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Arbouw 
Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de

bouwnijverheid. Sinds september 1986 werkt Arbouw aan de opdracht

om de veiligheid en de gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven te

bevorderen en het ziekteverzuim te verminderen.

Daartoe verricht Arbouw onderzoek en worden instrumenten ontwikkeld,

die alle bij het bouwproces betrokken disciplines in staat stellen om de

arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid gunstig te beïnvloeden.

Arbouw ontwikkelt normen, modellen en richtlijnen op het gebied van

arbeidsomstandigheden en draagt zorg voor adequaat voorlichtings-

materiaal. Een belangrijk element van kennisoverdracht vormt het geven

van op de doelgroepen afgestemde cursussen, trainingen en workshops. 

Daarnaast is de organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg in de bouw-

nijverheid een belangrijke taak. Arbouw ziet toe op de uniformiteit van de

dienstverlening door arbodiensten en bewaakt de kosten en de kwaliteit.

Het aandachtsgebied van Arbouw omvat de bouw- en nevenbedrijven,

opdrachtgevers, ontwerpers, handel, industrie en overheid, alsmede het

onderwijs. Arbouw werkt branche- en sectorgericht.

Binnen Arbouw werken samen: het Algemeen Verbond Bouwbedrijf

(AVBB), de Stichting Federatie Aannemers in de Afbouw- en

Nevenbedrijven in de Bouwnijverheid (FAANB), de Bouw- en Houtbond

FNV en de Hout- en Bouwbond CNV.

Voor vragen over arbeidsomstandigheden:

Informatielijn (0900) 202 53 12 (ƒ 0,44 per minuut)

Internet www.arbouw.nl

Voor bestellingen van brochures en folders:
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Inleiding

Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is in

bepaalde situaties noodzakelijk. Om ongevallen en gezondheidsrisico’s

tegen te gaan, moet u zo mogelijk technische en organisatorische maat-

regelen nemen. Met deze maatregelen worden risico’s aan de bron 

bestreden. Ook kunt u collectieve beschermingsmaatregelen nemen.

Wanneer deze niet afdoende blijken te zijn, moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) worden gebruikt als bescherming tegen 

de resterende risico’s.

In de Europese Unie is vastgesteld dat uitsluitend persoonlijke bescher-

mingsmiddelen mogen worden ingekocht die voldoen aan de Europese

regels. Deze regels zijn opgenomen in richtlijn 89/686/EEG. 

Als een persoonlijk beschermingsmiddel aan de regels voldoet dan

plaatst de fabrikant er het CE-merkteken op. Voor u als gebruiker is dat

het bewijs dat het middel is toegelaten. Het merkteken bestaat uit de

letters CE en eventueel het identificatienummer van de instantie die 

de type-goedkeuring heeft verricht.

In de richtlijn van de Europese Unie staat ook dat u moet aantonen dat u

de meest veilige en meest geschikte keuze hebt gemaakt. Bij het uitvoeren

van een risico-inventarisatie en -evaluatie kunt u op een systematische

wijze een keuze maken voor uw persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kijkt u ook in het Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) welk

persoonlijk beschermingsmiddel u kunt gebruiken.

Diverse leveranciers bieden een breed assortiment aan PBM aan. Deze

koopwijzer is bestemd voor iedereen in de bouwnijverheid die persoon-

lijke beschermingsmiddelen aanschaft. Met deze publicatie helpen wij u

bij het maken van de juiste keuze. 

L. Akkers

directeur Arbouw
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Leeswijzer

In deze koopwijzer wordt u in drie stappen geleid naar een persoonlijk

beschermingsmiddel dat optimale bescherming biedt en dus in uw 

situatie het meest geschikt is.

Op de pagina hiernaast is een beslisschema opgenomen. In dit schema is

aangegeven welk risico u kunt lopen en welke categorie persoonlijke

beschermingsmiddelen geschikt is om u tegen de risico’s te beschermen.

Na het doorlopen van het beslisschema weet u dus welke categorie

persoonlijke beschermingsmiddelen u nodig heeft. U wordt verwezen

naar een hoofdstuk met informatie over een bepaalde categorie. Het

betreft de hoofdstukken 1 tot en met 9. 

Afhankelijk van de werkzaamheden die moeten worden verricht, is het

mogelijk dat u naar meerdere hoofdstukken wordt verwezen.

In de hoofdstukken 1 tot en met 9 vindt u meer informatie over de

verschillende categoriën persoonlijke beschermingsmiddelen. U herkent

deze gemakkelijk aan de hoofdstukcijfers aan de rechterzijde van deze

pagina’s. In de eerste paragraaf van elk hoofdstuk is achtergrondinforma-

tie opgenomen, bijvoorbeeld over wettelijke voorschriften waarmee u te

maken heeft. Daarnaast staat er informatie in over de aard van de werk-

zaamheden en het risico dat hieraan verbonden is waardoor het gebruik

van de persoonlijke beschermingsmiddelen uit de categorie nodig is.

Door middel van een beslisschema of een keuzetabel wordt u verwezen

naar een paragraaf met informatie over een bepaald type persoonlijk

beschermingsmiddel, dat in uw situatie optimale bescherming biedt. 

In de paragraaf, waarnaar u bent verwezen, vindt u vervolgens de

informatie over het type beschermingsmiddel dat in uw situatie optimale

bescherming biedt. Tevens vindt u een lijst met punten waarop u moet

letten bij de aanschaf van het persoonlijke beschermingsmiddel. De lijst

is zo samengesteld dat het persoonlijke beschermingsmiddel, naast

optimale bescherming, ook optimaal comfort biedt. Een veilig persoon-

lijk beschermingsmiddel dat niet comfortabel is zal immers niet worden

gebruikt. 

In het algemeen zal de informatie in deze koopwijzer voldoende zijn 

om een juiste keuze te bepalen. Echter: mocht de stof waarmee wordt

gewerkt, niet vermeld zijn – het gaat hierbij met name om het werken met

chemicaliën – dan kunt u een bijlage bestellen: Adviezen voor bescher-

mende kleding bij het werken met chemicaliën, kosten f 15,–, bestelcode

ARB 0627. In het overzicht is dan aangegeven uit welke materialen de

beschermende kleding moet zijn samengesteld om de juiste bescherming

te kunnen bieden.
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De noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken hangt

af van het risico dat u loopt. Via het doorlopen van onderstaande stappen

bepaalt u of u risico loopt en welke categorie persoonlijke beschermings-

middelen u moet gebruiken om ongevallen en/of gezondheidsrisico’s te

vermijden of te voorkomen. U dient alle stappen te doorlopen.

U staat bloot aan een concentratie verontreinigde lucht met stof, gassen

of dampen of een combinatie hiervan die boven de MAC-waarde van de

betreffende stof uitkomt.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 1, Ademhalingsbescherming. Ook indien

u niet weet hoe hoog de concentratie is waaraan u blootstaat,

raadpleegt u hoofdstuk 1.

U staat bloot aan een geluidniveau groter of gelijk aan 80 dB(A). Dit is het

geval wanneer u iemand op één meter afstand zonder stemverheffing niet

meer verstaat.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 2, Gehoorbescherming.

U werkt in een situatie waarbij stof, deeltjes of chemicaliën in uw ogen

terecht kunnen komen.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 3, Oogbescherming.

U werkt in een situatie waarbij stof, deeltjes of chemicaliën in uw

ogen/gelaat terecht kunnen komen. Het materiaal waar u mee werkt is

tevens schadelijk voor de gezichtshuid.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 4, Gelaatsbescherming.

U loopt het risico iets op uw hoofd te krijgen.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 5, Hoofdbescherming.

U kunt bij uw werkzaamheden wonden aan uw handen oplopen of uw

handen staan bloot aan chemicaliën, hitte of vonken.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 6, Handbescherming.

U werkt in een situatie waarin iets op uw voeten kan vallen, u in een

scherp voorwerp kunt trappen of waarin uw voeten bekneld kunnen

raken.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 7, Voetbescherming (veiligheids-

schoenen).

Zie volgende pagina.
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U werkt in een situatie waarin u de kans loopt chemicaliën op uw lichaam

te krijgen, verwondingen op te lopen aan uw lichaam, of er is kans dat

kledingstukken in een machine terechtkomen.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 8, Lichaamsbescherming 

(beschermende kleding).

U werkt op een hoogte, hoger dan 2,5 meter.

Ja, raadpleeg hoofdstuk 9, Valbeveiliging.

Kijk ook in het Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) welke 

persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

6

8

9

N.B.



11

2

3

4

5

6

7

8

9

Ademhalingsbescherming

Gehoorbescherming 

Oogbescherming

Gelaatsbescherming

Hoofdbescherming

Handbescherming

Voetbescherming 

Lichaamsbescherming

Valbeveiliging



8



1 Ademhalingsbescherming

1.1 Algemeen 10

1.2 P2-filters 12

1.3 P3-filters 12

1.4 A-filters 12

1.5 Wegwerpmaskers 13

1.6 Halfgelaatsmaskers 13

1.7 Luchtkappen 15

1.8 Volgelaatsmaskers   16

1.9 Aangeblazen half- of  volgelaatsmasker 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9



1.1 Algemeen

Veel werknemers in de bouwnijverheid hebben hinder van stof.

Ingeademd stof kan allerlei effecten op de gezondheid hebben. De effec-

ten variëren van betrekkelijk onschuldig, zoals forse niesbuien, tot zeer

ernstig, bijvoorbeeld blijvende ernstige kortademigheid. Het is dan ook

van belang dat u een goed masker, voorzien van een goed filter, gebruikt.

De kwaliteit van het stoffilter wordt aangeduid met de letter P, gevolgd

door een cijfer. 

Blootstelling aan verontreinigingen in een andere vorm dan stof, komt in

de bouw ook voor. Denk bijvoorbeeld aan schilders die blootstaan aan

dampen van oplosmiddelen. Een goed masker, voorzien van een goed

filter kan u beschermen tegen blootstelling aan gassen en dampen. Tegen

blootstelling aan dampen van oplosmiddelen kunt u zich beschermen

met een filter met de aanduiding A. Blootstelling aan andere gassen en

dampen zal in de bouw niet veel voorkomen. Behalve bij het gebruik van

reinigingsmiddelen, waarvoor vaak maskers met speciale filters nodig

zijn, zie hiervoor de hoofdgroep Reinigingsmiddelen in PISA. Indien u

zowel aan stof als aan organische oplosmiddelen blootstaat kunt u een

combinatiefilter gebruiken met zowel een type P- als een type A-filter.

Ademhalingsbescherming waarbij ademlucht in een fles wordt mee-

gedragen of waarbij uit chemicaliën zuurstof wordt vrijgemaakt en kool-

zuur wordt gebonden en de middelen voor risicovolle en bijzondere

situaties, zoals het werken in besloten ruimten, komt u in dit hoofdstuk

niet tegen. Het gebruik van deze middelen stelt hoge eisen aan opleiding,

onderhoud en medisch toezicht. Gebruik van apparatuur met flessen met

lucht is in de bouwnijverheid vrijwel nooit noodzakelijk.

Voor het kiezen van de juiste ademhalingsbescherming moet u de

schadelijkheid van het stof of het gas of de damp waaraan u blootstaat en

de hoogte van de blootstelling kennen. Een maat voor de schadelijkheid

is de MAC-waarde. De MAC-waarde is de Maximale Aanvaarde

Concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. U vindt de 

MAC-waarde in de nationale MAC-lijst van het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid. Regelmatig wordt deze lijst bijgewerkt.

Informeer bij het ministerie  of uw arbodienst.

Keuze van filters

Filters kunnen in maskers zijn geïntegreerd, of in een filterbus worden

aangebracht. De filterbus wordt vervolgens aangesloten op het masker. 

Door het doorlopen van onderstaande vragen kunt u vaststellen welk

filter voor u het meest geschikt is.

U staat bloot aan een concentratie stof die hoger is dan de MAC-waarde

van die stof. De MAC-waarde van de stof is 0,1 mg/m3 of hoger. U staat

niet bloot aan asbest of aan (verdacht) kankerverwekkend stof.

 Ja, raadpleeg paragraaf 1.2, P2-filters.

10
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U staat bloot aan een concentratie stof die hoger is dan de MAC-waarde

van die stof. De MAC-waarde van de stof is lager dan 0,1 mg/m3, of de stof

waaraan u blootstaat is asbest of (verdacht) kankerverwekkend.

 Ja, raadpleeg paragraaf 1.3, P3-filters.

U staat bloot aan een concentratie van een gas of een damp in de lucht

die hoger is dan de MAC-waarde van het gas of de damp, maar lager dan

0,1 vol. %.

 Ja, raadpleeg paragraaf 1.4, A1-filters.

U staat bloot aan een concentratie van een gas of een damp in de lucht

die hoger is dan de MAC-waarde van het gas of de damp, maar lager dan

0,5 vol. %.

 Ja, raadpleeg paragraaf 1.4, A2-filters.

U staat bloot aan een concentratie van een organisch(e) gas of een damp

in de lucht die hoger is dan de MAC-waarde van het gas of de damp, maar

hoger is dan 0,1 vol. %. De concentratie is lager dan 1 vol. %.

 Ja, raadpleeg paragraaf 1.4, A3-filters.

U staat bloot aan zowel stof als organische gassen of dampen in concen-

traties zoals hierboven omschreven.

 Ja, gebruik een combinatie van filters, raadpleeg, afhankelijk

van de MAC-waarde en de concentratie van de stof of de gassen

of dampen de juiste paragrafen.

Keuze van maskers

Filters kunnen zijn aangebracht in diverse maskers. De keuze voor een

masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau, maar ook

van persoonlijke voorkeuren. In oplopend beschermingsniveau zijn

verkrijgbaar: wegwerpmaskers, halfgelaatsmaskers, luchtkappen, 

volgelaatsmaskers en aangeblazen half- of volgelaatsmaskers. Als u een

masker gaat kopen krijgt u te maken met een aantal parameters waarin 

de kwaliteit wordt uitgedrukt. Dit zijn de nominale protectie factor (npf ),

de toegekende protectie factor (tpf ) en de totale inwaardse lekkage 

(til-factor). Als u echter onderstaand stappenschema doorloopt, dan kunt

u er van uit gaan dat u in de meeste gevallen tot een juiste keuze van een

masker komt. Loop onderstaande stappen stelselmatig door zodat u kunt

u vaststellen welk masker voor u het meest geschikt is.

U kunt gebruik maken van een P2-filter of u kunt gebruik maken van een

A1- of A2-filter.

Ja, raadpleeg paragraaf 1.5, 1.6 of paragraaf 1.7, Wegwerpmasker,

Halfgelaatsmasker of Luchtkappen. Uiteraard kunt u ook een

masker met een hoger beschermingsniveau gebruiken, indien

uw persoonlijke voorkeur daar naar uitgaat.

U moet gebruik maken van een P3-filter of u moet gebruik maken van een

A3-filter.

Ja, raadpleeg paragraaf 1.8 of 1.9, Volgelaatsmasker, of

Aangeblazen half- of volgelaatsmasker.
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1.2 P2-filters

P2-filters houden een groot deel van het stof (meestal meer dan 95%)

tegen. Deze bescherming wordt echter alleen bereikt als het filter in een

goed masker zit. Een wegwerpmasker bestaande uit een P2-filter vertoont

vaak zoveel lekkage langs de randen dat niet meer dan 80% van het stof

wordt tegengehouden. P2-filters kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt

door een:

– blokkensteller

– stukadoor

– buitengevelisolatiespecialist

– opperman.

1.3 P3-filters

P3-filters houden vrijwel alle stof (meer dan 99,8%) tegen. Ook voor 

P3-filters geldt dat een goede bescherming alleen wordt bereikt wanneer

ze zijn aangebracht in een goed masker. P3-filters dienen altijd te worden

gebruikt in combinatie met een volgelaatsmasker of een aangeblazen

volgelaatsmasker. Een nadeel van veel P3-filters is dat het ademen erdoor

sterk wordt bemoeilijkt. Sommige leveranciers leveren P3-filters met een

extra groot oppervlak, zodat de inademingsweerstand minder groot is. 

Bij de aanschaf van P3-filters dient u te letten op:

– dunne plekken of scheurtjes

– de datum van het filter.

1.4 A-filters

Filters van het type A zijn geschikt bij blootstelling aan dampen van 

organische oplosmiddelen. De nummers 1, 2 en 3 zeggen iets over de door-

slagtijd van de filters. Een A1-filter zal eerder doorslaan dan een A3-filter. 

LET OP:
• de filters mogen niet zichtbaar beschadigd zijn

• de datum die in de filters is aangebracht mag niet zijn verstreken.

LET OP:
• de filters mogen geen dunne plekken of scheurtjes hebben

• de datum die in de filters is aangebracht mag niet zijn verstreken.
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1.5 Wegwerpmaskers

Wegwerpmaskers zijn geschikt in die gevallen waarin u een P2-filter kunt

gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u werkt met vrij onschuldige soorten

stof zoals gipsstof, cementstof of marmermeel in lage concentraties. Het

meeste stof passeert het masker niet door het filter, maar via de randen

van het masker. Als u na een tijdje met het masker te hebben gewerkt,

duidelijk stof ziet zitten op de plaats waar het masker op het gezicht

aansluit, dan zit u fout. Er is te veel lucht langs de rand van het masker

aangezogen. Kijk vooral in de buurt van het neusbeugeltje. Daar komen

lekkages het meeste voor. 

Fabrikanten hebben voorzieningen tegen lekkages bedacht, zoals kunst-

stof afdichtingen of een metalen stripje of beugeltje aan de bovenkant

van het masker, dat in de vorm van de neus moet worden gebogen. In

situaties waarin een P3-filter nodig is, mogen wegwerpmaskers niet

worden gebruikt.

Er zijn ook wegwerpmaskers voor gebruik bij lage concentraties gas of

damp. Deze wegwerpmaskers bevatten een A1- of A2-filter.

Een voordeel van een wegwerpmasker is dat u het na gebruik weggooit.

Bij iedere nieuwe klus gebruikt u een nieuw masker. Dit komt de hygiëne

ten goede. 

U kunt het beste een wegwerpmasker kiezen:

– met een afdichting van een soepel kunststof aan de rand van het masker

– dat extra groot is en van soepele stof, zodat de afdichtende rand breder is

– een netwerk van kunststof als buitenschaal heeft, die in zijn geheel in

vorm kan worden gebogen

– dat twee elastieken heeft die traploos verstelbaar zijn

– dat een geringe ademweerstand heeft

– vormvaste eigenschappen heeft, ook bij hogere temperaturen.

1.6 Halfgelaatsmaskers

Halfgelaatsmaskers worden gebruikt in combinatie met een P2-filter of

met een A1- of A2-filter. De filters kunnen direct of in een filterbus zijn

aangebracht. Er zijn ook P3-filters voor halfgelaatsmaskers. Doordat de

ademweerstand van een P3-filter veel hoger is dan van een P2-filter, zoekt

LET OP:
• lees de gebruiksinstructies voor u een nieuw masker gebruikt

• wissel het masker op tijd.

13
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de lucht de weg van de minste weerstand en is er dus kans op lekkage. 

Het is daarom niet toegestaan halfgelaatsmaskers te gebruiken indien u

een P3-filter nodig heeft. 

Ten opzichte van wegwerpmaskers hebben de halfgelaatsmaskers als

voordeel dat ze beter zijn af te stemmen op de vorm van het gelaat.

Daardoor kunnen ze een betere bescherming bieden. 

Hoe lager de ademweerstand van het filter, hoe groter het draagcomfort

en hoe kleiner de kans op lekkage langs de randen. Sommige fabrikanten

leveren daarom maskers met twee filters. De twee filters halveren de

ademweerstand. Tegenover dat voordeel staat natuurlijk wel een wat

hogere prijs. Er moeten immers steeds twee filters worden vernieuwd.

Mensen kunnen allergisch voor natuurrubber zijn of worden. Het is daar-

om belangrijk te kiezen voor een masker van een hypo-allergene soort

rubber of van kunststof.

De combinatie van de gelaatsvorm en het masker bepaalt de lekkage van

het masker. Een masker dat bij één persoon prima voldoet, kan bij een

andere persoon lekken. Sommige leveranciers leveren halfgelaatsmaskers

in verschillende maten. Toch kan het nuttig zijn maskers van verschillen-

de leveranciers te passen tot u het goede masker heeft gevonden. Of een

masker goed past, kunt u bepalen met een ‘pas- en lektest’. Zo’n test voert

u uit door het filter af te doppen. Na inademen moet het masker hol staan

en ook hol blijven staan.

U kunt het beste kiezen voor een halfgelaatsmasker:

– met een goede pasvorm. Sommige leveranciers leveren maskers in meer-

dere maten

– met een goede afdichtingsrand. Sommige fabrikanten voorzien hun

maskers van een dubbele afdichtingsrand, vanuit de gedachte: ‘hoe meer

afdichting, hoe beter’. Maar als het masker niet goed op het gezicht

aansluit, geeft een dubbele afdichting geen extra bescherming

– met dubbele elastische hoofdbanden die traploos verstelbaar zijn

– met een geringe ademweerstand

– gemaakt van een hypo-allergene soort rubber of kunststof. Vooral de

uitvoering in siliconen rubber is huidvriendelijk. 

LET OP:
• lees de gebruiksinstructies voor u een nieuw masker gebruikt

• niet elk filtertype past bij elk masker

• wissel de filters op tijd

• het masker dient bestand te zijn tegen de temperaturen, mechanische weerstanden,

vocht en eventuele chemicaliën waaraan blootstelling optreedt

• onderhoud het masker goed. Een scheurtje in het masker of een vuiltje in het ventiel 

doet de werking van het masker teniet. Er zijn speciale opbergboxen te verkrijgen.

14



1.7 Luchtkappen en helmen in combinatie met luchtkappen

Luchtkappen zijn gecombineerd met een gelaatsscherm. Ook zijn er

helmen in combinatie met luchtkappen. In de kap zit een filter. Een

motortje, gevoed door een batterij voert de ademlucht door het filter

heen. Het ademen gaat heel gemakkelijk en lekkage treedt nauwelijks op

door de lichte overdruk in het de kap. De batterij van het motortje moet

elke dag opgeladen worden. 

Gebruikers van luchtkappen vinden dit de meest comfortabele adem-

halingsbescherming. Er kan vrij worden geademd, er drukt geen masker

op het gezicht en de toegevoerde lucht is altijd fris. Helaas is de helm-

schaal bij de helmen in combinatie met luchtkappen niet altijd goed-

gekeurd als veiligheidshelm. In situaties waarin een veiligheidshelm

verplicht is, kunnen alleen helmen in combinatie met luchtkappen

worden gedragen die voldoen aan NEN-EN 397.

Er zijn luchtkappen in combinatie met P2- of A-filters.

Het vizier van een luchtkap moet groot zijn, zodat het zicht naar alle

kanten goed is. Natuurlijk moet de helm voorzien zijn van een afdichting

die goed op het gezicht aansluit. De toegevoegde lucht voelt fris aan. Te

fris vinden sommigen, vooral in de winter. Om dat probleem te verhelpen

zijn er speciale petjes in de handel, die goed in de helm passen. Op koude

dagen kan, kort na het opzetten van de kap, het vizier beslaan. De aanslag

verdwijnt na verloop van tijd. Eventueel kan een anti-condensdoek

helpen. P2-filters kunnen in de helm geïntegreerd zijn. Dat is prettig,

omdat er dan geen luchtslang aan de helm zit. In de bouw zijn lucht-

kappen waarvan het motortje en de batterij aan de broekriem zijn te

bevestigen het meest comfortabel.

Het gebruik van luchtkappen luistert nauw. Verkeerd gebruik vermindert

de bescherming aanzienlijk. Als de aanblaasmotor niet werkt, biedt de

kap geen bescherming. Het is dan ook erg belangrijk dat bij de kap een

goede, duidelijke gebruiksaanwijzing geleverd wordt. 

U kunt het beste kiezen voor een kap met:

– geringe overdruk

– een traploos verstelbare hoofdband

– een groot panoramisch gelaatscherm

– wegwerp voorzetruitjes van cellulose-acetaatfolie

– een ventilatoraansluiting

– luchttoevoer via een kunststof spiraalslang

– een helm die voldoet aan NEN-EN 397, zie hoofdstuk 5

– motor en batterij die aan de broeksriem te bevestigen zijn.

Zie volgende pagina.
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1.8 Volgelaatsmasker

Een volgelaatsmasker met een P2-, A1- of A2-filter kan zinvol zijn als er

sprake is van hoge concentraties van minder schadelijke stoffen, of als u

zowel de luchtwegen als de ogen moet beschermen. Meestal zal een

volgelaatsmasker echter worden gecombineerd met een P3- of A3-filter.

Het is geen pretje een hele dag een volgelaatsmasker te dragen. Stel daar-

om hoge eisen aan het draagcomfort. Belangrijk is dat het masker van een

hypo-allergene soort rubber of kunststof is gemaakt. Vooral siliconen

rubber is huidvriendelijk. Het verschilt echter van persoon tot persoon

wat comfortabel wordt gevonden en wat niet. Aangeraden wordt daarom

maskers van verschillende leveranciers te proberen voordat u er een

aanschaft. Verder kunt u natuurlijk het beste bij een leverancier kopen

die uitgebreide voorlichting geeft en u de gelegenheid biedt om het

masker uit te proberen.

Natuurlijk moet het masker volkomen op het gelaat aansluiten. Een

lekkend masker doet de werking van het beste filter teniet. 

Een volgelaatsmasker houdt niet alleen stof maar ook uw stemgeluid tegen.

Een spreekmembraan kan ervoor zorgen dat u verstaanbaar blijft voor uw

omgeving. Volgelaatsmaskers bedekken vrijwel het gehele gezicht. 

Het masker heeft één tot drie filterhouders. Bij een groter aantal filters

wordt de ademweerstand verlaagd en het comfort dus verhoogd.

U kunt het beste kiezen voor een volgelaatsmasker:

– met een goede pasvorm. Sommige leveranciers leveren maskers in 

meerdere maten

– met een goede afdichtingsrand. Sommige fabrikanten voorzien hun

maskers van een dubbele afdichtingsrand, vanuit de gedachte: ‘hoe meer

afdichting, hoe beter’. Maar als het masker niet goed op het gezicht

aansluit, geeft een dubbele afdichting geen extra bescherming

– met voldoende goed verstelbare hoofdbanden. Door te veel druk op één

plaats kan het masker vervormen waardoor lekkage mogelijk is.

Aangeraden worden minimaal vijf hoofdbanden, waarvan vier verstelbaar

– met een panoramische ruit van polycarbonaat

– met een geventileerde ruit

– met een spreekmembraan

– met een geringe ademweerstand

– gemaakt van een hypo-allergene soort rubber of kunststof. Vooral de

uitvoering in siliconen rubber is huidvriendelijk. 

LET OP:
• lees de gebruiksinstructies voor u een nieuw masker gebruikt

• niet elk filtertype past bij elk masker

• wissel de filters op tijd

• de helm of kap en het overige materiaal moeten bestand zijn tegen de temperaturen,

mechanische weerstanden, vocht en eventuele chemicaliën waaraan blootstelling

optreedt.
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1.9 Aangeblazen half- of volgelaatsmasker

Een halfgelaatsmasker zal meestal worden gecombineerd met een 

P2-, A1- of A2-filter. Een halfgelaatsmasker in combinatie met een 

P3-filter is niet toegestaan. U moet bij gebruik van een P3-filter een

volgelaatsmasker gebruiken. Een volgelaatsmasker met een P2-, A1- of

A2-filter kan zinvol zijn als er sprake is van hoge concentraties van

minder schadelijke stoffen, of als u zowel de luchtwegen als de ogen moet

beschermen. Meestal zal een volgelaatsmasker echter worden gecombi-

neerd met een P3- of A3-filter.

Aangeblazen half- of volgelaatsmaskers zijn maskers waarbij een motor-

tje de buitenlucht door een filter heen wordt toegevoerd. Het motortje

wordt gevoed door een batterij. Het ademen door het masker gaat heel

gemakkelijk en het masker lekt nauwelijks langs de randen door de lichte

overdruk in het masker. Het gebruik van aangeblazen maskers heeft dan

ook de voorkeur bij blootstelling aan stoffen met een lage 

MAC-waarde of stoffen die in een hoge concentratie voorkomen, 

ondanks het feit dat ze duurder en zwaarder zijn en meer onderhoud

nodig hebben. De batterij van het motortje moet elke dag opgeladen

worden. Sommige maskers hebben een elektronisch alarm voor als er 

iets mis is met de luchttoevoer. 

Halfgelaatsmaskers

U kunt het beste kiezen voor een halfgelaatsmasker:

– met een goede pasvorm. Sommige leveranciers leveren maskers in 

meerdere maten

– met een goede afdichtingsrand. Sommige fabrikanten voorzien hun

maskers van een dubbele afdichtingsrand, vanuit de gedachte: ‘hoe meer

afdichting, hoe beter’. Maar als het masker niet goed op het gezicht

aansluit, geeft een dubbele afdichting geen extra bescherming

– met dubbele elastische hoofdbanden die traploos verstelbaar zijn

– met geringe overdruk in het masker

– met een ventilatoraansluiting

– met luchttoevoer via kunststof spiraalslang

– met motor, batterij en filter die aan de broeksriem te bevestigen zijn

– gemaakt van hypo-allergene soort rubber of kunststof. Vooral de uit-

voering in siliconen rubber is huidvriendelijk. 

Zie volgende pagina.

LET OP:
• lees de gebruiksinstructies voor u een nieuw masker gebruikt

• niet elk filtertype past bij elk masker

• wissel de filters op tijd

• het masker dient bestand te zijn tegen de temperaturen, mechanische weerstanden,

vocht en eventuele chemicaliën waaraan blootstelling optreedt

• onderhoud het masker goed. Een scheurtje in het masker of een vuiltje in het ventiel 

doet de werking van het masker te niet. Dit geldt vooral voor onderdrukmaskers 

(dit zijn maskers waar de druk binnen het masker lager is dan de druk buiten 

het masker). Er zijn opbergboxen te verkrijgen.
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Volgelaatsmasker

U kunt het beste kiezen voor een volgelaatsmasker:

– met een goede pasvorm. Sommige leveranciers leveren maskers in 

meerdere maten

– met een goede afdichtingsrand. Sommige fabrikanten voorzien hun

maskers van een dubbele afdichtingsrand, vanuit de gedachte: ‘hoe meer

afdichting, hoe beter’. Maar als het masker niet goed op het gezicht

aansluit, geeft een dubbele afdichting geen extra bescherming

– met voldoende goed verstelbare hoofdbanden. Door te veel druk op 

één plaats kan het masker vervormen en ergens anders gaan lekken.

Aangeraden wordt minimaal vijf hoofdbanden aan, waarvan vier 

verstelbaar

– met een panoramische ruit van polycarbonaat

– met een geventileerde ruit

– met een spreekmembraan

– met geringe overdruk in het masker

– met een ventilatoraansluiting

– met luchttoevoer via een kunststof spiraalslang

– met een motor, batterij en filter die aan de broeksriem te bevestigen zijn

– gemaakt van hypo-allergene soort rubber of kunststof. Vooral de 

uitvoering in siliconen rubber is huidvriendelijk. 

LET OP:
• lees de gebruiksinstructies voor u een nieuw masker gebruikt

• niet elk filtertype past bij elk masker

• wissel de filters op tijd

• het masker dient bestand te zijn tegen de temperaturen, mechanische weerstanden,

vocht en eventuele chemicaliën waaraan blootstelling optreedt

• onderhoud het masker goed. Een scheurtje in het masker of een vuiltje in het ventiel 

doet de werking van het masker teniet. Er zijn speciale opbergboxen te verkrijgen.

LET OP:
• lees de gebruiksinstructies voor u een nieuw masker probeert

• niet elk filtertype past bij elk masker

• wissel de filters op tijd

• het masker en het overige materiaal dient bestand te zijn tegen de temperaturen, 

mechanische weerstanden, vocht en eventuele chemicaliën waaraan blootstelling

optreedt

• onderhoud het masker goed. Een scheurtje in het masker of een vuiltje in het ventiel 

doet de werking van het masker te niet. Er zijn speciale opbergboxen te verkrijgen.
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2.1 Algemeen

Veel werknemers in de bouw staan bloot aan een hoog geluidniveau. 

Om gehoorbeschadiging te voorkomen zijn er in de Arbowet (het

Arbeidsomstandighedenbesluit) bepalingen opgenomen die moeten

voorkomen dat werknemers blootstaan aan te veel lawaai:

– geluidniveaus vanaf 80 dB(A) kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

De werkgever is verplicht boven deze grens gehoorbeschermings-

middelen in voldoende mate beschikbaar te stellen

– boven de 85 dB(A) zijn de werknemers verplicht de ter beschikking 

gestelde gehoorbeschermingsmiddelen te dragen. Deze grenswaarde gaat

in de loop van 1999 in. Nu is deze nog 90 dB(A).

Indien u niet weet hoe hoog het geluidniveau op de arbeidsplaats is kunt

u als vuistregel hanteren dat het geluidniveau hoger is dan 80 dB(A)

indien bij een afstand van één meter personen elkaar zonder stem-

verheffing niet meer kunnen verstaan. Om het precieze geluidniveau te

bepalen moet een meting verricht worden.

In een Europese norm (EN 458) is precies vastgelegd hoe u kunt komen

tot de meest geschikte keuze voor een gehoorbeschermingsmiddel. De

methodiek is echter erg ingewikkeld. In onderstaande tabel kunt u, nadat

u het geluidniveau hebt vastgesteld, eenvoudig aflezen welk type gehoor-

bescherming voor u geschikt is. Nadere informatie over elk type gehoor-

bescherming is opgenomen in de in de tabel genoemde paragrafen.

Bij een geluidniveau hoger dan 105 dB(A) dient u een combinatie van

gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken om lekkage zoveel mogelijk

te voorkomen. Ook kunt u de blootstellingsduur reduceren. 

Voorbeelden van beroepen in de bouw waarin gehoorbescherming zeker

onmisbaar zijn:

– blokkenstellers

– stukadoors

– buitengevelisolatiespecialisten

– wand- en plafondspuiters

– monteurs van systeemwanden en -plafonds

– terrazzowerkers/polijsters

– timmerlieden.

Type Geluidniveau dB(A)

80-90 90-95 95-100 100-105

Oordoppen en -proppen, paragraaf 2.2

Oorkappen, paragraaf 2.3 ( )

Otoplastieken, paragraaf 2.4

Geschikt Minder geschikt Ongeschikt ( ) Alleen speciale gehoorkappen
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2.2 Oordoppen en -proppen

Oordoppen en -proppen zijn geschikt voor mensen die op een plaats

werken waar een kleine overschrijding van het geluidsniveau is. De

demping bedraagt 10-15 dB(A) bij een goede passing. Indien de doppen

en proppen slecht passen is de demping vaak niet meer dan 5 dB(A). 

Een goede pasvorm hangt vaak samen met het materiaal. De doppen en

proppen zijn vaak te koop in grote verpakkingen. Deze verpakkingen

kunnen worden opgehangen bij de ingang van de ruimten waar de

doppen en proppen dienen te worden gedragen. De meeste doppen en

proppen zijn voor eenmalig gebruik. Sommige typen zijn meerdere malen

te gebruiken. Uit hygiëne overwegingen is dit echter af te raden.

Oordoppen en -proppen kunnen worden uitgereikt aan bezoekers.

Sommige oordoppen zijn uitgerust met een handgreep om het in- en uit

het oor doen te vergemakkelijken.

U kunt het beste kiezen voor oordoppen en -proppen:

– van geschuimd polymeer bekleed met soepele siliconenrubber

– die vormvast zijn

– die conisch gevormd zijn

– met een handgreep om het in- en uitdoen te vergemakkelijken.

2.3 Oorkappen

Oorkappen zijn te gebruiken tot een geluidniveau van 105 dB(A). Ze zijn

ideaal voor bezoekers. Indien beschermhoesjes (transpiratie absor-

berende zelfklevende oorkapinleg) worden aangebracht zijn oorkappen

zeer hygiënisch. Oorkappen zijn geschikt als er op de werkplaats maar 

af en toe een overschrijding van het geluidniveau optreedt, omdat ze 

eenvoudig op- en afgezet kunnen worden. Een nadeel van oorkappen is

dat ze, bij gebruik gedurende de hele dag, warm kunnen zijn.

U kunt het beste kiezen voor oorkappen met:

– een toenemende demping naarmate het geluidniveau hoger wordt

– een vloeistof gevulde afdichting

– een anatomische gevormde beklede beugel

– een in hoogte verstelbare beugel

– een twee-puntsophanging van de kappen.

LET OP:
• indien alarmsignalen niet hoorbaar zijn moeten otoplastieken of oorkappen worden

gebruikt die het alarmsignaal doorlaten.

21

2



2.4 Otoplastieken

Otoplastieken zijn te gebruiken tot een geluidsniveau van 105 dB(A).

Otoplastieken zijn gehoorbeschermingsmiddelen, die zijn aangepast op

de persoon en zijn of haar werkplek. Ze gaan langer mee dan andere

gehoorbeschermingsmiddelen, krijgen eens per jaar een servicebeurt en

kennen een garantie. Verder zijn ze vederlicht, spraak blijft verstaanbaar

en alarmering blijft hoorbaar. Het aangepaste akoestische filter dempt

niet meer dan nodig is. Otoplastieken veroorzaken geen hinderlijke druk,

zijn vrijwel ongevoelig voor beschadigingen en zijn onzichtbaar bij het

dragen. Hierdoor zijn zij uitermate geschikt voor dragers van een veilig-

heidshelm. Otoplastieken zijn te verzekeren tegen beschadiging of

verlies.

Voorbeelden van beroepen waarin het gebruik van otoplastieken aan te

raden is zijn:

– monteurs systeemwanden en -plafonds

– terrazzowerkers/polijsters.

U kunt het beste kiezen voor otoplastieken:

– gemaakt van poly-acrylaat of siliconenrubber

– met een handgreep om het in- en uitdoen te vergemakkelijken.

LET OP:
• alarmsignalen moeten hoorbaar zijn.

LET OP:
• alarmsignalen moeten hoorbaar zijn

• gebruik geen oorkappen indien een bril wordt gedragen.
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3.1 Algemeen

In de bouw worden allerlei werkzaamheden verricht waarbij stof, deeltjes

(splinters) of chemicaliën in de ogen terecht kunnen komen.

Beschadiging van het oog kan hierdoor optreden. U kunt zich hiertegen

beschermen door het dragen van de juiste bril. De keuze voor een bril is

afhankelijk van de werkzaamheden die u uitvoert.

U werkt in een situatie waarbij stof, (grove) deeltjes of spatten vloeistof in

uw oog terecht kunnen komen.

Ja, en de stof is ongevaarlijk voor de gezichtshuid, raadpleeg

paragraaf 3.2, Veiligheidsbrillen en Ruimzichtbrillen.

Ja, en de stof is tevens schadelijk voor de gezichtshuid,

raadpleeg hoofdstuk 4, Gelaatsbescherming.

U verricht werkzaamheden als autogeen lassen en snijden.

Ja, raadpleeg paragraaf 3.3, Lasbrillen.

U verricht werk in een situatie waarbij de kans bestaat dat er deeltjes of

stof in uw ogen terecht komen en u bent voor korte tijd aanwezig en/of

draagt een corrigerende bril.

Ja, raadpleeg paragraaf 3.4, Beschermbrillen.

3.2 Veiligheidsbrillen en ruimzichtbrillen

Zowel veiligheidsbrillen als ruimzichtbrillen bieden bescherming tegen

(grof ) stof, slijpspatten en vloeistoffen die ongevaarlijk zijn voor de

gezichtshuid.

Voorbeelden van beroepen waarvoor veiligheids- of ruimzichtbrillen 

van belang  zijn:

– blokkenstellers

– stukadoors

– buitengevelisolatiespecialisten

– monteurs systeemwanden en -plafonds

– wand- en plafondspuiters.

Het verschil tussen veiligheidsbrillen en ruimzichtbrillen ligt in het

model. De veiligheidsbril lijkt op een ‘gewone’ bril, terwijl de ruim-

zichtbril meer weg heeft van een duikbril. Bij hoge stofconcentraties 

of in geval van slijpspatten biedt een ruimzichtbril een betere bescher-

ming. In andere gevallen is de keuze afhankelijk van uw persoonlijke

voorkeur.

Het voordeel van een veiligheidsbril is dat deze kan worden uitgevoerd als

een ‘gewone’ bril met correctieglazen.
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U kunt het best kiezen voor een bril met:

– een anti-fog coating

– een gezichtsveld van 180 graden

– een goede aansluiting op het gelaat

– een gematteerde bovenkant om lichtreflectie te voorkomen

– een traploos verstelbare beklede hoofdband (ruimzichtbril)

– een diepe goot aan de bovenkant van de bril voor snel zijwaarts afvloeien

van vloeistoffen (ruimzichtbril)

– hittebestendige eigenschappen

– eigenschappen de garanderen dat de bril chemisch bestand is tegen

zuren en logen.

3.3 Lasbrillen

Een lasbril kan gebruikt worden wanneer er geen kans is dat lasspatten in

het gelaat komen. Wanneer die kans er wel is dient een lashelm of

lasschild te worden gebruikt. 

U kunt het beste kiezen voor een lasbril:

– met polycarbonaat lenzen

– met ventilatie-openingen die aan de binnenzijde zijn afgedekt met

metaalgaas

– met een traploos verstelbare beklede hoofdband

– met een opklapbaar voorstuk

– met een instelbare neusbreedte

– gemaakt van onbrandbaar materiaal.

3.4 Beschermbrillen

Een beschermbril wordt meestal maar tijdelijk gedragen door mensen die

het werk bezoeken. 

Zie volgende pagina.

LET OP:
• de bril wordt mogelijk door verschillende mensen gedragen en moet dus over een

correctiebril heen passen

• de kleur van de glazen hangt af van de soort laswerkzaamheden die worden verricht.

Raadpleeg hiervoor de leverancier.
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U kunt het beste kiezen voor een beschermbril met:

– polycarbonaat lenzen

– een verstelbare inclinatiehoek (hoek tussen veer en lens)

– een verstelbare veerlengte

– wenkbrauwbescherming van gematteerd glas tegen lichtreflecties

– bescherming aan de zijkant, door middel van zijkapjes.

LET OP:
• een beschermbril dient te passen over een correctiebril. 
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4.1 Algemeen

In de bouw worden werkzaamheden verricht waarbij stof, deeltjes of

chemicaliën in de ogen en het gezicht terecht kunnen komen. Wanneer

een bril niet toereikend is, omdat ook de gezichtshuid blootstaat aan stof,

(grove) deeltjes of chemicaliën dient u gebruik te maken van gelaats-

bescherming. Het hangt van uw werkzaamheden af welke gelaats-

bescherming voor u het meest geschikt is.

U verricht laswerkzaamheden.

Ja, raadpleeg paragraaf 4.2, Lashelmen en -schilden.

U werkt in een andere situatie waarbij stof, (grove) deeltjes of chemi-

caliën in uw ogen/gelaat terecht kunnen komen. Het materiaal waar u

mee werkt is tevens schadelijk voor de gezichtshuid.

Ja, raadpleeg paragraaf 4.3, Gelaatsschermen.

4.2 Lashelmen en -schilden

Lasschilden zijn schilden die worden vastgehouden tijdens het lassen.

Lashelmen zijn lasschilden die aan een hoofdband of aan een

(veiligheids)helm zijn bevestigd. Het voordeel van lashelmen is dat 

ze zo kunnen worden gebruikt dat beide handen vrij zijn. Lasschilden 

en -helmen kunnen gemaakt zijn van diverse materialen en kunnen zijn

uitgevoerd met spatruiten.

Lasruiten en spatruiten kunnen stuk gaan. Het is dan ook van belang 

dat de ruiten makkelijk vervangbaar zijn. Bij sommige type lashelmen 

en -schilden is de kans op het breken van de las- en spatruit verkleind

door een verende borging. De spatruit beschermt de relatief duurdere

lasruit. De kleur van de lasruit is meestal groen. De kleur groen biedt door

de absorptie van licht in het rood en infrarood spectrum een goed

contrast tussen smeltbad en omgeving. 

De lasruit moet het juiste ‘scale’nummer hebben om uw ogen te be-

schermen. Voor autogeen lassen dient u een ruit met een ‘scale’nummer

4-8 te gebruiken. Het gewenste ‘scale’nummer loopt op met het debiet

voor acetyleen of zuurstof dat bij het lassen wordt gebruikt. Voor elek-

trisch lassen dient u een ruit met een ‘scale’nummer 4-14 te gebruiken.

Het gewenste ‘scale’nummer loop op met de stroom in Ampères die bij

het lassen wordt gebruikt. Voor lassen met een sterke hitte-ontwikkeling

dient u te kiezen voor een ruit van goud gecoat polycarbonaat. Deze

ruiten absorberen rood en infrarood zeer goed. De kleur van de las-

omgeving, zoals die door de lasser wordt waargenomen verandert echter.
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U kunt het beste kiezen voor een lashelm en niet voor een lasscherm. 

De lashelm heeft een:

– polycarbonaat lasruit

– lasruit met een anti-fog coating

– lasruit in de juiste tint (zie hieronder)

– lasruit die gemakkelijk te vervangen is

– spatruit met een verende borging

– spatruit die gemakkelijk te vervangen is

– helm van glasvezel versterkte polyester

– traploos verstelbare hoofdband van linnen, bekleed met leer en voorzien

van een zweetband.

4.3 Gelaatsschermen

Gelaatsschermen zijn verkrijgbaar in diverse modellen, waarbij het

mogelijk is ook de oren, slapen en kin te beschermen. De ruiten kunnen

zijn uitgevoerd in diverse materialen en kleuren. Een gelaatsscherm is

ook te verkrijgen in combinatie met een veiligheidshelm. Indien u een

veiligheidshelm moet dragen dan dient deze te voldoen aan NEN-EN 397

(zie hoofdstuk 5).

U kunt het beste kiezen voor gelaatsschermen met:

– een polycarbonaat ruit

– een anti-fog coating

– gemaakt van chemisch resistent materiaal

– een traploos verstelbare beklede hoofdband.
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5.1 Algemeen

In de bouw kan er een risico voor de werknemer zijn voor het oplopen van

verwondingen aan het hoofd door:

– vallende, omvallende of wegvliegende voorwerpen

– chemicaliën

– stoten van het hoofd.

Een werkgever moet dan een doelmatige veiligheidshelm ter beschikking

stellen en ervoor zorgen dat de helm wordt gedragen en in een goede

staat verkeert. De werknemer is verplicht de helm te dragen. Iedere helm

moet het CE-keurmerk bevatten. In iedere veiligheidshelm moeten

volgens NEN-EN 397 de volgende gegevens onuitwisbaar in de helmklep

zijn aangebracht:

– het materiaal waarvan de helmschaal is vervaardigd

– de productiedatum van de helm die is te herkennen aan een cirkel waarin

de maanden en het jaar zijn aangegeven. Aan de hand hiervan kunt u

nagaan of de helm aan vervanging toe is

– de maataanduiding

– de naam van de fabrikant

– de modelbenaming.

In de gebruiksaanwijzing dient de uiterste gebruikstermijn te zijn aan-

gegeven.

De keuze voor een bepaalde veiligheidshelm dient te worden gemaakt op

grond van de aard van de werkzaamheden die u verricht.

U werkt in een situatie waarin voorwerpen op uw hoofd kunnen vallen,

voorwerpen kunnen omvallen of kunnen wegvliegen of waarin u uw

hoofd kunt stoten.

Ja, raadpleeg paragraaf 5.1, Gewone veiligheidshelm.

U werkt onder leidingen die chemicaliën kunnen lekken.

Ja, raadpleeg paragraaf 5.2, Veiligheidshelm met gootje.

U moet tijdens uw werk vaak naar beneden kijken.

Ja, raadpleeg paragraaf 5.3, Veiligheidshelm met verlengde

achterkant.

U moet tijdens uw werk vaak omhoog kijken.

Ja, raadpleeg paragraaf 5.4, Veiligheidshelm met een verkorte

klep.

U werkt in een situatie waar het risico aanwezig is dat er iets in uw gezicht

spat.

Ja, raadpleeg paragraaf 5.5, Veiligheidshelm in combinatie met

gelaatsscherm.
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U werkt in een situatie waarin het dragen van een helm en gehoor-

bescherming verplicht is.

Ja, raadpleeg paragraaf 5.6, Veiligheidshelm in combinatie met

gehoorbescherming.

5.2 Gewone veiligheidshelm

De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal

waarvan de helm is gemaakt en wordt beïnvloed door diverse factoren

zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en

aantasting door chemicaliën en temperatuur. In onderstaande tabel kunt

u, uitgaande van de situatie waarin u werkt, aflezen van welk materiaal de

veiligheidshelm gemaakt moet zijn.

* De vervangingstermijn geldt ook voor het binnenwerk.

** Er dient rekening mee gehouden te worden dat een polyetheen helm reeds maximaal 12 maanden is opgeslagen bij

de fabrikant/leverancier.

U kunt het beste kiezen voor een helm met:

– een goede pasvorm

– een traploos verstelbare hoofdband van elastische textiel, of voorzien van

linnen met leer bekleed

– een hoofdband die voldoende breed is en verticaal en horizontaal direct

tegen het hoofd ligt

– een binnenwerk waarin een zweetband aanwezig is

– een kinriem die de oren niet afdekt en het dragen van andere persoonlijke

beschermingsmiddelen niet belemmert

– de mogelijkheid een wintermuts eronder aan brengen. De wintermuts is

achter het binnenwerk te bevestigen en is voorzien van afritsbare oren en

een nekbeschermer

– de mogelijkheid een winterband om de rand van de helm aan te brengen.

Materiaal Chemicaliën Bestand tegen Vervangen na . . jaar

bestendig hoge temperaturen

Textiel-versterkt fenolhars  10

Glasvezel versterkte polyester 10

Polycarbonaat 5*

Polyamide 5*

ABS (Acrylnitril Butadien Styreen) 5*

Polyetheen 3*/**

Geschikt Minder geschikt Ongeschikt
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5.3 Veiligheidshelm met gootje

Een veiligheidshelm met gootje is bestemd voor het werken met chemi-

caliën of het werken op plekken waar chemicaliën op uw hoofd kunnen

komen. Veiligheidshelmen met een gootje zijn dus niet in eerste instantie

bestemd voor het opvangen van regen. 

De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal

waarvan de helm is gemaakt en wordt beïnvloed door diverse factoren

zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en

aantasting door chemicaliën en temperatuur. In onderstaande tabel kunt

u, uitgaande van de situatie waarin u werkt, aflezen van welk materiaal de

veiligheidshelm gemaakt moet zijn.

* De vervangingstermijn geldt ook voor het binnenwerk.

** Er dient rekening mee gehouden te worden dat een polyetheen helm reeds maximaal 12 maanden is opgeslagen bij

de fabrikant/leverancier.

Materiaal Chemicaliën Bestand tegen Vervangen na . . jaar

bestendig hoge temperaturen

Textiel-versterkt fenolhars  10

Glasvezel versterkte polyester 10

Polycarbonaat 5*

Polyamide 5*

ABS (Acrylnitril Butadien Styreen) 5*

Polyetheen 3*/**

Geschikt Minder geschikt Ongeschikt

LET OP:
• na een val of stoot moet een helm vervangen worden ook al is er geen schade zichtbaar

• een helm mag niet langdurig in de zon liggen omdat dit het verouderingsproces 

versnelt

• een helm mag niet worden beplakt met stickers omdat lijmen het verouderingsproces

versnellen. 
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U kunt het beste kiezen voor een helm met:

– een goede pasvorm

– een traploos verstelbare hoofdband van elastische textiel, of voorzien van

linnen met leer bekleed

– een hoofdband die voldoende breed is en verticaal en horizontaal direct

tegen het hoofd ligt

– een binnenwerk waarin een zweetband aanwezig is

– een kinriem die de oren niet afdekt en het dragen van andere persoonlijke

beschermingsmiddelen niet belemmert

– de mogelijkheid een wintermuts eronder aan brengen. De wintermuts is

achter het binnenwerk te bevestigen en is voorzien van afritsbare oren en

een nekbeschermer

– de mogelijkheid een winterband om de rand van de helm aan te brengen

– afdekbare ventilatie-openingen

– een chemicaliënbestendig binnenwerk.

5.4 Veiligheidshelm verlengde achterkant

Een veiligheidshelm met een verlengde achterkant is speciaal bestemd

voor mensen die veel gebukt werken en die dus meer kans hebben door

vallende voorwerpen geraakt te worden op hun achterhoofd en nek dan

boven op hun hoofd. Deze helm biedt volledige achterhoofd bescher-

ming. Het is met deze helm lastiger om omhoog te kijken.

De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal

waarvan de helm is gemaakt en wordt beïnvloed door diverse factoren

zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en

aantasting door chemicaliën en temperatuur. In onderstaande tabel kunt

u, uitgaande van de situatie waarin u werkt, aflezen van welk materiaal de

veiligheidshelm gemaakt moet zijn.

Zie volgende  pagina.

LET OP:
• na een val of stoot moet een helm vervangen worden ook al is er geen schade zichtbaar

• een helm mag niet langdurig in de zon liggen omdat dit het verouderingsproces 

versnelt

• een helm mag niet worden beplakt met stickers omdat lijmen het verouderingsproces

versnellen. 
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* De vervangingstermijn geldt ook voor het binnenwerk.

** Er dient rekening mee gehouden te worden dat een polyetheen helm reeds maximaal 12 maanden is opgeslagen bij

de fabrikant/leverancier.

U kunt het beste kiezen voor een helm met:

– een goede pasvorm

– een traploos verstelbare hoofdband van elastische textiel, of voorzien van

linnen met leer bekleed

– een hoofdband die voldoende breed is en verticaal en horizontaal direct

tegen het hoofd ligt

– een binnenwerk waarin een zweetband aanwezig is

– een kinriem die de oren niet afdekt en het dragen van andere persoonlijke

beschermingsmiddelen niet belemmert

– de mogelijkheid een wintermuts eronder aan brengen. De wintermuts is

achter het binnenwerk te bevestigen en is voorzien van afritsbare oren en

een nekbeschermer

– de mogelijkheid een winterband om de rand van de helm aan te brengen.

5.5 Veiligheidshelm met verkorte klep

Een veiligheidshelm met een verkorte klep is bij uitstek geschikt wanneer

er veel werkzaamheden verricht moeten worden waarbij omhoog moet

worden gekeken. Doordat de klep van de veiligheidshelm korter is wordt

het zicht naar boven aanzienlijk vergroot.

LET OP:
• na een val of stoot moet een helm vervangen worden ook al is er geen schade zichtbaar

• een helm mag niet langdurig in de zon liggen omdat dit het verouderingsproces versnelt

• een helm mag niet worden beplakt met stickers omdat lijmen het verouderingsproces

versnellen. 

Materiaal Chemicaliën Bestand tegen Vervangen na . . jaar

bestendig hoge temperaturen

Textiel-versterkt fenolhars  10

Glasvezel versterkte polyester 10

Polycarbonaat 5*

Polyamide 5*

ABS (Acrylnitril Butadien Styreen) 5*

Polyetheen 3*/**

Geschikt Minder geschikt Ongeschikt
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De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal

waarvan de helm is gemaakt en wordt beïnvloed door diverse factoren

zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en

aantasting door chemicaliën en temperatuur. In onderstaande tabel kunt

u, uitgaande van de situatie waarin u werkt, aflezen van welk materiaal de

veiligheidshelm gemaakt moet zijn.

* De vervangingstermijn geldt ook voor het binnenwerk.

** Er dient rekening mee gehouden te worden dat een polyetheen helm reeds maximaal 12 maanden is opgeslagen bij

de fabrikant/leverancier.

U kunt het beste kiezen voor een helm met:

– een goede pasvorm

– een traploos verstelbare hoofdband van elastische textiel, of voorzien van

linnen met leer bekleed

– een hoofdband die voldoende breed is en verticaal en horizontaal direct

tegen het hoofd ligt

– een binnenwerk waarin een zweetband aanwezig is

– een kinriem die de oren niet afdekt en het dragen van andere persoonlijke

beschermingsmiddelen niet belemmert

– de mogelijkheid een wintermuts eronder aan brengen. De wintermuts is

achter het binnenwerk te bevestigen en is voorzien van afritsbare oren en

een nekbeschermer

– de mogelijkheid een winterband om de rand van de helm aan te brengen.

LET OP:
• na een val of stoot moet een helm vervangen worden ook al is er geen schade zichtbaar

• een helm mag niet langdurig in de zon liggen omdat dit het verouderingsproces 

versnelt

• een helm mag niet worden beplakt met stickers omdat lijmen het verouderingsproces

versnellen. 

Materiaal Chemicaliën Bestand tegen Vervangen na . . jaar

bestendig hoge temperaturen

Textiel-versterkt fenolhars  10

Glasvezel versterkte polyester 10

Polycarbonaat 5*

Polyamide 5*

ABS (Acrylnitril Butadien Styreen) 5*

Polyetheen 3*/**

Geschikt Minder geschikt Ongeschikt
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5.6 Veiligheidshelm in combinatie met gelaatsbescherming

Wanneer gewerkt moet worden met een veiligheidshelm in combinatie

met een gelaatsscherm, kunt u er van te voren rekening mee houden dat

de veiligheidshelm de van belang zijnde voorzieningen heeft, zodat er op

een eenvoudige manier een gelaatsscherm aangebracht kan worden. Voor

informatie over gelaatsbescherming kunt u hoofdstuk 4 raadplegen.

De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal

waarvan de helm is gemaakt en wordt beïnvloed door diverse factoren

zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en

aantasting door chemicaliën en temperatuur. In onderstaande tabel kunt

u, uitgaande van de situatie waarin u werkt, aflezen van welk materiaal de

veiligheidshelm gemaakt moet zijn.

* De vervangingstermijn geldt ook voor het binnenwerk.

** Er dient rekening mee gehouden te worden dat een polyetheen helm reeds maximaal 12 maanden is opgeslagen bij

de fabrikant/leverancier.

U kunt het beste kiezen voor een helm met:

– voorzieningen om een gelaatsscherm aan te brengen

– een goede pasvorm

– een traploos verstelbare hoofdband van elastische textiel, of voorzien van

linnen met leer bekleed

– een hoofdband die voldoende breed is en verticaal en horizontaal direct

tegen het hoofd ligt

– een binnenwerk waarin een zweetband aanwezig is

– een kinriem die de oren niet afdekt en het dragen van andere persoonlijke

beschermingsmiddelen niet belemmert

– de mogelijkheid een wintermuts eronder aan brengen. De wintermuts is

achter het binnenwerk te bevestigen en is voorzien van afritsbare oren en

een nekbeschermer

– de mogelijkheid een winterband om de rand van de helm aan te brengen.

Materiaal Chemicaliën Bestand tegen Vervangen na . . jaar

bestendig hoge temperaturen

Textiel-versterkt fenolhars  10

Glasvezel versterkte polyester 10

Polycarbonaat 5*

Polyamide 5*

ABS (Acrylnitril Butadien Styreen) 5*

Polyetheen 3*/**

Geschikt Minder geschikt Ongeschikt
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5.7 Veiligheidshelm in combinatie met gehoorbescherming

Wanneer er gewerkt moet worden met een veiligheidshelm en gehoor-

bescherming, kan er voor gekozen worden om een combinatie van een

veiligheidshelm en gehoorkappen te nemen. De oorkappen moeten

bevestigd kunnen worden aan de veiligheidshelm. Wanneer er altijd

gewerkt moet worden met een veiligheidshelm en gehoorbescherming

zijn otoplastieken aan te raden. Voor informatie over gehoorbescherming

kunt u hoofdstuk 2 raadplegen.

De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal

waarvan de helm is gemaakt en wordt beïnvloed door diverse factoren

zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en

aantasting door chemicaliën en temperatuur. In onderstaande tabel kunt

u, uitgaande van de situatie waarin u werkt, aflezen van welk materiaal de

veiligheidshelm gemaakt moet zijn.

* De vervangingstermijn geldt ook voor het binnenwerk.

** Er dient rekening mee gehouden te worden dat een polyetheen helm reeds maximaal 12 maanden is opgeslagen bij

de fabrikant/leverancier.

Materiaal Chemicaliën Bestand tegen Vervangen na . . jaar

bestendig hoge temperaturen

Textiel-versterkt fenolhars  10

Glasvezel versterkte polyester 10

Polycarbonaat 5*

Polyamide 5*

ABS (Acrylnitril Butadien Styreen) 5*

Polyetheen 3*/**

Geschikt Minder geschikt Ongeschikt

LET OP:
• na een val of stoot moet een helm vervangen worden ook al is er geen schade zichtbaar

• een helm mag niet langdurig in de zon liggen omdat dit het verouderingsproces 

versnelt

• een helm mag niet worden beplakt met stickers omdat lijmen het verouderingsproces

versnellen. 
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U kunt het beste kiezen voor een helm met:

– de mogelijkheid oorkappen eraan te bevestigen

– een goede pasvorm

– een traploos verstelbare hoofdband van elastische textiel, of voorzien van

linnen met leer bekleed

– een hoofdband die voldoende breed is en verticaal en horizontaal direct

tegen het hoofd ligt

– een binnenwerk waarin een zweetband aanwezig is

– een kinriem die de oren niet afdekt en het dragen van andere persoonlijke

beschermingsmiddelen niet belemmert

– de mogelijkheid een wintermuts eronder aan brengen. De wintermuts is

achter het binnenwerk te bevestigen en is voorzien van afritsbare oren en

een nekbeschermer

– de mogelijkheid een winterband om de rand van de helm aan te brengen.

LET OP:
• na een val of stoot moet een helm vervangen worden ook al is er geen schade zichtbaar

• een helm mag niet langdurig in de zon liggen omdat dit het verouderingsproces 

versnelt

• een helm mag niet worden beplakt met stickers omdat lijmen het verouderingsproces

versnellen. 
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6.1 Algemeen

Bij diverse werkzaamheden in de bouw kunnen verwondingen aan

handen ontstaan. Ook chemicaliën en hitte of vonken kunnen verwon-

dingen veroorzaken. Bij de keuze voor handbescherming dient u rekening

te houden met de wijze van gebruik, de ernst en aard van het risico, de

frequentie en de duur van de inzet en de werkplekomstandigheden.

Voorbeelden van beroepen waarin handbescherming gewenst is zijn:

– stukadoors

– buitengevelisolatiespecialisten

– terrazzowerkers/polijsters

– vloerleggers

– wand- en plafondspuiters

– schilders.

Om de voor u meest geschikte handschoen vast te stellen dient u de

volgende vragen te beantwoorden.

U verricht werkzaamheden waarbij u mechanische risico’s loopt, zoals

snijden, schuren en prikken.

Ja, raadpleeg paragraaf 6.2, Handschoenen die beschermen tegen

mechanische invloeden.

U verricht werkzaamheden waarbij u in aanraking komt met chemicaliën.

Ja, raadpleeg paragraaf 6.3, Handschoenen die beschermen tegen

chemicaliën.

U verricht werkzaamheden waarbij u in aanraking komt met hitte of

vonken.

Ja, raadpleeg paragraaf 6.4, Handschoenen die beschermen tegen

hitte of vonken.

6.2 Handschoenen die beschermen tegen mechanische
invloeden

Met handschoenen die beschermen tegen mechanische invloeden,

worden handschoenen bedoeld die weerstand bieden tegen snijden,

schuren en prikken.

U loopt een kans snijwonden op te lopen door metaal of glas of u kunt

zich in uw handen snijden met bijvoorbeeld een mes.

Ja, raadpleeg paragraaf 6.2.1, Snijvaste handschoenen.

U verricht lichte werkzaamheden en werkt niet bij hoge temperaturen en

niet met vloeistoffen of chemicaliën.

Ja, raadpleeg paragraaf 6.2.2, Werkhandschoenen.
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U staat bloot aan mechanische invloeden, werkt niet met chemicaliën,

maar gewone werkhandschoenen voldoen niet.

Ja, raadpleeg paragraaf 6.2.3, Overige handschoenen.

6.2.1 Snijvaste handschoenen

Er zijn twee typen snijvaste handschoenen, te weten de roestvrijstalen

handschoenen en de gebreide handschoenen van een snijvast materiaal.

De roestvrijstalen handschoen biedt een zeer goede bescherming. De

vingergevoeligheid is alleen beperkt. Handschoenen waarmee prettiger

kan worden gewerkt zijn handschoenen die vervaardigd zijn uit kevlar,

aramide vezels, dyneemagaren of spectragaren. Deze handschoenen zijn

zeer snijvast en soepel. Een rubber coating kan zorgen voor een goede

grip.

Voorbeelden van beroepen waarin snijvaste handschoenen gebruikt

kunnen worden zijn:

– monteurs systeemwanden en -plafonds

– glaszetters.

U kunt het beste kiezen voor handschoenen:

– gemaakt van aramide vezels, dyneemagaren of spectragaren

– met een goede pasvorm

– die slijtvast zijn

– die ook de polsen beschermen

– met een rubber coating

– zonder naden.

6.2.2 Werkhandschoenen

Werkhandschoenen zijn niet bestand tegen hoge temperaturen, vloei-

stoffen en chemicaliën. Werkhandschoenen van katoen en leer zijn zeer

geschikt voor lichte werkzaamheden waarbij u niet blootstaat aan zware

mechanische invloeden. De handschoenen kunnen ook geheel van leer

zijn. Deze zijn bestand tegen warmte. De handschoenen zijn meerdere

malen te gebruiken en goed te reinigen.

U kunt het beste kiezen voor handschoenen:

– gemaakt van katoen en leer of van alleen leer

– met een waterdichte canvas kap

– met een leren palmversterking

– met een goede pasvorm

– die ook de polsen beschermen.

Zie volgende pagina.

43

6

3



6.2.3 Overige handschoenen

Indien u blootstaat aan mechanische invloeden, maar de gewone

werkhandschoenen van leer en/of katoen voldoen niet dan kunt u in

onderstaande tabel aan de hand van de eigenschappen die u van de

handschoenen verwacht een keuze maken uit het materiaal dat 

geschikt is.

uitstekend matig

goed slecht

Verder kunt u het beste kiezen voor handschoenen:

– met een goede pasvorm

– die ook de polsen beschermen

– die slipvast zijn

– die vingergevoelig zijn

– zonder naden.

Eigenschappen/

materiaalsoort

Slijtvastheid

Snijweerstand

Doorprikweerstand

Scheurvastheid

Soepelheid

Hittebestendigheid

LET OP:
• naast de eigenlijke veiligheidshandschoenen kunnen losse katoenen binnenhand-

schoenen worden gebruikt, die beschermen bij koude

• de handschoenen moeten koel en beschermd tegen zonlicht worden bewaard om 

snelle veroudering te voorkomen

• draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende machines of onderdelen. 

Wanneer de handschoenen in de machine terechtkomen dan is de kans groot dat 

ook uw handen tussen de draaiende delen terechtkomen.
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6.3 Handschoenen die beschermen tegen chemicaliën

Er is geen enkele handschoen die voldoende beschermt tegen alle chemi-

caliën. Wel zijn er sinds enkele jaren in Nederland kunststof hand-

schoenen verkrijgbaar die bestand zijn tegen een groot aantal chemi-

caliën. De handschoenen worden 4H-handschoenen genoemd. 4H geeft

aan dat de doorbraaktijd (het moment dat de handschoen z’n bescher-

mende werking heeft verloren) voor veel chemicaliën tenminste 4 uur

bedraagt. Het materiaal is een vijf lagen laminaat met een totale dikte van 

0,065 mm. De handschoenen zijn goed bestand tegen rek, hebben een

lange kap en zijn in vier maten verkrijgbaar.

Indien u precies weet aan welke chemicaliën u blootstaat kunt u ook

gebruik maken van specifieke handschoenen. Bij Arbouw kunt u tevens

de publicatie ‘Adviezen voor beschermende kleding bij het werken met

chemicaliën’ bestellen (kosten f 15,–, bestelnr. 0627). Hierin kunt u op-

zoeken van welk materiaal de handschoenen moeten zijn gemaakt om de

beste bescherming te bieden. In onderstaande tabel kunt u aan de hand

van de eigenschappen die u van de handschoenen verwacht een keuze

maken uit het materiaal dat geschikt is.

uitstekend matig

goed slecht

Eigenschappen/

materiaalsoort

Slijtvastheid

Snijweerstand

Doorprikweerstand

Scheurvastheid

Soepelheid

Hittebestendigheid

LET OP:
• naast de eigenlijke veiligheidshandschoenen kunnen losse katoenen binnenhand-

schoenen worden gebruikt, die beschermen bij allergieën of bij koude

• de handschoenen moeten koel en beschermd tegen zonlicht worden bewaard om 

snelle veroudering te voorkomen

• draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende machines of onderdelen. 

Wanneer de handschoenen in de machine terechtkomen dan is de kans groot dat ook 

uw handen tussen de draaiende delen terechtkomen

• PVA-handschoenen mogen niet met water in aanraking komen.
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Verder kunt u het beste kiezen voor handschoenen:

– met een goede pasvorm

– met een lange kap die kan worden omgeslagen en de polsen beschermen

– die slipvast zijn

– die vingergevoelig zijn

– zonder naden.

6.4 Handschoenen die beschermen tegen hitte en vonken 

Deze handschoenen moeten hittebestendig zijn en isolerende, hitte

reflecterende en vlamwerende eigenschappen bezitten. Verder moeten 

ze bestand zijn tegen spatten en mechanische invloeden bij hoge tempe-

raturen. 

U kunt het beste kiezen voor handschoenen:

– gemaakt van leer

– die bestand zijn tegen oliën en vetten

– die vrijwel ongevoelig zijn voor lasvonken

– met een goede pasvorm

– met de juiste lengte

– die slipvast zijn

– die vingergevoelig zijn

– zonder naden

– met een versterkte duimgreep

– met kap om de armen te beschermen.

LET OP:
• het bestand zijn tegen chemische middelen gaat vòòr de andere eigenschappen 

van de handschoenen

• naast de eigenlijke veiligheidshandschoenen kunnen losse katoenen binnenhand-

schoenen worden gebruikt, die beschermen bij allergieën of bij koude

• de handschoenen moeten koel en beschermd tegen zonlicht worden bewaard om 

snelle veroudering te voorkomen

• voor het gebruik moeten handschoenen altijd (ook nieuwe) worden gecontroleerd op

defecten. De aanwezigheid van gaatjes kan worden geconstateerd door de handschoen 

op te blazen en dan onder water te dompelen (mag niet bij handschoenen van PVA)

• alvorens de handschoenen aan te trekken, moeten de handen worden gereinigd en de

nagels zonodig worden geknipt

• de handschoenen dienen pas uitgetrokken te worden nadat de buitenkant goed is

schoongemaakt (bij PVA niet met water)

• hergebruik van handschoenen mag alleen indien er zekerheid is dat door wassen 

(in- en uitwendig met warm water en zeep) en ventileren het materiaal voldoende 

schoon en vrij van geabsorbeerde chemicaliën is gemaakt. Lees de voorschriften van de 

fabrikant

• draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende machines of onderdelen. 

Wanneer de handschoenen in de machine terechtkomen dan is de kans groot dat ook 

uw handen tussen de draaiende delen terechtkomen.
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LET OP:
• kies de juiste (linker of rechter handschoen). In sommige gevallen is het mogelijk de

handschoenen zowel links als rechts te dragen

• naast de eigenlijke veiligheidshandschoenen kunnen losse katoenen binnenhand-

schoenen worden gebruikt, die beschermen allergieën of bij koude

• de handschoenen moeten koel en beschermd tegen zonlicht worden bewaard om 

snelle veroudering te voorkomen

• draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende machines of onderdelen. 

Wanneer de handschoenen in de machine terechtkomen dan is de kans groot dat ook 

uw handen tussen de draaiende delen terechtkomen.
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7.1 Algemeen

In de bouwnijverheid is het verplicht om schoenen te dragen die voorzien

zijn van een S3-codering. Voor laarzen geldt een S5-codering. 

De S5-codering voor laarzen kent dezelfde eisen als de S3-codering voor

schoenen. De S3-codering voor schoenen houdt in dat de schoen een

veiligheidsschoen is voor beroepsdoeleinden; een speciale veiligheids-

neus biedt bescherming tegen vallende voorwerpen, de schoen heeft

verder een gesloten hiel, antistatische eigenschappen, een energie 

absorberende hak, een waterdichte schacht, een stalen tussenzool en 

een geprofileerde loopzool.

In de bouw worden hoge schoenen met enkelbescherming aanbevolen

(zie paragraaf 7.3) boven de laag uitgevoerde modellen, tenzij veel werk

geknield wordt uitgevoerd. Sinds kort voldoen ook klompen aan de in

Europa gestelde eisen voor veiligheidsschoenen.

In de schoenen en laarzen worden extra voorzieningen aangegeven met

symbolen. Hieronder vindt u de symbolen en de verklaring ervan.

P Stalen tussenzool (penetratieweerstand tot 100N).

C Elektrische weerstand geleidend 

(elektrische weerstand < 100 kOhm).

A Elektrische weerstand antistatisch 

(elektrische weerstand tussen 0.1 en 1.000 mOhm).

E Energie absorberende hak.

HI Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging in de schoen

wordt vertraagd (< 22 ºC).

CI Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging in de schoen

wordt afgeremd (< 10 ºC).

WRU Waterdichte schacht.

HRO Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 

300 ºC gedurende 1 minuut.

De keuze van voetbescherming hangt af van de werkzaamheden.

U werkt veel geknield.

Ja, raadpleeg paragraaf 7.2, Veiligheidsschoenen laag model.

U doet veel klimwerk.

Ja, raadpleeg paragraaf 7.3, Veiligheidsschoenen hoog model.

U werkt veel in een natte omgeving.

Ja, raadpleeg paragraaf 7.4 of 7.5, Veiligheidslaarzen van leer of

kunststof.

U voert laswerkzaamheden uit.

Ja, raadpleeg paragraaf 7.4, Veiligheidslaarzen van leer.

U werkt met chemicaliën.

Ja, raadpleeg paragraaf 7.5, Veiligheidslaarzen van kunststof.
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7.2 Veiligheidsschoenen laag model

Een laag model veiligheidsschoenen is uitermate geschikt voor mensen

die tijdens hun werk veel moeten knielen. Bij een hoge schoen is de voet

minder makkelijk te bewegen. Een nadeel van het lage model schoenen is

dat er minder bescherming van de achillespees is. 

U kunt het beste kiezen voor veiligheidsschoenen van leer:

– met een goede pasvorm

– die goed aan en uit te trekken zijn

– met een leren binnenwerk

– met inlegzolen van vilt of leer

– met een gepolsterde hiel

– met rubberen beschermneus

– met een veerkrachtige loopzool

– met een zool met hoge slipweerstand

– met een hitte-, olie- en zuurbestendige zool.

7.3 Veiligheidsschoenen hoog model

Een hoog model veiligheidsschoenen is het meest geschikt in de bouw.

Hoge schoenen geven voldoende steun en beschermen de achillespees.

U kunt het beste kiezen voor veiligheidsschoenen van leer:

– met een goede pasvorm

– die goed aan en uit te trekken zijn

– met een leren binnenwerk

– met inlegzolen van vilt of leer

– met een juiste hoogte van de schacht

– met een gepolsterde schacht voor enkel- en achillespeesbescherming

– met een rubberen beschermneus

– met een veerkrachtige loopzool

– met een zool met hoge slipweerstand

– met een hitte-, olie- en zuurbestendige zool.

7.4 Veiligheidslaarzen van leer

Veiligheidslaarzen worden vooral gebruikt wanneer er veel in een natte of

vochtige omgeving gewerkt moet worden. Het is dan ook van belang dat

de laarzen goed waterdicht zijn.

U kunt het beste kiezen voor veiligheidslaarzen van leer:

– met een goede pasvorm

– die goed aan en uit te trekken zijn

– met een leren binnenwerk

– met inlegzolen van vilt of leer

– met een juiste hoogte van de schacht

Zie volgende pagina.
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– met waterafstotende eigenschappen

– met een rubberen beschermneus

– met een veerkrachtige loopzool

– met een zool met hoge slipweerstand

– met een hitte-, olie- en zuurbestendige zool

– met een acryl- of wolvoering tegen koude.

7.5 Veiligheidslaarzen van kunststof

Kunststof veiligheidslaarzen worden voornamelijk gebruikt wanneer een

leren laars niet meer toereikend is. Dit is het geval bij te vochtige omstan-

digheden en wanneer er gewerkt wordt met chemicaliën die door het leer

heen kunnen dringen. Om na te gaan van welk type kunststof de laars

moet zijn bij het werken met bepaalde chemicaliën dient u de publicatie

‘Adviezen voor beschermende kleding bij het werken met chemicaliën’ te

raadplegen (kosten f 15,–, bestelnr. ARB 0627).

U kunt het beste kiezen voor veiligheidslaarzen van kunststof:

– met een goede pasvorm

– die goed aan en uit te trekken zijn

– met inlegzolen van vilt of leer

– met een juiste hoogte van de schacht

– met een rubberen beschermneus

– met een veerkrachtige loopzool

– met een zool met hoge slipweerstand

– met een hitte-, olie- en zuurbestendige zool

– met de mogelijkheid tot het dragen van laarskousen of met winter-

voering.
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8.1 Algemeen

Ieder jaar vinden er in de bouw vele ongevallen plaats die voorkomen

hadden kunnen worden door het dragen van beschermende kleding.

Draag daarom, wanneer u werkt met bewegende machines en voertuigen,

nauwsluitende kleding. Draag zeker geen stropdassen, hals- en pols-

kettingen, ringen, lang haar en kledingstukken die in de draaiende delen

van machines terecht kunnen komen.

De meeste beschermende kleding is gemaakt van katoen of

polyester/katoen. Het is voor iedereen verschillend welk materiaal de

voorkeur zal hebben. De materialen verschillen niet veel qua stevigheid

en bescherming. Voor werkkleding in het algemeen en dus ook voor

beschermende kleding geldt dat het vervaardigd moet zijn van krimpvrije

stof. De mouwen mogen geen manchetten en mouwsluiting hebben, aan

de broekspijpen mag geen omslag zitten. De rug moet zijn voorzien van

elastiek voor het wegnemen van de ruimte om het middel. Bij voorkeur

zitten aan de buitenzijde geen zakken.

Voor de keuze van geschikte beschermende kleding dient u onderstaande

punten na te lopen.

U werkt voor korte of langere tijd in de koude.

Ja, raadpleeg paragraaf 8.2, Winterkleding.

U werkt in de regen.

Ja, raadpleeg paragraaf 8.3, Regenkleding.

U voert laswerkzaamheden uit.

Ja, raadpleeg paragraaf 8.4, Laskleding.

U werkt met vloeistoffen, chemicaliën, zuren en/of oplosmiddelen.

Ja, raadpleeg paragraaf 8.5, Chemiekleding.

U werkt in zeer stoffige ruimten, of u doet aan verfspuiten, of u verricht

werkzaamheden die de kleding zeer vervuilen, of u gaat op bedrijfsbezoek.

Ja, raadpleeg paragraaf 8.6, Wegwerpkleding.

U moet specifieke werkkleding dragen.

Ja, raadpleeg paragraaf 8.7, Bedrijfskleding.

8.2 Winterkleding 

Winterkleding, ook wel doorwerkkleding genoemd, wordt in sommige

branches (bijvoorbeeld die van buitenschilders) gesubsidieerd. Voor

voldoende bescherming is het van belang dat zowel onderkleding als

overkleding wordt gedragen. In winterkleding zijn de volgende onder-

delen te verkrijgen:
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– onderkleding

– overall

– jack

– bodywarmer

– trui

– broek.

U kunt het beste kiezen voor onderkleding die:

– het Arbouw-logo bevat

– lichaamstemperatuur vasthoudt

– transpiratievocht doorlaat

– scheurvast is

– vlamwerend is.

U kunt het beste kiezen voor bovenkleding die:

– het Arbouw-logo bevat

– geen regen en wind doorlaat.

8.3 Regenkleding

In regenkleding is beschikbaar:

– wegwerp regenpak

– regenpak

– regenjas

– regenbroek.

U kunt het beste kiezen voor regenkleding die:

– goed waterdicht is

– niet te ruim maar ook niet te strak zit

– snel uitgetrokken kan worden.

LET OP:
• het regenpak mag niet gedragen wordt op plekken waar gelast wordt of waar vuur

aanwezig is

• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en 

huidaandoeningen te voorkomen.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en 

huidaandoeningen te voorkomen.
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8.4 Laskleding 

Wanneer u werkt in een omgeving waarin vonken vrijkomen moet u er

voor zorgen dat minimaal uw bovenlijf en armen bedekt zijn. De schrik-

reactie die ontstaat bij een spattende vonk kan ernstige gevolgen met zich

meebrengen. Laskleding dient zodanig te zijn ontworpen dat electrische

geleiding wordt voorkomen. Daar waar leer wordt toegepast dient dit ten

minste 1 mm dik te zijn en mag geen groter maatwijziging toegelaten dan

5%. Het vetgehalte van leer mag niet groter zijn dan 15%.

Geen enkel onderdeel van de kleding mag branden, noch mag als gevolg

van verhitting een gat ontstaan. Bij verhitting mogen geen brandende of

gesmolten residuën worden gevormd. Het gemiddelde nabranden of zelf-

dooftijd moet korter zijn dan 2 seconden.

8.4.1 Lasjas

U kunt het beste kiezen voor lasjassen:

– gemaakt van rundleer

– met mouwen voorzien van elastiek.

8.4.2 Lasschort

U kunt het beste kiezen voor lasschorten:

– gemaakt van splitleer of rundleer

– met de juiste lengte.

8.4.3 Lasbroek

U kunt het beste kiezen voor lasbroeken:

– gemaakt van rundleer.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en

huidaandoeningen te voorkomen.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en

huidaandoeningen te voorkomen.
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8.4.4 Lasmouw

U kunt het beste kiezen voor lasmouwen die:

– zijn gemaakt van splitleer of rundleer

– zijn voorzien zijn van een goede sluiting. 

8.4.5 Beenkappen

U kunt het beste kiezen voor beenkappen die:

– zijn gemaakt van rundleer

– zijn voorzien van een goede sluiting

– goed passen.

8.5 Chemiekleding

Bij chemiekleding is het van groot belang dat het materiaal waarvan de

kleding gemaakt is bestand is tegen de betreffende chemicaliën. Om te

weten te komen welk materiaal geschikt is voor het product waar u mee

werkt, dient u de publicatie ‘Adviezen voor beschermende kleding bij het

werken met chemicaliën’ te raadplegen (kosten f 15,–, bestelnr. ARB 0627).

Het is van belang dat het middel niet via mouwen of broekspijpen binnen

kan dringen. 

U kunt het beste kiezen voor chemiekleding:

– bestaande uit een overall

– met mouwen en broekspijpen voorzien van elastiek.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en

huidaandoeningen te voorkomen.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en

huidaandoeningen te voorkomen.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en

huidaandoeningen te voorkomen.
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8.6 Wegwerpkleding

Wegwerpkleding is alleen bedoeld voor bezoekers of voor werkzaam-

heden die de kleding zeer vervuilen. Als u met chemicaliën te maken

krijgt dient u de publicatie ‘Adviezen voor beschermende kleding bij het

werken met chemicaliën’ te raadplegen (kosten f 15,–, bestelnr. ARB 0627).

Hierin kunt u zien van welk materiaal de overall gemaakt moet zijn.

U kunt het beste kiezen voor wegwerpkleding:

– bestaande uit een overall.

8.7 Bedrijfskleding

Verschillende typen bedrijfskleding zijn beschikbaar:

– overall

– Amerikaanse overall/tuinbroek

– jack

– vest

– overhemd

– broek

– korte broek.

U kunt het beste kiezen voor bedrijfskleding:

– bestaande uit een overall.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en

huidaandoeningen te voorkomen.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en

huidaandoeningen te voorkomen.

LET OP:
• de kleding mag geen beperking in bewegingsvrijheid geven

• indien de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën of een andere vloeistof 

dient deze zo snel mogelijk te worden uitgetrokken om ongevallen, zoals brand en

huidaandoeningen te voorkomen.
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9.1 Algemeen

Bij het werken op hoogte, dat wil zeggen hoger dan 2,5 meter, dienen

technische maatregelen genomen te worden zodat vallen wordt uitge-

sloten. Deze maatregelen zullen eerst aan de bron en collectief moeten

worden aangepakt. Wanneer echt niet anders mogelijk, dan moet er een

voorziening getroffen worden om de persoon individueel te beschermen

tegen vallen. Dit kan op twee manieren namelijk: door valbeveiliging in

het horizontale vlak, of door valbeveiliging in het verticale vlak. In het

totale pakket van de persoonlijke valbeveiliging speelt de vanggordel een

belangrijke rol. Niet alleen als complete en op zichzelf staande beveili-

ging, maar ook als combinatie, bijvoorbeeld met lijnklem en veiligheids-

lijn. Aan de uitvoering van de vanggordel worden hoge eisen gesteld, die

betrekking hebben zowel op de vervaardiging als op de toegepaste

materialen. Door de Arbeidsinspectie wordt een gordel dan ook aan vele

normbepalingen getoetst en bij toelating moet elk exemplaar duidelijk

zijn voorzien van de daarvoor geldende CE-markering. Maand en jaar van

fabricage moeten eveneens op de gordel zijn aangegeven.

Om tot de voor u meest geschikte valbeveiliging te komen dient u zich

afvragen hoe u beschermd wenst te worden:

U werkt in het verticale vlak (in op- en afgaande richting).

Ja, raadpleeg paragraaf 9.2, Werken in het verticale vlak.

U werkt in het horizontale vlak (op één verdieping).

Ja, raadpleeg paragraaf 9.3, Werken in het horizontale vlak.

9.2 Werken in het verticale vlak

De gordel, bij voorkeur een harnasgordel, wordt door middel van een

vanglijn van 1,50 meter lang met een musketon- of andere haak aan een

vast punt bevestigd. Bij verticale bewegingsvrijheid is meestal één vast

punt voldoende. Dit vaste punt mag ook een valstopapparaat zijn. In dit

laatste geval wordt de gordel, zonder vanglijn, direct aan het apparaat

bevestigd. De vanglijn aan de gordel mag niet langer zijn dan 1,50 meter.

Om de toch nog aanzienlijke valenergie die bij deze hoogte ontstaat, op te

vangen zijn gordels met valdempers verplicht. Deze valdempers kunnen

in de lijn zelf, of in de musketonhaak zijn opgenomen. 

Bij de aanschaf van valbeveiliging kunt u het beste kiezen voor een

harnasgordel in combinatie met een vanglijn en valdemper. Hierbij wordt

de klap opgevangen door het hele lichaam. Verder moet u er bij aanschaf

van valbeveiliging op letten dat:

bij de harnasgordel:

– de valkracht dient te worden opgenomen door de zitband

– een verstevigde heupband aanwezig is

– voor het veilig meedragen van gereedschaptassen, de houders aan de

achterzijde zijn aangebracht

– het materiaal UV-gestabiliseerd nylon is.
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bij valbeveiligingsapparatuur:

– een valdemper of valstopapparaten zijn aangebracht

– een trommel met lijn of kabel is aangebracht

– er na een korte remweg een blokkering plaatsvindt

– de lijn automatisch altijd strak staat

– langs gevels e.d. permanent een roestvrijstalen kabel loopt, die door

middel van een harnasgordel verbonden wordt aan de man.

bij klimwegbeveiligingsmiddelen:

– klim- en daalbewegingen mogelijk zijn

– lijnklemmen met veiligheidslijnen zijn aangebracht

– er onbediend mee naar boven en naar beneden gegaan kan worden door

het indrukken van een pal om de klem te ontspannen

– een afneembare lijnklem aanwezig is wanneer de klimweg onderbroken

wordt

– de loper ongestoord de kabelophangpunten kan passeren. 

9.3 Werken in het horizontale vlak

Indien in het horizontale vlak meer bewegingsvrijheid nodig is dan alleen

de gordel biedt, moeten er veiligheidslijnen gespannen worden. Bij hori-

zontale bewegingsvrijheid moeten meerdere vaste punten aanwezig zijn,

om de veiligheidslijn voldoende strak te kunnen zetten. Het verplaatsen

langs een horizontale lijn heeft het nadeel, dat ten opzichte van de steun-

punten de gordel af- en dan weer aangehaakt moet worden. Er is een

systeem in de handel, dat dit nadeel niet meer kent. De gebruiker kan

zich langs hoeken en obstakels bewegen zonder loskoppeling van de

vanggordel.

Bij de aanschaf van valbeveiliging kunt u het beste kiezen voor een

harnasgordel in combinatie met een vanglijn en valdemper. Hierbij wordt

de klap opgevangen door het hele lichaam. Verder moet u er bij de

aanschaf van valbeveiliging op letten dat:

bij de harnasgordel:

– de valkracht dient te worden opgenomen door de zitband

– een verstevigde heupband aanwezig is

– voor het veilig meedragen van gereedschaptassen de houders aan de

achterzijde zijn aangebracht

– het materiaal UV-gestabiliseerd nylon is.

LET OP:
• na een val moet het harnas vernietigd worden

• apparaten moeten gecontroleerd worden door de leverancier.

61 9



bij valbeveiligingsapparatuur:

– een valdemper of valstopapparaten zijn aangebracht

– een trommel met lijn of kabel is aangebracht

– er na een korte remweg een blokkering plaatsvindt

– de lijn automatisch altijd strak staat

– langs gevels e.d. permanent een roestvrijstalen kabel loopt, die door

middel van een harnasgordel verbonden wordt aan de man.

bij klim- en loopwegbeveiligingsmiddelen:

– lijnklemmen met veiligheidslijnen zijn aangebracht

– een afneembare lijnklem aanwezig is wanneer de klimweg onderbroken

wordt

– de loper ongestoord de kabelophangpunten kan passeren. 

LET OP:
• na een val moet het harnas vernietigd worden

• apparaten moeten gecontroleerd worden door de leverancier.
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Lijst van leveranciers

Leverancier

VDP Safety

Postbus 33, 4900 AA Oosterhout

Tel.: 0162-486400 Fax: 0162-427052

Coolegem Veiligheid B.V.

Dienstenstraat 9, 3161 GN Rhoon

Tel.: 010-5065333 Fax: 010-5065330

Dräger Nederland B.V.

Postbus 310, 2700 AH Zoetermeer

Tel.: 079-3444666 Fax: 079-3316226

Gerba B.V.

Postbus 6, 5100 AA Dongen

Tel.: 0162-313000 Fax: 0162-321706

Graytec

Postbus 1235, 3800 BE Amersfoort

Tel.: 033-4630986 Fax: 033-4651469

Groeneveld-Intersafe B.V.

Postbus 86, 3300 AB Dordrecht

Tel.: 078-6181400 Fax: 078-6524605

Hacomfort B.V.

Postbus 216, 3200 AE Spijkenisse

Tel.: 0181-695440 Fax: 0181-695444

Herbe B.V.

Lossersestraat 12, 7587 PX De Lutte

Tel.: 0541-551988 Fax: 0541-551979

Hoogezand Safety Store

Industrieweg 6a, 9601 LJ Hoogezand

Tel.: 0598-390795 Fax: 0598-395393

Houweling Veiligheid

Zwanepad 11, 7395 MK Teuge

Tel.: 055-3231491 Fax: 055-3232192
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Leverancier

Vervolg

Interspiro Nederland

Postbus 37080, 1030 AA Amsterdam

Tel.: 020-6322911 Fax: 020-6340121

Moldex-Metric Nederland

Postbus 260, 2920 AG Krimpen aan de IJssel

Tel.: 0180-522633 Fax: 0180-522087

MSA Nederland B.V.

Postbus 39, 1620 AA Hoorn

Tel.: 0229-250303 Fax: 0229-211340

Safe & Sure Nederland B.V.

Postbus 18, 4870 AA Etten-Leur

Tel.: 076-5022224 Fax: 076-5014542

Cor Veldhoen B.V. 

Technische Handelmaatschappij

Brede Hilledijk 250, 3072 NK Rotterdam

Tel.: 010-4858588 Fax: 010-4854085

De Vries Nederland B.V.

Postbus 13, 1510 AA Oostzaan

Tel.: 075-6841410 Fax: 075-6841923

Van Wijngaarden Veilig Goed B.V.

Postbus 51, 3370 AB Hardinxveld

Tel.: 0184-617188 Fax: 0184-618994
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