Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen
Checklist voor leidinggevenden
In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen.
Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke stof kan worden herkend aan het gevaarpictogram op de verpakking.
Door het gevaarpictogram onderscheidt de gevaarlijke stof zich van de groep van niet-gevaarlijke stoffen.
Een leidinggevende draagt de verantwoordelijkheid dat de medewerkers van de afdeling veilig kunnen werken
met gevaarlijke stoffen. Deze controlelijst kan hierbij behulpzaam zijn.
De controlelijst biedt de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de situatie op een afdeling.
De lijst geeft inzicht in wat gestructureerd is met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen en waar eventueel
mogelijkheden voor verbetering aanwezig zijn. Het verdient aanbeveling om de controlelijst periodiek te hanteren.
Geadviseerd wordt minimaal één maal per jaar.

Samenstelling Veilig werken met gevaarlijke stoffen, Checklist voor leidinggevenden©
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Participanten
AMC, Erasmus MC, LUMC, MUMC+, UMCG , UMC St Radboud, UMC Utrecht, VU Mc , Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ABVAKABO FNV, AC/AFZ, CMHF, CNV Publieke Zaak,
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Vragen over Arbobeleid gevaarlijke stoffen
Ja

Waar is het vastgelegd

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

Nvt

Door wie

Nvt

Is een actuele RI&E van de afdeling beschikbaar?

Is een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen uitgevoerd?

Is een plan van aanpak op basis van de RI&E aanwezig?

Vormen gevaarlijke stoffen een vast onderdeel van het
jaarplan en van het jaarverslag?

Taken en verantwoordelijkheden
Het verplichte Arbobeleid voor gevaarlijke stoffen komt mede tot uiting in de aanwezigheid van procedures, maatregelen en voorzieningen.
Zijn de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden vastgelegd voor:
Ja

Waar is het vastgelegd

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

het opstellen van procedures en werkinstructies?

het toezicht houden op de naleving van procedures en
werkinstructies?
het beheer van gevaarlijke stoffen?

een beheer van een registratie- en informatiesysteem van
gevaarlijke stoffen?
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Procedures en werkinstructies
Zijn de procedures en bijbehorende werkinstructies aanwezig voor:
Ja

Waar is het vastgelegd

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

de aanschaf van stoffen in het bijzonder gevaarlijke stoffen?

het transport van gevaarlijke stoffen?

de opslag van gevaarlijke stoffen?

het etiketteren van verpakkingen en of mengsels?

het registreren van de gevaarlijke stoffen?

het registreren van blootgestelde medewerkers?

meldingen aan de overheid?

het veilig werken met gevaarlijke stoffen?

het verzamelen van gevaarlijk afval?
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Procedures en werkinstructies vervolg
Zijn de procedures en bijbehorende werkinstructies aanwezig voor:
Ja

Waar is het vastgelegd

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?

het werken met apparatuur t.b.v. gevaarlijke stoffen?

het gebruik van zuurkasten en biologische
veiligheidskasten?
het schoonmaken en desinfecteren?

het vrijgeven van besmette apparatuur en ruimte?

het uitvoeren van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen
zonder de directe aanwezigheid van toezichthouders?
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Voorlichting en instructie
Is instructie en / of voorlichting geregeld door middel van:
Ja

Waar is het vastgelegd

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

Nvt

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

Nvt

de beschikbaarheid van veiligheidsinformatiebladen en / of
werkplekinstructiekaarten?
een introductie programma voor nieuwe medewerkers?

aandacht voor Arbo en gevaarlijke stoffen in het
werkoverleg?
periodieke bijscholingscursussen?

gerichte voorlichting op specifieke onderwerpen.
(cytostatica, radionuclidenwerk, anesthesiedampen)

Veiligheidsmiddelen
Zijn veiligheidsmiddelen ter beschikking gesteld en worden deze onderhouden en aangevuld:
Ja

Waar is het vastgelegd

de persoonlijke beschermingsmiddelen?

absorptie-, neutralisatie en schoonmaakmiddelen?

EHBO-middelen?
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Technische voorzieningen
Zijn de technische voorzieningen aangebracht en worden deze periodiek gekeurd en onderhouden voor:
Ja

Waar is het vastgelegd

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

de zuurkasten?

de biologische veiligheidskabinetten?

de lokale afzuigsystemen?

de nood- en oogdouches

de blusmiddelen?

de controle- en meetapparatuur?

de gevaarsignalering bij risicoruimten, installaties, leidingen?
(GGO, straling, cytostatica e.d.)
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Toelatingseisen
Zijn de toelatingseisen opgesteld voor:
Ja

Waar is het vastgelegd

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

Nvt

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

Nvt

het alleen werken?

het alleen werken in laboratoria?

Calamiteiten
Zijn de calamiteiten- en incidentenprocedures afgestemd op de bedrijfshulpverlening (BHV) voor:
Ja

Waar is het vastgelegd

de handelwijze bij een spillage?

de handelwijze bij een blootstelling of calamiteit?

de registratie en melding van ongevallen i.v.m. nader
onderzoek naar de oorzaken?
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Derden en gevaarlijke stoffen
Zijn met betrekking tot gevaarlijke stoffen afspraken gemaakt met derden zoals:
Ja

Waar is het vastgelegd

Nee

Te ondernemen actie / wanneer klaar

Door wie

schoonmaakbedrijven?

aannemers?

onderhoudsbedrijven?

koeriersbedrijven / TNT post?

afvaltransporteurs?

leveranciers?
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