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Wat gebeurt er als ik in aanraking kom met 
gevaarlijke stoffen?
Vaak gaat het om stoffen die je niet eens kunt zien of 
ruiken. Of waarvan je niet zou verwachten dat ze 
schadelijk zijn. Een gevaarlijke stof kan in het lichaam 
komen via:
• De huid. Heb je wondjes? Dan wordt de gevaarlijke  
 stof nog sneller opgenomen.
• De mond. Bijvoorbeeld door te eten of roken zonder  
 je handen te wassen.
• Inademen. Let op: niet alle gevaarlijke stoffen kun  
 je ruiken.

GEVAARLIJKE STOFFEN
Wist je dat je ziek kunt worden als je werkt met gevaarlijke stoffen? Je kunt allergische reacties 
krijgen. Of zelfs ernstige longziektes en kanker. In Nederland overlijden elk jaar 3.000 mensen aan 
ziektes die ze door onveilig gebruik van gevaarlijke stoffen op het werk hebben opgelopen.

In deze toolbox behandelen we:
1. Hoe weet ik of het een gevaarlijke stof is?
2. Wat gebeurt er als ik in aanraking kom met gevaarlijke stoffen?
3. Hoe beperk of voorkom ik aanraking met gevaarlijke stoffen?

Hoe weet ik of het een gevaarlijke stof is?
Op de verpakking staat welke gevaren bij de stof horen. 
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Soms merk je direct wanneer je in aanraking 
bent geweest:
• Duizelig, hoofdpijn door bijvoorbeeld het  
 inademen van oplosmiddelen.
• Brandwonden door aanraking met bijtende  
 vloeistoffen.
• Misselijk en branderig gevoel aan de mond  
 en slokdarm door eten.

Soms merk je het pas jaren later:
• Longkanker of asbestose door asbest- 
 vezels in te ademen. 
• Schade aan het zenuwstelsel door vaak  
 oplosmiddelen in te ademen.
• Allergische reactie door het gebruik van  
 epoxy.
• Kanker door vaak in aanraking te komen  
 met uitlaatgassen van machines.
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Hoe beperk of voorkom ik aanraking met 
gevaarlijke stoffen?
• Het beste is natuurlijk om helemaal niet met  
 gevaarlijke stoffen te werken. Kijk samen  
 met je leidinggevende of er andere stoffen  
 gebruikt kunnen worden.
• Is er niets anders? Kom dan zo kort moge- 
 lijk of helemaal niet in aanraking met de  
 gevaarlijke stof. 
• Draag de PBM die staan in het Veiligheid  
 Informatie Blad (VIB).
• En was je handen voordat je gaat eten,  
 drinken of roken.

VIB
Elk product dat valt onder (milieu)gevaarlijk 
moet een VIB hebben. Deze moet de produ-
cent of leverancier meegeven. Op dit blad 
staat hoe het is gemaakt, wat de manier 
van brandbestrijding is, wat de arbeidsrisico’s 
zijn en welke PBM je moet dragen. 

Voor de stoffen die we vaak gebruiken is een 
eenvoudige versie van het Veiligheid Infor-
matie Blad op het BMS te vinden. Scan de 
QR-code en je komt er.

Gevaarlijke stoffen opslaan
Olie, brandstof in jerrycans en andere gevaarlijke 
stoffen zijn bodembedreigende stoffen. Jerrycans 
moet je opslaan in een lekbak. Voor Aspen mag je 
maximaal 25 liter opslaan. Voor diesel is dat 50 liter. 
Sla je meer gevaarlijke stoffen op? Dan moet dat in 
een speciale opslagcontainer. Vraag je-KAM coördi-
nator voor meer informatie

Lege verpakkingen moet je afvoeren en niet op het 
werk laten liggen. 
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