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beheerder/bedrijfsleider van het betreffende

De werkgever moet voorzieningen ter beschikking

tratie van ongevallen en beroepsziekten, en eva-
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stellen en de werknemer moet ze op de juiste

luatie van deze gegevens, inzicht in risicovolle

wijze toepassen. Ter bescherming van de eigen

situaties, waardoor effectiever beschermende
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gezondheid betekent dat in elk geval een goed
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ling van een ingediend bezwaarschrift door de

voorkomen. Behalve gebruik van werkkleding en
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adembescherming speelt ook persoonlijke

Het spreekt vanzelf, dat de dierplaagbestrijder
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het volgen van een opleiding, waarin alle aspec-

Over gezondheidsaspecten kan worden

veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en adem-
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