Huishoudelijk- / kantinepersoneel

Onder de verzamelnaam huishoudelijk- / kantinepersoneel vallen ook de keetjuffrouw, de
koffiedame en schoonmaakpersoneel. Het werk van het huishoudelijk- / kantinepersoneel
is met name gericht op het schoonhouden van toiletten, ramen, vloeren en het meubilair.
Op één dag worden soms meerdere bouwwerken bezocht, waar keten en sanitaire
gelegenheden worden schoongemaakt. Huishoudelijk- / kantinepersoneel werkt
regelmatig met schoonmaak- en reinigingsmiddelen. Hierdoor bestaat de kans op het
ontwikkelen van (allergische) huidaandoeningen.
Het belangrijkste risico voor het huishoudelijk- / kantinepersoneel is:
Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen
Bij het schoonmaken werkt het huishoudelijk- / kantinepersoneel soms met agressieve
reinigingsmiddelen. Blootstelling aan reinigingsmiddelen kan plaatsvinden via de mond,
de huid of via inademing (van vluchti ge bestanddelen). Blootstelling van de huid aan
reinigingsmiddelen kan leiden tot ontvetting van de huid en eczeem. Inhalatie van
vluchtige bestanddelen uit reinigingsmiddelen (ammoniak, oplosmiddelen) en kan leiden
tot irritatie van ogen en luchtwegen. Bijna 10% van het huishoudelijk personeel heeft
een (allergische) contacteczeem.
Het belangrijkste risico is:
Schadelijke stoffen

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Wettelijke verplichtingen
Arbobesluit: Hoofdstuk 4 afdeling 1 Gevaarlijke stoffen
Arbobesluit: Artikel 4.1C Beperken van blootstelling; algemene preventieve
maatregelen
De werkgever moet preventieve maatregelen treffen om blootstelling van
werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen of beperken. De maatregelen
hebben onder andere betrekking op ordelijkheid en zindelijkheid, eten en drinken in
ruimten waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en etikettering.
Arbobesluit: Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
beoordelen
Arbobesluit: Artikel 4.2A Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
aanvullende registratie
Arbobesluit: Artikel 4.4 Arbeidshygiënische strategie
Bronaanpak: pas alternatieve materialen of technieken toe.
Afzuiging / ventilatie: werk met bronafzuiging, bronomsluiting en goede
ruimteventilatie.
Vermijden blootstelling: voer het meest risicovolle werk het eerst uit, of hou het
gescheiden van andere werkzaamheden.
Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten
persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld aan
werknemers. Raadpleeg voor de juiste beschermingsmiddelen het Productgroep
Informatie Systeem Arbouw (PISA).
Arbobesluit: Artikel 4.5 Ventilatie
In geval er op een arbeidsplaats verontreinigde lucht wordt afgevoerd, moet er
voldoende toevoer zijn van niet verontreinigde lucht.

Natuursteenbedrijf cao-bepalingen
Hoofdstuk 8; Welzijn en zekerheid;
Artikel 32E, Risico-inventarisatie en -evaluatie (Rl&E).
Hoofdstuk 10; Arbeidsomstandigheden en veiligheid;
Artikel 47 Stichting Arbouw, lid 2, 3, 4, 5.

Te nemen maatregelen!
Bronmaatregelen
Beperk het gebruik aan oplosmiddelen zoveel mogelijk; indien toch oplosmiddelen
moeten worden toegepast, kies dan een type met weinig schadelijke componenten.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Collectieve maatregelen
Verstrek voorlichting/instructie over het werken met schoonmaak- en
reinigingsmiddelen en over huidbescherming, huidreiniging en huidverzorging.
Houd hierbij rekening met anderstaligen.
Zorg er voor dat de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven
beschermingsmiddelen aanwezig zijn.
Zorg voor een goede was-, schaft- en kleedgelegenheid.
Bij bereiding, verstrekken van maaltijden de HACCP voorschriften naleven en de
bedrijfsvoorschriften op het gebied van hygiëne.
Individuele maatregelen
Huidcontact met de schoon maak- en oplosmiddelen vermijden.
Gebruik juiste werkkleding en de juiste werkhandschoenen.
Lees het etiket van de schoonmaak- en reinigingsmiddelen, en dergelijke voor de
voorgeschreven preventiemaatregelen (onder andere schone werkhandschoenen).
Bij huidklachten afspraak maken met de bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist.
Werkzaamheden nauwkeurig en hygiënisch uitvoeren, attent zijn op hygiëne.
Draag in de kantine werkkleding, koksmuts of voorgeschreven hoofdbedekking en
veiligheidsschoenen.

Meer informatie
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