Persoonlijke beschermingsmiddelen
Als arbeidsrisico’s niet geheel beheerst kunnen worden zijn persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig. Voorbeelden van veel voorkomende PBM in de
sector zijn veiligheidsschoenen, maskers en gehoorbeschermingsmiddelen.
De werkgever mag, wanneer de resultaten van een RI&E daartoe aanleiding geven, het
gebruik van PBM dwingend voorschrijven. Natuurlijk blijft de arbeidshygiënische strategie
(bronaanpak) het uitgangspunt.
Belangrijke voorwaarden bij PBM’s zijn:
 een PBM moet een juiste bescherming bieden en de gebruiker zo min mogelijk
hinderen bij het uitoefenen van zijn taken.
 een PBM moet in elk geval geschikt zijn voor het te vermijden gevaar zonder zelf een
vergroot risico te vormen. Rekening moet worden gehouden met ergonomische
beginselen en vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers.
 de werkgever moet voor voorlichting zorgen over het PBM, het risico waartegen
bescherming wordt geboden, de gebruikersinstructie en over alle spelregels rondom
bijvoorbeeld het gebruik van PBM’s in het bedrijf.
 de werknemer is verplicht de voorgeschreven PBM’s te gebruiken en de verstrekte
PBM’s op de juiste wijze te (laten) onderhouden en tijdig te vervangen volgens
afspraak.
 Het is sterk aan te bevelen om de betrokken werknemers in te schakelen bij de keuze
van de meest geschikte PBM’s.
Om duidelijk te maken hoe de regelingen en afspraken in het bedrijf rondom PBM’s zijn stelt
de werkgever een schriftelijk PBM-beleid op, dit omvat o.a.
 Uitgangspunt: PBM’s zijn het sluitstuk van het arbobeleid.
 PBM’s worden door de werkgever kostenloos verstrekt aan de betrokken
werknemers.
 Er wordt vastgelegd: aan welke werknemers welke PBM’s worden verstrekt, welke
keuzemogelijkheden werknemers daarbij hebben, waar de PBM’s moeten worden
gedragen, hoe registratie van verstrekte PBM’s plaats vindt, hoe vaak de PBM’s
worden vervangen, gereinigd en onderhouden, hoe is toezicht georganiseerd, hoe
het gebruik van PBM’s wordt geëvalueerd.
 Er wordt voorlichting gegeven over de noodzaak en over het juiste gebruik van
PBM’s.
 OR of PVT heeft instemmingsrecht over het PBM-beleid.
Veiligheidsschoenen
Medewerkers in een productieomgeving dragen veiligheidsschoenen om de kans op letsel te
verkleinen. Ook als er binnen of buiten in de buurt van transportmiddelen wordt gewerkt zijn
veiligheidsschoenen verplicht. Een goede veiligheidsschoen voldoet aan de volgende
punten:
 Veiligheidsschoenen hebben een stalen of composietneus.
 Veiligheidsschoenen hebben een antislipzool.
 In een productieomgeving hebben schoenen met enkelbescherming de voorkeur.
 Als er scherpe voorwerpen op de vloer kunnen liggen, hebben schoenen met een
ondoordringbare zool de voorkeur.
Voor nadere informatie over gehoorbeschermingsmiddelen zie de oplossingen in de
arbocatalogus tekst over geluid.
Voor nadere informatie over stofmaskers zie de oplossingen in arbocatalogustekst over stof.

