Veiligheid

Veiligheid

Passend

Vlnr.: Signaalkleding – Bescherming tegen koude – Bescherming tegen mechanische gevaren
Bescherming kettingzaag – Bescherming tegen bewegende onderdelen – Regenkleding

gen moet worden. Dit moet uit een risicobeoordeling van de werkzaamheden
op de feitelijke werkplek voortkomen.
Hierin wordt voor alle mogelijke
(rest)gevaren het PBM gekozen dat tegen
dat gevaar de beste bescherming biedt.

Verantwoordelijkheden
De werkgever heeft de zorgplicht om
goed onderbouwd de juiste PBM’s voor
bepaalde werkzaamheden voor te schrijven. Hij moet de PBM’s aanschaffen, uitreiken, voorlichting verzorgen en toezicht houden op het gebruik. Ook zal hij
maatregelen moeten nemen als de PBM’s
niet gebruikt worden. De werknemer
heeft de plicht de voorgeschreven PBM’s
te dragen en de voorlichtingen bij te
wonen.

Denk na over
veilige kleding

Juiste PBM

Tijdens veel werkzaamheden op de golfbaan zijn persoonlijke beschermingsmiddelen vaak noodzakelijk. De Arbowet geeft hiervoor geen concrete invulling, maar dwingt wel tot nadenken om de juiste middelen te gebruiken. Belangrijk is om de bron aan te
pakken, ofwel voorkomen is beter dan genezen.
Tekst: Jan Polman - Foto’s: Bert Beens
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n het laatste hoofdstuk van de Arbowet worden pas de voorschriften voor
persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s) gegeven. Dit is met opzet gedaan
want voor het oplossen van onveilige en
ongezonde situaties moet als laatste
gedacht worden aan het toepassen van
PBM’s. Het probleem moet namelijk als
eerste zo goed mogelijk bij de veroorzaker aangepakt worden. Dit heet
‘bronaanpak’. Blijft er dan nog altijd een
gevaar over, dan mag er pas overgegaan
worden tot het voorschrijven van PBM’s.
Bijvoorbeeld: met alleen veiligheids-
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Ook al ben je nog zo voorzichtig, een
ongeluk zit in een klein hoekje. De juiste
beschermende kleding kan dan ernstige
verwondingen voorkomen.

schoeisel en waarschuwingen is het
gevaar van in aanraking komen met
ronddraaiende messen van een maaier
verkeerd opgelost. Het is namelijk technisch goed mogelijk om bij het verlaten
van de machine de aandrijving automatisch te laten stoppen. Op deze wijze
moet ook het gevaar van de rondvliegende golfballetjes aangepakt worden. Met
het voorschrijven van een helm wordt
dus de verkeerde (wettelijke) volgorde
gebruikt.
De Arbowet schrijft niet voor bij welke
werkzaamheden een bepaald PBM gedraGroen&Golf april 2005

Een PBM moet voldoende bescherming
bieden tegen een specifiek gevaar. Als
het gevaar duidelijk is dan moet het PBM
gekozen worden waarvan bekend is dat
dit de juiste bescherming biedt. Bijvoorbeeld tegen het snijgevaar van de ketting
van een motorzaag moet het PBM hiertegen voldoende bescherming bieden.
Bij wegslingerend materiaal tijdens bosmaaierwerkzaamheden kan een PBM
gekozen worden dat alleen daartegen
bescherming biedt. Maar ook tegen een
relatief klein gevaar zoals klimaat of vuil
past een PBM, bijvoorbeeld regenkleding
of een werkoverall.

Pictogram
De beschermende werking van een PBM
is eenvoudig te herkennen aan een pictogram. In de verplicht bijgeleverde gebruikershandleiding geeft de fabrikant
duidelijk de kenmerken en de toepassingen van zijn product aan. Dit komt voort
uit de EU Richtlijn voor PBM’s waarbinnen de productvoorschriften en keuringen vastgelegd zijn. Met het aanbrengen
Groen&Golf april 2005

van een CE markering geeft de fabrikant
aan hieraan te hebben voldaan.

Naast een beschermende werking moet
een PBM ook goed passend zijn dus de
juiste maatvoering hebben, geschikt zijn
voor werkomstandigheden, een goed
draagcomfort hebben en geen extra
gevaar veroorzaken. Handschoenen die
bijvoorbeeld te groot zijn en hard worden
door vochtinwerking kunnen wel CEgemarkeerd zijn, alleen is de keuze voor
die situatie en het opnemen van de handgrootte (de maat) verkeerd geweest.
Jan Polman en Bert Beens werken bij IPC Groene Ruimte in
Arnhem. Meer info op www.ipcgroen.nl of tel. (026) 355 01 00.

Juiste PBM’s op golfbanen
In het algemeen zijn de volgende PBM’s tijdens de diverse werkzaamheden op de
golfbanen noodzakelijk.
• Werkkleding
Veel ongevallen en het daardoor veroorzaakt letsel wordt veroorzaakt door ronddraaiende onderdelen of ‘het ergens tussen bekneld raken’. De medewerkers van
de golfbanen staan hieraan bijna dagelijks bloot, ook als alle veiligheidsmaatregelen
getroffen zijn. Het dragen van goed aansluitende kleding kan een ongeval voorkomen. Dit is kleding zonder broekriem, aansluitende uiteinde van de mouwen, weinig
tot geen knopen en geen onnodige en openstaande zakken. Dit kunnen overalls zijn
maar ook een combinatie van een broek met een T-shirt of een trui. Het materiaal
moet stevig en vuil afstotend zijn. Natuurlijk moet het ook prettig zijn om te dragen.
• Kleding tegen het klimaat
De kleding (jassen) die bescherming biedt tegen het indringen van vocht is te
herkennen aan het pictogram waarop een paraplu staat afgebeeld. Ook geeft dit
aan dat dit kledingsstuk (lichaams)vocht van binnen naar buiten kan doorlaten.
De kwaliteit of de mate waarin dit allemaal waar gemaakt wordt, staat in de
gebruikershandleiding vermeld.
• Veiligheidschoeisel
De voeten en met name de tenen zijn tijdens de diverse werkzaamheden zeer kwetsbaar. Veiligheidsschoeisel moet bescherming bieden tegen het in aanraking komen
van vallende, beknellende en snijdende voorwerpen. De zool moet stevig en niet
glad zijn en het materiaal moet bescherming bieden tegen vocht en vuil. De beschermende werking wordt met een code aangeduid (S1 t/m S5) dit is in de gebruikershandleiding opgenomen. Vaak is S3 het meest geschikt voor de werkzaamheden
op de golfbanen.
• Specifieke PBM’s
Voor bepaalde gevaren zijn specifieke PBM’s noodzakelijk zoals: helm, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, handschoenen, zaagbroek en schoenen,
bosmaaierbroek en signaalkleding.
• Onderhoud en de opslag
Voor een optimaal blijvend functioneren van de PBM’s is het juiste onderhoud en de
opslag van groot belang. Bij slijtage, beschadigingen of veroudering moet het PBM
vervangen worden. Ook hierover wordt in de bijbehorende gebruikershandleiding de
juiste informatie gegeven.
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