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Persoonlijke beschermingsmiddelen

VEILIG ZICHT OP HET WERK
G.T.M. Grimberg

Met dit artikel over oog- en gezichtsbescherming pakt de auteur de draad
weer op van een serie artikelen over persoonlijke beschermingsmiddelen.
Eerder dit jaar verschenen in nummer 2 een algemeen artikel over persoonlijke beschermingsmiddelen en een artikel over werkhandschoenen. In nummer
3 kwam veiligheidsschoeisel aan de orde, in nummer 4 de veiligheidshelm.
Tenslotte besteedden we in nummer 5 aandacht aan gehoorbescherming. In
het voorjaar 2000 ronden we de artikelenserie af met bijdragen over kleding.
Gelaatscherm, een combinatie van gaas
en doorzichtig kunststof. Foto: IBN-DLO.
Wanneer bij het uitvoeren van werkzaamheden kans op oogletsel bestaat,
is het gebruik van een oogbeschermingsmiddel wettelijk verplicht. Letsel
aan ogen of gelaat ontstaat in de
groene sector veelal door zwiepende
takken, wegspringende deeltjes zoals
splinters, zaagsel en steentjes maar
ook door stofdeeltjes. Een veiligheidsbril of gelaatsscherm is in ieder geval
nodig bij werk met een bosmaaier,
schil- en kloofmachine, versnipperaar,
motorkettingzaag en andere
(motor)handgereedschappen zoals
hand- en stokzagen, slijpmachines,
luchtdrukapparatuur en houtbewerkingsmachines.
De keuze van een oogbeschermingsmiddel is afhankelijk van de mate van
bescherming die gewenst is en de
gebruiksduur. Voor lichte werkzaamheden of voor bezoekers kan een simpele
beschermbril volstaan. Hierop gaan we
in dit artikel niet nader in. Meer
bescherming biedt de zogenoemde
ruimzichtbril. Deze is met name
bedoeld voor stoffige werkzaamheden
en bij verspanen (houtbewerking).
Omdat een ruimzichtbril rondom goed
aansluit op het gezicht is transpiratie
een groot probleem. Ze zijn minder
geschikt om de hele dag te dragen. De
beste combinatie van oogbescherming
en dagelijks gebruik biedt een veiligheidsbril. Bij risico’s voor het gezicht is
een gelaatsscherm aan te bevelen.

Ruimzichtbrillen
Ruimzichtbrillen zijn herkenbaar aan
een frame van zacht PVC, dat rondom

aansluit op het gezicht. Om transpiratieproblemen te beperken zijn ze voorzien
van ventilatiemogelijkheden. Afhankelijk van het type zitten er perforaties in
het frame of vindt er een indirecte ventilatie plaats via ventilatiedoppen. Ruimzichtbrillen hebben verder een verstelbare elastische hoofdband en een heldere ruit. Voor brildragers zijn er ruimzichtbrillen die ze over een gewone bril
kunnen dragen.

tie (gehoor- en gezichtsbescherming
zonder helm).
Veiligheidsbrillen kunnen geleverd worden door de leveranciers en importeurs
van persoonlijke beschermingsmiddelen
(zie de lijst in Vakblad Natuurbeheer nr.
2-1999). Voor brillen met glazen op
sterkte kunt u bij de opticien terecht.

Welk type glas?
Veiligheidsbrillen
In tegenstelling tot een ruimzichtbril
wordt een veiligheidsbril bij de gebruiker aangemeten. Een veiligheidsbril is
dus een “persoonlijk” beschermingsmiddel. Voor brildragers is het mogelijk
om een veiligheidsbril aan te schaffen
met correctieglazen. Geharde glazen
kunnen eventueel in meekleurend glas
worden geleverd. Wanneer de brildrager zogenoemde varilux-glazen gewend
is, dan zal de veiligheidsbril ook met dit
type glazen uitgevoerd moeten worden
omdat de gebruiker niet meer kan wennen aan dubbelfocus glazen. Bij het
werken met een bosmaaier zijn overigens dubbel-focus glazen onbruikbaar,
omdat de bediener van de machine
hierbij door de onderste (leesgedeelte)
van de bril moet kijken. Door de geringe afstandscherpte van dit brilgedeelte
is het zicht op het zaag- of maaiblad
slecht. Aanschaf van twee afzonderlijke
veiligheidsbrillen is een optie. Soms is
het echter beter om het gehele gezicht
te beschermen met een gelaatscherm
door gebruik te maken van een helmcombinatie of een bosmaaiercombina-

Ruimzichtbrillen en veiligheidsbrillen
kunnen afhankelijk van het gebruiksdoel en persoonlijke wensen geleverd
worden met verschillende typen glazen.
Tabel 1 geeft de voor- en nadelen van
de diverse typen en tevens een indicatie
van de hardheid.

Gelaatschermen
Het beschermende deel van gelaatschermen bestaat uit een doorzichtig
kunststof of metalen gaas, een helder
kunststof (voorkeur voor polycarbonaat
in verband met de goede slagvastheid)
of een combinatie daarvan.
Gelaatschermen bieden door het grote
oppervlakte een bescherming aan zowel
de ogen als het gezicht. De bescherming van de ogen is bij een gazen uitvoering wel minder dan met een ruimzichtbril of veiligheidsbril bereikt kan
worden. Zo’n gelaatscherm biedt geen
100 procent bescherming tegen harde
rondvliegende deeltjes of zaagsel. Als
extra bescherming kan onder een gazen
gelaatscherm een veiligheidsbril gedra-
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Tabel 1. Voor- en nadelen van typen glazen voor brillen (Bron: Tuin & Landschap 5, 1998)
soort ruit

voordelen

Thermisch gehard glas

䢇
䢇
䢇
䢇
䢇

Polycarbonaat

䢇
䢇
䢇
䢇

Focalite (CR39)

䢇
䢇
䢇
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䢇
䢇

Cellulose-acetaat

䢇
䢇
䢇

Indicatie van de hardheid
Thermisch gehard glas
Focalite krasvast
Focalite
Polycarbonaat
Cellulose-acetaat

hoge optische zuiverheid
hoge krasbestendigheid
grote chemische bestendigheid
hoge UV-filtering
bij breuk ontstaan korrels
die niet snijdend zijn

䢇

hoge slagvastheid
hoge UV-filtering
licht in gewicht
anti-condens uitvoering mogelijk

䢇

in grote mate chemisch bestendig
zowel in plan- als in correctieuitvoering leverbaar
hoge UV-filtering
hoge optische zuiverheid
krasbestendiger dan polycarbonaat

䢇

licht in gewicht
zeer goed anti-condens te maken
grote chemische bestendigheid

䢇

䢇
䢇
䢇

䢇
䢇

䢇

䢇

zwaarder dan kunststof (2x)
gevoelig voor inbranden
niet anti-condens
niet aanbevolen bij sterkte
groter dan +3 of -3

zeer krasgevoelig
geen correctieglazen mogelijk
beperkte chemische bestendigheid

krasgevoeliger dan gehard glas
kan beperkt tegen zuren en
oplosmiddelen

lage UV-filtering
relatief minder slagvast dan
polycarbonaat

opmerking:
Kunststof glazen zijn desgewenst verkrijgbaar
met een krasvaste coating

100%
85%
60%
50%
30-35%

gen worden, hoewel dat niet erg comfortabel is.
Wanneer helder zicht in combinatie met
een brede bescherming gewenst is, is
een gazen gelaatscherm met een helder
kunststof gedeelte aan te bevelen (zie
foto). Zo’n gelaatscherm kan met name
voor bosmaaierwerk een goede keuze
zijn. Bedenk wel dat heldere kunststof
gelaatschermen evenals brillen kunnen
beslaan (transpiratie) en dat ze sneller
beschadigen dan gazen gelaatschermen.

nadelen

Aanbevelingen voor aanschaf,
gebruik en onderhoud
䢇
䢇

Gelaatschermen van metaalgaas zijn
prettig in gebruik door hun geringe
gewicht en bieden bovendien beter
zicht dan kunststofgaas. De lichtreductie van een metalen gaas is ongeveer
25% tegen 40% voor een kunststof uitvoering.
䢇

Let er op, dat het CE-keurmerk is aangebracht op de bril of het gelaatscherm. Tevens moet er op staan aan
welke norm het beschermingsmiddel
voldoet. Voor oog- en gezichtsbeschermingmiddelen zijn o.a. de volgende normen van belang:
*NEN - EN 166: Deze norm gaat in
op oogbescherming, toegespitst op
de eisen die te stellen zijn aan de
glazen van brillen;
*NEN - EN 1731: Deze norm behandelt de oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen van geweven
metaaldraad voor industrieel en
niet-industrieel gebruik, voor
bescherming tegen mechanische
gevaren en/of hitte.
Kies brillen en gelaatschermen die
goed en comfortabel zitten. Geef c.q.

䢇

䢇

䢇

䢇

䢇

neem de ruimte voor een persoonlijke keuze.
Brildragers moeten oog- en gezichtsbescherming in combinatie met de
bril kunnen dragen of kiezen voor
een veiligheidsbril op sterkte.
Maak een afweging van de voor- en
nadelen van het type glas (zie tabel
1).
Donkere zijkappen aan brillen zijn
ongewenst omdat die het zicht onnodig beperken.
Kies ruimzichtbrillen met ruime ventilatiemogelijkheden zodat het
beslaan van de bril zoveel mogelijk
wordt beperkt.
Gelaatschermen moeten goed aansluiten op de eventuele helm. Een
gelaatscherm dat aan een hoofdbeugel of hoofdbandstel is te bevestigen,
is handig als een helm niet persé
noodzakelijk is (beperkt transpiratie).
Bevestigingen en verstelbare onder-
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䢇
䢇

䢇

䢇

䢇

䢇

delen moeten eenvoudig vastgezet
kunnen worden en ook bij intensief
gebruik niet spontaan los gaan zitten. Vergelijk daarom de materiaalkeuze van diverse typen en maak een
inschatting van de duurzaamheid.
Leg een bril niet weg op de glazen,
want dit kan leiden tot extra krassen.
Vervang beschadigde brillen en
gelaatschermen. Bij regelmatig
gebruik verdient het aanbeveling om
een bril na 2 jaar te vervangen (of
zonodig eerder). Vervang in ieder
geval wanneer de transparantie duidelijk is afgenomen door krassen,
een (gele) verkleuring, wanneer aanslag niet is te verwijderen of wanneer
er scheuren zitten in het glas of de
coating.
Zorg ervoor dat beweegbare delen
van brillen en gelaatschermen soepel
lopen.
Was glazen altijd met de hand en
gebruik zonodig een sopje met een
gewoon afwasmiddel. Droog glazen
na met een zachte doek om krassen
te voorkomen. Reinig en ontsmet
oog- en gelaatbeschermers na elk
gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.
Om het beslaan van glazen te voorkomen, kan het glas met een anticondensmiddel worden behandeld.
Bewaar brillen en transparante
gelaatschermen die niet in gebruik
zijn in een koker of etui en voorkom
zoveel mogelijk blootstelling aan
directe UV-straling.

G.T.M. Grimberg werkt bij het IKC
Natuurbeheer, afdeling Bos.

VERSCHENEN
Ecologische atlas van de
Nederlandse orchideeën
Onlangs verscheen het boek ‘Ecologische atlas van de Nederlandse orchideeën’. Dit orchideeënboek komt voort
uit het enkele jaren geleden bij het IKCNatuurbeheer verschenen Basisdocument Soortbeschermingsplan Orchideeën. Twee van de toenmalige auteurs
Karel Kreutz en Hans Dekker hebben de
informatie uit het basisdocument aangevuld, verbeterd en vervat in een dik,
kleurrijk boek.
Orchideeën komen in de meest uiteenlopende landschappen voor. De auteurs
plaatsen alle 49 in Nederland gevonden
orchideeënsoorten in hun landschappelijke context, waardoor de relaties tussen bodem, water, landgebruik en de
voorkomende orchideeën in beeld
worden gebracht. Van de soorten zijn
de uiterlijke kenmerken, bloeitijden,
hybriden en vele andere facetten uitvoerig beschreven. Van elke soort is de
actuele verspreiding (stand 1999) gedetailleerd weergegeven op heldere, groot
afgedrukte kaarten. Verder besteden de
auteurs ruim aandacht aan de bedreigingen van de soorten, de verschillende
beheers- en inrichtingsmaatregelen
voor de milieus waarin orchideeën voorkomen en aan de wetgeving. De
bescherming van de waardevolle landschappen met al hun orchideeën loopt
als een rode draad door dit boek.
Daarnaast hebben de auteurs er naar
gestreefd om aansprekende voorbeelden van bedreigingen, beheers- en
inrichtingsmaatregelen in foto’s weer te
geven. Het boek kost ƒ 124,50 en is verkrijgbaar in de boekhandel.

Orchideeënrijke polder in Zuid-Holland.
Foto: Hans Dekker.

Recht op bomen
Jaarlijks verdwijnen duizenden bomen
voor wegconstructies, nieuwbouw, herbestrating van trottoirs of de aanleg van
een nieuw riool, terwijl dit lang niet
altijd nodig is. De Bomenstichting heeft
ervaring in het voorkomen van onnodige kap van bomen. Er is vaak een alternatief voor handen waar niet aan
gedacht is of geen onderzoek naar
gedaan is. Zo kan riool vervangen worden zonder dat de bomen in de stoep
moeten worden verwijderd. In een nieuwe uitgave van de Bomenstichting,
Recht op Bomen, worden aan de hand
van praktijkvoorbeelden boombesparende maatregelen en oplossingen verduidelijkt.
Veel mensen weten niet op wat voor
manier ze kunnen protesteren tegen de
voorgenomen kap van bomen. Het
recht op bezwaar is zelden bekend. De
handleiding ‘Recht op Bomen’ zet de
procedures en regels uiteen en geeft
praktische tips bij het opstellen van een
bezwaar. Daarnaast gaat deze publicatie in op verschillende mogelijkheden
om bomen te sparen.
‘Recht op Bomen’ kost ƒ 31,- (inclusief
verzendkosten) en is te bestellen door
het bedrag over te maken op postbankrekening 2108755 ten name van
Bomenstichting, Utrecht onder vermelding van ‘Recht op Bomen’.
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