichting werkgever
•
•
•
•

middelen gratis ter beschikking stellen,
voorlichting en instructie verzorgen omtrent gebruik PBM’s,
waar mogelijk draagplicht aangeven door b.v. borden en/of stickers,
toezicht houden op het juiste gebruik,

Mocht een werknemer géén of niet de juiste PBM’s dragen, dan doet een werkgever er
goed aan een eventuele waarschuwing schriftelijk vast te leggen en te versturen aan de
betreffende werknemer, inclusief een uitleg van het “hoe, waarom en het belang van het
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen”. Mocht de betreffende werknemer hierna
nog geen gehoor geven aan de verplichting tot dragen van PBM’s, dan behoort het nemen
van disciplinaire maatregelen, vastgesteld in overleg met OR of
werknemers(vertegenwoordiging) tot de mogelijkheden.
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Verplichting werknemer
•
•
•
•

meewerken aan voorlichting en instructie omtrent gebruik PBM’s,
middelen op de juiste wijze gebruiken,
middelen goed onderhouden en beheren,
vermissing, tekortkoming en/of beschadiging direct melden.

Bent u niet bekend met het gebruik van een bepaald persoonlijk beschermingsmiddel of u
weet niet of u het juiste persoonlijke beschermingsmiddel in uw bezit heeft …… VRAAG
HET DAN !!
Onderstaande borden verplichten U tot het dragen van :

veiligheidshelm

veiligheidsbril

veiligheidsschoenen

gehoorbescherming

Algemene wenken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

draag PBM’s in alle gevallen daar waar het verplicht is gesteld, herkenbaar aan het
blauwe gebodsbord met witte rand en wit symbool van het betreffende PBM,
draag Uw helm altijd en overal als er kans bestaat op vallende voorwerpen en of
stoten van het hoofd,
draag veiligheidsschoenen of –laarzen met stalen neus en tussenzool die
bescherming bieden tegen b.v. spijkertrappen,
goede werkhandschoenen beschermen tegen steek-, snij- of schaafwonden en
voorkomen huidirritaties zoals b.v. cementeczeem,
draag het juiste type adembescherming, afgestemd op de “gevaarlijke” stof
waarmee of waarin wordt gewerkt,
gebruik gehoorbescherming daar waar het geluidsniveau de 80 dB(A) grens
overschrijdt,
gebruik veiligheidsbril of gelaatsbescherming ter bescherming tegen wegvliegende
deeltjes, splinters, vonken, bijtende stoffen etc.,
draag deugdelijke en goed aansluitende werkkleding vooral in de buurt van
draaiende delen,
draag een harnasgordel daar waar u onvoldoende beschermd bent door
afzettingen en de kans bestaat op het vallen van hoogte.

Persoonlijke beschermingsmiddelen - draag ze voor uw EIGEN veiligheid en gezondheid,
gebruik ze daarom nu voor later !!
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