
Introductie nieuwe medewerkers 

Arbo, Milieu en Veiligheid 

Een veilige en gezonde werkplek 





Arbeidsomstandigheden 

 Werknemers in Nederland hebben recht op een 
gezonde en veilige werkplek. Een goede kwaliteit 
van de arbeid maakt werken aantrekkelijk. Goede 
arbeidomstandigheden leveren in die zin een 
bijdrage aan de inzetbaarheid van werknemers. Zij 
voorkomen eveneens dat mensen ziek of 
arbeidsongeschikt worden vanwege het werk en het 
arbeidsproces voortijdig moeten verlaten. 

 
 De nieuwe Arboaanpak, 2007 



Intentieverklaring 

 Centraal uitgangspunt bij de Arbo- en milieuzorg is 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
werkgever en de werknemer. Onverlet de 
verantwoordelijkheden van leidinggevenden, is 
ieder individu verantwoordelijk voor het eigen 
handelen. Ieder zorgsysteem staat of valt met de 
bereidheid van mensen daaraan hun bijdrage te 
leveren en hun verantwoordelijkheden te nemen. 

 
 Organisatie van Arbo- en milieuzorg binnen de faculteit 

Bètawetenschappen, december 2007 
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Welkom op uw nieuwe werkplek! 

Onderwerpen introductie: 
• Hoe stel ik mijn werkplek goed in? 
• Hoe organiseer ik mijn werk zonder 

gerelateerde klachten te krijgen? 
• Wat moet ik weten om veilig te kunnen 

werken? 
• Wat moet ik doen bij incidenten/calamiteiten? 
• Wat doe ik met mijn afval? 
• Bij wie kan ik terecht voor (overige) Arbo- & 

Milieuvragen? 



Werkplekken 

Klik op uw werkplek 

• Kantoor 
• Laboratorium 
• Werkplaats 
 
 



Kantoor 

• Instellen werkplek 
– Stoel 
– Werkblad 

 

• Extra bij beeldschermwerk 
– Toetsenbord en muis 
– Beeldscherm 

 
 



Instellen werkplek 

• Stoel 
– Hoogte zitting (knieën 90° graden) 
– Diepte zitting (vuist tussen knieholte en zitting) 
– Rugleuning (rug recht, ondersteuning in onderrug) 
– Armsteunen (ondersteuning ellebogen bij 90° graden) 
 

• Werkblad 
– Hoogte werkblad 

• Schrijf- en leeswerk (hoogte ellebogen na instellen stoel) 
• Beeldschermwerk (hoogte ellebogen min hoogte 

toetsenbord) 
 

      Wanneer stoel en/of werkblad niet op juiste hoogte zijn in te stellen kan 
gebruik worden gemaakt van een voetensteun. 



• Toetsenbord en muis 
– Toetsenbord recht voor u bij rand werkblad 
– Toetsenbord zo plat mogelijk (pootjes in) 
– Muis zo dicht mogelijk bij lichaam bij rand werkblad 
– Bedien de muis met rechte en ontspannen vinger 
– Bedien de muis met de gehele arm en wissel af tussen 

links en rechts 
 

• Beeldscherm 
– Recht voor u op armlengte afstand 
– Hoogte bovenrand beeldscherm gelijk met ooghoogte 
– Zorg voor niet hinderlijke lichtinval 

• Dwars t.o.v. raam 
• Tussen de rijen tl-balken 

 
 



Instellingen beeldschermwerk 

>> vervolg introductie 

<< terug naar werkplekken 



Laboratorium 

• Weet waarmee u werkt 
• Weet hoe u daarmee moet werken 
• Herken de gevaren 
• Weet wat u moet doen bij een incident / 

calamiteit 



Waar werk ik mee? 

• Biologische Agentia 
• Genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) 
• Gevaarlijke stoffen 

– Chemicaliën 
– Gassen 

• Straling 
– Laser 
– Magnetisch (NMR) 
– Radioactief 

 



Veilig werken op het lab       1/3 

• Voorlichting / Instructie / Opleiding 
    Zorg dat u niet in een laboratorium gaat werken 

voordat u de juiste voorlichting, instructie of opleiding 
hebt gehad om uw werkzaamheden te kunnen 
verrichten. 

 

• Voorschriften 
    Zorg dat u op de hoogte bent van de voorschriften die 

gelden in het laboratorium waar u werkt (verplicht 
dragen labjas, veiligheidsbril, gehoorbescherming 
etc.). 

 



Veilig werken op het lab       2/3 

• Beschermingsmiddelen 
    Zorg dat u werkt met de op het laboratorium 

aanwezige beschermingsmiddelen (zuurkasten, 
veiligheids- en plofkasten, flowkasten en 
filterwerkbanken) en weet hoe deze middelen werken. 

 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 
    Zorg dat u weet wat de juiste PBM’s (handschoenen, 

gehoor-, adem- en /of gezichtsbescherming) zijn voor 
uw werkzaamheden en waar u deze kan krijgen.  
Gebruik ze! 



Veilig werken op het lab       3/3 

• Vaccinaties 
    Zorg dat u de juiste vaccinaties heeft voordat u gaat 

werken met: 
• Dieren 
• Humaan bloed en bloedproducten  
• Of in het buitenland. 

 

• Hygiëne 
    Zorg voor goede persoonlijke hygiëne, zodat u geen 

besmettelijke stoffen in en/of uit het laboratorium 
meeneemt. 
 



Herken de risico’s 

• In en rond de laboratoria wordt gewerkt met 
verschillende waarschuwingsborden voor: 
– Risico signalering 

• Gevaarsborden 
– Gassen en chemische stoffen 
– Biologische risico’s 
– Stralingsrisico’s 

• Verbod- en gebodsborden op het lab 
– BRUL markering 

 
 Zorg dat u weet wat deze borden betekenen en welke 

voorzorgsmaatregelen u moet treffen bij het betreden van de deze 
ruimten. 
 

 



VRU markering ontworpen voor de Brandweer Utrecht 

• Laag risico / Brandweer kan de ruimte zonder 
verhoogd risico betreden 
 
 

• Medium risico / Brandweer kan de ruimte 
betreden maar moet contact opnemen met de 
betreffende specialist van de UU 
 

• Hoog risico / De ruimte mag niet worden 
betreden, neem contact op met de specialist 
van de UU 



Gevaarsborden: 
Gassen / Chemische stoffen 

• Aanwezigheid gascilinders 
 

• Ontvlambare stoffen 
 

• Schadelijke stoffen 
 

• Giftige stoffen 
 

• Corrosieve / bijtende stoffen 
 

• Oxiderende stoffen (brandbevorderend) 
 

• Explosieve stoffen 



Gevaarsbord: Biologische risico’s 

• Werkzaamheden met infectieus materiaal 
(gezondheidsrisico) 
 

• Werkzaamheden met genetisch gemodificeerd 
materiaal (milieu risico) 
– Soorten organismen 

•ML ruimten: micro-organismen 
•PC / PK ruimten: plantencellen / -kassen 
•D ruimten: dieren 

– Risico niveaus: 
•Oplopend aangegeven; I, II of III 
•Biohazard : vanaf niveau II 

 

Aanduiding deur  



Gevaarsborden: Stralingsrisico’s 

Radio actieve straling 
•Besmetting 
•Weefselschade 

(Electro)Magnetische) straling 
•Risico voor pacemakers e.d. 
•Beschadiging elektronische apparatuur 

Laser straling 
•Schade netvlies 



Verbodsborden op het lab 



Gebodsborden op het lab 



Deur Schilden 



Handelen naar risico’s 

• Ruimtetoegang: 
– In principe alle ruimten tenzij: 

• Afgesloten 
• Geactiveerde signalering / alarmering 
• Voorzien van “Geen toegang voor onbevoegden” 

 
 

• Voorzorgsmaatregelen 
– Zoals aangegeven middels gebodsborden 

R.A. gebieden en ML II / III laboratoria* 
(*Evt. wel te betreden in aanwezigheid van aangegeven contactpersoon) 



Wat moet ik doen bij een 
incident/calamiteit? 

• Incidenten 
– Morsen chemicaliën 
– Ongeval met chemicaliën 
– Ongeval Fluorwaterstofzuur (HF)  
– Chemische-, biologische-, radionuclidenbesmetting 
– Snijden / prikken / pleisterincidenten 
 

• Calamiteiten 
– Brand 
– Gaslek 
– Terreurdreiging 
– Vrijkomen GGO’s in milieu 
– Overige 

 



Alarmnummer 
Universiteit Utrecht 

 

4444 



Chemical spill procedure 



Spills met biologische agentia 



EHBO bij ongeval met chemicaliën 

• Algemeen 
• HF (Waterstoffluoride) 
• CN (Cyanide, bv. HCN, KCN) 
• COCl2 (Fosgeen) 
• H2S (Waterstofsulfide) 
• N2 (Stikstof) 
• Zuren 

 
 
 





Ongeval met HF (Fluorwaterstofzuur) 
of CN (Blauwzuur) 

• Zorg dat u bekend bent met de instructies wat 
te doen bij aanraking met HF en CN. 

 
• Voor ongevallen met beide stoffen, zijn aparte 

EHBO-kits aanwezig. 
– deze dienen in elk laboratorium waar met HF en/of CN 

wordt gewerkt aanwezig te zijn. 
 

• Zorg dat u weet waar de EHBO-kits zich op uw 
laboratorium bevinden. 





Chemische-, biologische- of 
radionuclidenbesmetting 
 
• Zorg dat u bekend bent met de instructies wat 

te doen bij een chemische-, biologische- of 
radionuclidenbesmetting. 
– De instructies zijn aanwezig in het logboek op de 

laboratoria waar de risico’s aanwezig zijn. 



Snijden / prikken / pleisterincidenten 

• EHBO 
– Zorg dat u weet wie de EHBO-ers zijn op uw afdeling 

en/of de dichtstbijzijnde in uw buurt (in noodgevallen 
altijd 4444 bellen). 

– Zij kunnen eerste hulp verlenen en beoordelen of het 
eventueel noodzakelijk is naar arts of ziekenhuis te 
gaan. 
 



Algemeen bij incidenten 

• Zorg dat u bekend bent met de aanwezige hulpmiddelen 
– EHBO-kits 
– Nood- en oogdouches 
– Blusmiddelen 
 

• Meld alle incidenten (achteraf) altijd bij de afdeling Arbo, 
Milieu en Veiligheid 

– Via https://intranet.uu.nl/arbo-en-veiligheid/incidentenmelding 
– Door het melden van de incidenten kunnen maatregelen worden 

getroffen om herhalingen te voorkomen.  
– Tevens zal de afdeling ervoor zorgen dat ongevallen met ernstig 

lichamelijk en/of geestelijk letsel worden gemeld aan de 
Arbeidsinspectie. 

https://intranet.uu.nl/arbo-en-veiligheid/incidentenmelding
https://intranet.uu.nl/arbo-en-veiligheid/incidentenmelding
https://intranet.uu.nl/arbo-en-veiligheid/incidentenmelding
https://intranet.uu.nl/arbo-en-veiligheid/incidentenmelding
https://intranet.uu.nl/arbo-en-veiligheid/incidentenmelding


Algemeen bij calamiteiten 

• Zorg bij verlaten van lab dat proeven veilig 
worden achtergelaten 
– Zet gassen, open vuur en verwarmingselementen uit 
– Sluit raam van zuurkast 

 
• Meldt bijzonderheden aan BHV organisatie 

 

>> vervolg introductie 

<< terug naar werkplekken 



Werkplaats 

• Machine veiligheid 
• Gevaarlijke stoffen 



Machine veiligheid 

• Voorlichting / Instructie / Opleiding 
– Zorg dat u weet hoe de machine waarmee u gaat werken werkt. 
– Zorg dat u weet hoe de (nood)stopvoorziening werkt (schakel deze nooit 

uit). 
 

• Periodieke keuringen / controles / onderhoud 
– Zorg en controleer dat de machines waarmee u werkt hun verplichte 

periodieke keuringen, controles en onderhoud krijgen. Werk niet met 
machines waarvan de keuring is verlopen. 

–   
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 

– Oog- en/of gezichtsbescherming 
– Gehoorbescherming 
– Passende kleding bij uw werkzaamheden (werkkleding) 



Gevaarlijke stoffen 

• Zorg dat u weet met welke gevaarlijke stoffen 
u werkt 
– Wat zijn de eigenschappen van deze stof? 
– Wat moet u doen bij een incident met deze stof? 
– Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet u 

dragen bij het werken met deze stof? 
 

>> vervolg introductie 

<< terug naar werkplekken 



KANS (RSI) 

• Klachten Arm Nek Schouders 
– Sinds 2007 is de bij de meeste bekende term RSI 

(Repetitive Strain Injury) vervangen door de term 
KANS. De term KANS is breder en algemener dan RSI 
omdat de klachten aan arm, nek en schouders die 
vaak als RSI werden aangeduid niet alleen werden 
veroorzaakt door herhaaldelijke beweging. Ook de 
werkplek, werkhouding, werkwijze, werktijden, 
werkdruk en de werknemer zelf zijn factoren die 
meespelen bij de klachten. 



Klachten voorkomen door werk goed 
te organiseren 

• Zorg voor afwisseling in uw werkzaamheden 
en werkhouding 

• Wissel staand en zittend werk af 
• Neem geregeld een (mini)pauze 
• Besteed maximaal 6 uur per dag aan 

beeldschermwerk 
• Zorg voor goede inrichting van uw werkplek 
• Vermijd pieken in uw werkdruk 
• Plan u werk goed 
• Zorg voor genoeg lichamelijke beweging 



Nog steeds klachten? 

1. Vraag werkplekonderzoek aan via 
servicemeldpunt https://topdesk.fsc.uu.nl/index.jsp 

– Een Arbo- en milieucoördinator komt uw werkplek 
onderzoeken en geeft advies over mogelijke 
aanpassingen. 

 

2. Bedrijfsarts 
– Bij aanhoudende lichamelijke klachten kunt u contact 

opnemen met de bedrijfsarts van de Universiteit 
Utrecht (via Health Services). Een afspraak is te 
maken via 035-688 03 00. 

 

https://topdesk.fsc.uu.nl/index.jsp


Wat te doen bij een calamiteit? 

• Bel alarmnummer UU: 4444 
of druk handbrandmelder in en bel daarna 4444 

• Meld wie, wat, waar en aantal slachtoffers 
• Sluit ramen en deuren 
• Volg instructies BHV-ers / omroepinstallatie 
• Verlaat het gebouw via aangegeven vluchtweg 

 Zorg dat u de vluchtwegen kent 
• Verzamel op de verzamelplaats 



Ontruimingsplattegrond 
 



Alarmeringen 

• Activatie 
– Automatisch 
– Handmatig 

 
• Signalen 

– Ontruiming 
• Slow Whoop 
• Omroep 

– Gassenalarm 



Nood- / Reddingsmiddelen 

• Blusmiddelen 
– Slanghaspels 
– Schuimblussers 
– Branddekens 

• Spoelmiddelen 
– Nooddouches 
– Oogdouches 

• Spill kits 
– Neutralisatie 
– Absorptie 





Verzamelplaatsen 
Gebouw Verzamelplaats 
Botanische Tuinen P-Budapestlaan 

Buys Ballotgebouw P-Princetonplein 

Caroline Bleekergebouw P-Princetonplein 

David de Wiedgebouw Hal Ruppert 

FSB gebouw (Went) P-Went 

Hugo R. Kruytgebouw Kantine Minnaert 

Leonard S. Ornsteinlaboratorium P-Princetonplein 

Minnaertgebouw P-Princetonplein 

Nicolaas Bloembergengebouw Kiosk Kruyt 

Hans Freudenthalgebouw P-Budapestlaan 

Afhankelijk van de calamiteit kan van bovenstaande verzamelplaatsen worden afgeweken.  
Luister altijd naar de instructies van de BHV-ers en/of omroepinstallatie en volg deze op!  



Brandbestrijdingsborden 



Vluchtwegsignalering 



Reddingsvoorzieningen 



Werken na 19.00u en in het 
weekend 

 Wanneer men na 19.00u of in het weekend 
moet werken of na 19.00u nog steeds aan het 
werken bent, dient u zich in te schrijven in 
de map die bij elke receptie of ingang van het 
gebouw ligt. Vergeet u bij vertrek niet ook 
weer uit te schrijven.  

 Bij een calamiteit (na werktijd) wordt deze lijst 
gebruikt om te controleren of iedereen uit het 
pand is. 



Alleen werken 

• Alleen werken= het buiten gehoorafstand en 
gezichtsveld van anderen werkzaamheden 
verrichten buiten normale werktijden       
(tussen 19.00-07.00u, op vrije dagen en in de weekenden). 

 
– Alleen werken is alleen toegestaan na toestemming 

van de leidinggevende. 
 
– Voor nadere informatie over alleen werken klik hier. 

http://www.uu.nl/faculty/science/nl/medewerkers/facility/arboveiligheidenmilieu/laboratorium/Pages/alleenwerken.aspx


Afval 

Binnen de UU kennen we verschillende afvalstromen.  
In de “afvalverwijdering Universiteit Utrecht” 
(juni 2008) van FSC Reststoffenbeheer staat  
beschreven om welke afvalstromen het gaat en op 
welke wijze de afvalstromen ingezameld, afgevoerd en 
verwerkt worden. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/regelingafvalverwijdering_0.pdf


Overige Arbo- & Milieuvragen 

• Afdeling: Arbo, Milieu en Veiligheid 
– Website:   H&A Bètawetenschappen 
– Contact:   Servicemeldpunt 
– Address:    Buys Ballotgebouw 

     Princetonplein 5 
     Kamer 769-770 

 
• Arbo- en milieucontactpersoon 

– Elke afdeling binnen de faculteit Bètawetenschappen heeft 
een Arbo- en milieucontactpersoon (AMCP-er). 

 Weet u nog niet wie dit binnen uw afdeling is, vraag dit dan 
na. 

https://intranet.uu.nl/organisatie/diensten-en-advies-organisatie/diensten-en-advies-arbo-en-veiligheid/huisvesting-en-arbo
https://topdesk.fsc.uu.nl/tas/public/index.jsp


Werkse! 

Bij vragen omtrent Arbo & Milieuzaken, schroom 
niet en neem contact op met de Arbo- en 

Milieucontactpersoon van uw afdeling of de 
afdeling Arbo, Milieu en Veiligheid 
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