STIGASTIP

Pak Stof Aan
Stof bestaat in de bloembollensector
voor een groot gedeelte uit kwarts.
Kwarts is een kankerverwekkende
stof. De grenswaarde van de maximale dagelijkse dosis is snel bereikt.
Ook kan er blootstelling zijn aan
organisch stof, van bolhuidjes en
wortelresten, maar ook schimmelsporen en endotoxinen. Die kunnen
allergische reacties en blijvende
gezondheidsschade veroorzaken.
Stigas verricht regelmatig stofmetingen op bloembollenbedrijven.
Hierbij kwamen vaak dezelfde bevindingen naar voren. Er wordt zo
min mogelijk gespoeld, waardoor
er over het algemeen meer stof in
de verwerkingsruimte terechtkomt.
Op sommige bedrijven komt er ook
veel klei- en zandstof binnen met
trekkers en via de pallets onder de
kuubskisten. Er zijn over het algemeen goede afzuigsystemen op de
bedrijven, maar soms ontbreekt er
een zuigmond op een valplaats, waar
juist veel stof in de lucht terechtkomt. Afscherming – om onderdruk

te creëren op die plaatsen – ontbreekt vaak.
Tijdens metingen midden in verwerkingsruimten valt op dat zodra er
een heftruck langsrijdt, er een grote
toename is van de stofconcentratie.
Dat duidt op stof op de vloer. Opvallend is dat op sommige bedrijven de
vloeren goed schoon zijn en dat er
op andere bedrijven - ook buiten het
seizoen - een dikke laag stof ligt.
Er wordt veel gebruikgemaakt van
zitstofzuigers met roterende borstels aan de voorzijde. Die borstels
werken weer flink wat stof in de
lucht. Ook zijn er behoorlijke pieken
te meten tijdens het schoonmaken
onder de leesbanden en dergelijke,
bijvoorbeeld bij soortwisselingen.
De mate van blootstelling aan stof
wordt bepaald door:
• de hoeveelheid aanwezige stof;
• de zwaarte van de arbeid;
• de duur van de stofblootstelling.
Aanpak van stof in volgorde van

Meer informatie kunt u vinden op
www.stigas.nl of www.agroarbo.nl
Ook kunt u bellen naar Stigas,
tel. 071 568 9000 (optie 1), of bel/mail
Marcel van Diepen (06 20140798),
marcel.van.diepen@stigas.nl.

belangrijkheid (volgens de arbeidshygiënische strategie):
1. Een zo schoon mogelijk product
in een zo schoon mogelijke
ruimte.
2. Goede afzuiging.
3. Afscherming om het aantal
mensen dat blootgesteld wordt
te beperken.
4. Blootstellingsduur zo kort
mogelijk houden.
5. Persoonlijke beschermingsmiddelen als punt 1 tot en met
4 onvoldoende oplossing bieden.
Er is gelukkig steeds meer aandacht
voor stof en bewustwording dat stof
een sluipmoordenaar kan zijn. Een
van de belangrijkste aandachtspunten is de vloer schoonhouden. Op
veel bedrijven wordt hiervoor nog
een bezem gebruikt, maar dat is
alleen maar stof verplaatsen en met
name fijnstof de lucht in werken.
Gebruik een goede bedrijfsstofzuiger
met een fijnstoffilter. Werk op een
zitstofzuiger zo min mogelijk met
de roterende borstels naar beneden.
Als laatste middel worden er ook
nog wel stof kapjes gebruikt. Kies
in dat geval voor (minimaal) een
FFP2-masker, bij voorkeur met een
uitademventiel.
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