Wat kunt u doen?

Meer informatie?

Het nemen van maatregelen is van belang om
gezond en veilig werken mogelijk te maken. De
Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt de arbeidshygiënische strategie
genoemd.

Informatie over het project ‘Zicht op stof’ vindt u
op www.kavb.nl. Op www.pakstofaan.nl leest u
uitgebreide informatie over stof, risico’s en maatregelen. Op www.arboportaal.nl leest u alles over
arbeidsomstandigheden. Uw installatiebedrijf en
bedrijfsvoorlichter kunnen u informeren over de
mogelijkheden voor uw specifieke situatie.

De arbeidshygiënische strategie:

Wees zuinig op je
gezondheid

Pak stof aan!

1.
bron

Bronmaatregelen – Een werkgever
moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Het voorkomen
van vrijkomen van stof. Voorbeeld: bollen spoelen
voor verwerking, vloeren dagelijks reinigen met
professionele stofzuiger met Hepa-filter.

3.
organisatie

Organisatorische maatregelen –
Als technische maatregelen niet
kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever organisatorische maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk
zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie), werken met gesloten cabinedeuren of bovenwinds werken.

4.
individueel

Persoonlijke
beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet
de werkgever de werknemer gratis persoonlijke
beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld:
stofkapjes.



Goede afzuiging voorkomt dat stof
in de werkruimte komt. Omkasting
van de bron vergroot het effect.



Technische maatregelen – Als
bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever
technische maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.



2.
techniek

Gebruik dagelijks een professionele
stofzuiger voorzien van Hepa-filter
om vloeren en oppervlaktes stofvrij
te houden.

Wanneer andere maatregelen niet mogelijk of niet afdoende zijn kan een stofmasker gebruikt worden. Zorg voor juist
gebruik, voorkom lekkage en gebruik
stofmaskers eenmalig.
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• Teelt of verwerkt u bloembollen
of vaste planten?

• Weet u dat het stof dat daarbij
vrijkomt schadelijk voor de
gezondheid kan zijn?

• Weet u dat stof niet altijd
zichtbaar is?

• Wilt u een plezieriger en

gezondere werkomgeving?

Pak stof aan!
Waar gewerkt wordt met
agrarische
producten,
daar is stof. Ook in de
bollen- en vasteplantensector komt stof vrij bij
de teelt en verwerking van bloembollen en vaste
planten. Stof is niet alleen hinderlijk, maar kan
ook gevaarlijk zijn. Het nemen van enkele simpele maatregelen om stof te voorkomen of terug te
dringen levert een plezierige en gezondere werkomgeving op en vermindert risico’s op verspreiding
van ziekteverwekkers. Bovendien draagt het bij aan
een positief imago van de sector.
In deze folder leest u meer over de oorzaken en
risico’s van stof en over maatregelen die genomen
kunnen worden om stof te voorkomen en te beheersen.

Is stof schadelijk?
In de agrarische sector kan stof schadelijke bestanddelen zoals endotoxinen, kwartsstof, schimmels en
resten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten.
Endotoxine is een bestanddeel van de celwand van
bacteriën dat vrijkomt na het afsterven van de bacterie, doordat de buitenste celwand uit elkaar valt.
De vrijgekomen endotoxinen hechten zich aan het
stof dat bijvoorbeeld van de bollen en vaste planten vrijkomt en daardoor ontstaat blootstelling.
Werknemers in de tuinbouw worden vaak langdurig blootgesteld aan endotoxinen.

Doe de stoftest
Te veel stof in de lucht is niet altijd merkbaar of zichtbaar. Doe zelf de stoftest op
www.pakstofaan.nl en ontdek of u te veel
stof of waternevel inademt.

Kwarts is stof dat in zand, klei en in veel natuurlijke gesteenten zit. Blootstelling aan kwartsstof
wordt veroorzaakt door aanhangend zand of klei
aan het product. Bij grondbewerking en het oogsten en verwerken van de bollen komt het in de
lucht.
Overige schadelijke stofdeeltjes zijn schimmels, uitscheidingsproducten van schimmels en bacteriën
en resten van gewasbeschermingsmiddelen. Ook
deze deeltjes kan men inademen en kunnen schadelijk zijn.

Hoe schadelijk is stof voor
de gezondheid?
De gevolgen van stof voor de gezondheid worden vaak onderschat. Wat begint met onschuldige
klachten als hoesten en niezen, kan overgaan in
serieuze en zelfs blijvende klachten. Mensen die
werken in een hoge concentratie stof, kunnen als
gevolg van de blootstelling luchtwegaandoeningen
krijgen.
Endotoxine dringt diep in de longen door en veroorzaakt daar ontstekingsreacties die kunnen
resulteren in klachten als bronchitis, astma, benauwdheid, koorts of COPD.
Kwartsstof bestaat uit
hele kleine onoplosbare
deeltjes. Deze komen diep
in de longen terecht. Ze
kunnen moeilijk door het
lichaam worden verwijderd en ‘stoflongen’ veroorzaken.
Andere gevolgen
zijn een geïrriteerde huid en pijnlijke
en soms ontstoken
ogen.

Werkzaamheden waarbij
stof vrij komt
1. Werkzaamheden op het land
2. Bollen pellen, sorteren inpakken en kwaliteitscontrole
3. Reinigingswerkzaamheden
4. Uitvoeren van reparaties
5. Bakken met zand/potgrond vullen en legen
6. Heftruck rijden

