
 

   

GEVAAR RISICO EVALUATIE VAN 
HET RISICO aan 
de hand van de 
risicograaf 

PREVENTIEMAATREGELEN EVALUATIE VAN HET 
RESTRISICO 

tolueen H225-Licht 
ontvlambare 
vloeistof en damp 

6 
Denkbaar 

Ernstig 

LABO: 
- Enkel daghoeveelheid in labo 
- blustoestellen voorzien 
- opleiding medewerker over gevaren product 
- MSDS/VIK beschikbaar 
- pictogrammen op recipiënten  
- niet roken 
- brandpreventie: opleiding door ZH en referentiemedewerker op de 
afdeling en dagelijkse checklist brandgevaar 

Kunnen we hier iets meer 
doen? Hoe moeten we dit 
inschatten in de risicograaf?? 
Blijft denkbaar en ernstig! 

 H225-Licht 
ontvlambare 
vloeistof en damp 

6 
Denkbaar 

Ernstig 

LOKAAL GEVAARLIJKE PRODUCTEN:  
- Opslag van de voorraad in lokaal gevaarlijke producten (container 
buiten labo/ziekenhuis met ventilatie en opvangbak) 
- blustoestellen voorzien: niet OK (bekijken) 
- TO DO: opleiding medewerker over gevaren product 
- MSDS/VIK beschikbaar: niet OK 
- pictogrammen op recipiënten 
- niet roken 

Kunnen we hier iets meer 
doen? Hoe moeten we dit 
inschatten in de risicograaf?? 
Blijft denkbaar en ernstig! 

 H304-Dodelijk bij 
inslikken 

2 
Denkbaar 

Klein 

- Processoren contactvrij vullen 
- Bij grote volumes halfgelaatsmasker (PBM met geschikte filter) 
gebruiken (overhevelen vanuit 200L-vat en verversen processoren 
indien niet contactvrij gevuld). 
- Bij kleinere volumes werken onder de afzuigkast of vullen aan 
kraan bidon. 

2 
Denkbaar 

Klein 

 H315-Huidirritatie 3 
Mogelijk 

Klein 

- Gebruik van nitrile handschoenen 
- Schort met lange mouwen 
- Gesloten schoenen  

2 
Denkbaar 

Klein  



- (Veiligheids)bril dragen  

 H336-Slaperigheid of 
duizeligheid 

2 
Denkbaar 

Klein 

- TO DO: uitvoeren van metingen solventen op de kritieke punten 
(bij vullen processoren-lokaal gevaarlijke producten-verversen 
kleurtoestellen) en afhankelijk van de resultaten: 
- Bij grote volumes halfgelaatsmasker (PBM met geschikte filter) 
gebruiken (overhevelen vanuit 200L-vat en verversen processoren 
indien niet contactvrij gevuld). 
- Bij kleinere volumes werken onder de afzuigkast of vullen aan 
kraan bidon. 

2 
Denkbaar 

Klein  

 H361d-Verdacht 
voor schade 
ongeboren kind 

9 
Mogelijk 
Ernstig 

- Medewerker andere taak geven of verwijderen van de werkvloer  1 
Ondenkbaar 

Klein 

 H373-Kan schade 
aan organen 
veroorzaken bij 
langdurige of 
herhaalde 
blootstelling 

4 
Denkbaar 
Belangrijk 

- TO DO: uitvoeren van metingen solventen op de kritieke punten 
(bij vullen processoren-lokaal gevaarlijke producten-verversen 
kleurtoestellen) 
- Bij grote volumes halfgelaatsmasker (PBM met geschikte filter) 
gebruiken (overhevelen vanuit 200L-vat en verversen processoren 
indien niet contactvrij gevuld). 
- Bij kleinere volumes werken onder de afzuigkast of vullen aan 
kraan bidon. 
- Bij kleinere volumes werken onder de afzuigkast 
 
- Schort met lange mouwen 
- Gebruik van nitrile handschoenen 
- (Veiligheids)bril dragen 

2 
Denkbaar  

Klein 

 H412-Schade voor in 
het water levende 
organismen met 
langdurige gevolgen 

9 
Mogelijk 
Ernstig  

- Lekbakken voorzien 
- Afval gescheiden opvangen en niet in riolering/laten ophalen door 
gespecialiseerde firma 
- Opleiding 
- MSDS/VIK beschikbaar 
- Vermelden in procedure “bioveiligheid en hygiëne” 

1 
Ondenkbaar 

Klein 

     

methanol H225-Licht 
ontvlambare 
vloeistof en damp 

6 
Denkbaar 

Ernstig 
 

LABO: 
- Enkel daghoeveelheid in labo 
- blustoestellen voorzien 
- opleiding medewerker over gevaren product 
- MSDS/VIK beschikbaar 
- pictogrammen op recipiënten  

Kunnen we hier iets meer 
doen? Hoe moeten we dit 
inschatten in de risicograaf?? 
Blijft denkbaar en ernstig! 



- niet roken 
- brandpreventie: opleiding door ZH en referentiemedewerker op de 
afdeling en dagelijkse checklist brandgevaar 

 H225-Licht 
ontvlambare 
vloeistof en damp 

6 
Denkbaar 

Ernstig 
 

LOKAAL GEVAARLIJKE PRODUCTEN:  
- Opslag van de voorraad in lokaal gevaarlijke producten (container 
buiten labo/ziekenhuis met ventilatie en opvangbak) 
- blustoestellen voorzien: niet OK (bekijken) 
- TO DO: opleiding medewerker over gevaren product 
- MSDS/VIK beschikbaar: niet OK 
- pictogrammen op recipiënten 
- niet roken 

Kunnen we hier iets meer 
doen? Hoe moeten we dit 
inschatten in de risicograaf?? 
Blijft denkbaar en ernstig! 

 H301-Giftig bij 
inslikken 

2 
Denkbaar 

Klein  

- Processoren contactvrij vullen 
- Bij grote volumes halfgelaatsmasker (PBM met geschikte filter) 
gebruiken (overhevelen vanuit 200L-vat en verversen processoren 
indien niet contactvrij gevuld). 
- Bij kleinere volumes werken onder de afzuigkast of vullen aan 
kraan bidon. 

2 
Denkbaar 

Klein  

 H311-Giftig bij 
contact met de huid  

3 
Mogelijk 

Klein  

- Gebruik van nitrile handschoenen 
- Schort met lange mouwen 
- Gesloten schoenen  
- (Veiligheids)bril dragen  

2 
Denkbaar 

Klein  

 H331-Giftig bij 
inademing 

6 
Mogelijk  

Belangrijk  

- TO DO: uitvoeren van metingen solventen op de kritieke punten 
(bij vullen processoren-lokaal gevaarlijke producten-verversen 
kleurtoestellen) en afhankelijk van de resultaten: 
- Bij grote volumes halfgelaatsmasker (PBM met geschikte filter) 
gebruiken (overhevelen vanuit 200L-vat en verversen processoren 
indien niet contactvrij gevuld). 
- Bij kleinere volumes werken onder de afzuigkast of vullen aan 
kraan bidon. 
- Versnijtafels worden naar beneden afgezogen. 

2 
Denkbaar 

Klein  

 H370-Veroorzaakt 
schade aan organen 

4 
Denkbaar 
Belangrijk  

- TO DO: uitvoeren van metingen solventen op de kritieke punten 
(bij vullen processoren-lokaal gevaarlijke producten-verversen 
kleurtoestellen) 
- Bij grote volumes halfgelaatsmasker (PBM met geschikte filter) 
gebruiken (overhevelen vanuit 200L-vat en verversen processoren 
indien niet contactvrij gevuld). 
- Bij kleinere volumes werken onder de afzuigkast of vullen aan 
kraan bidon. 

2 
Denkbaar  

Klein 



- Bij kleinere volumes werken onder de afzuigkast 
 
- Schort met lange mouwen 
- Gebruik van nitrile handschoenen 
- (Veiligheids)bril dragen 

     

Formaldehyde 4% 
 
POWERPOINT 
EENS BEKIJKEN 

H302-Schadelijk bij 
inslikken 

2 
Denkbaar 

Klein  

- Juiste concentratie aankopen 
- Voorgevulde recipiënten aankopen 
- Processoren contactvrij vullen 
- Bij grote volumes halfgelaatsmasker (PBM met geschikte filter) 
gebruiken (verversen processoren indien niet contactvrij gevuld). 
- Bij vullen recipiënten met grotere volumes (vullen emmer met vers 
gebracht weefsel/dozen met formaldehyde bij versnijden): bidon 
met kraan gebruiken. 
- Bij kleinere volumes werken met seripettor. 
- Restfracties formaldehyde na versnijden niet uitgieten maar 
verzamelen in een blauw 60L-afvalvat. 
- Verwijderen nat archief (formaldehyde scheiden van restweefsel) 
met versluchtmasker.  
- Geen hergebruik van recipiënten (afwassen). 
- Preventiemaatregelen communiceren naar de afnemers (via de 
laboratoriumgids op internet en intranet). 

2 
Denkbaar 

Klein  

 H317-Kan een 
allergische 
huidreactie 
veroorzaken 

3 
Mogelijk 

Klein  

- Gebruik van nitrile handschoenen 
- Schort met lange mouwen 
- Vochtafstotende overschort met manchetten dragen. 
- Gesloten schoenen  
- (Veiligheids)bril dragen  

2 
Denkbaar 

Klein  

 H351-Verdacht voor 
het veroorzaken van 
kanker 
Denk aan H350 
codex!-Kan kanker 
veroorzaken 

12 
Mogelijk  

Zeer ernstig  

- TO DO: uitvoeren van metingen formaldehyde op de kritieke 
punten (bij versnijden weefsel-verwijderen nat archief-vullen 
processoren-boven een blauw afvalvat-boven een gele kartonnen 
afvalbak) 
- Alle eerder omschreven maatregelen toepassen. 
 
Of moeten we dit allemaal herhalen?? 
 
- Juiste concentratie aankopen 
- Voorgevulde recipiënten aankopen 
- Processoren contactvrij vullen 

2 
Denkbaar  

Klein 



- Bij grote volumes halfgelaatsmasker (PBM met geschikte filter) 
gebruiken (verversen processoren indien niet contactvrij gevuld). 
- Bij vullen recipiënten met grotere volumes (vullen emmer met vers 
gebracht weefsel/dozen met formaldehyde bij versnijden): bidon 
met kraan gebruiken. 
- Bij kleinere volumes werken met seripettor. 
- Restfracties formaldehyde na versnijden niet uitgieten maar 
verzamelen in een blauw 60L-afvalvat. 
- Verwijderen nat archief (formaldehyde scheiden van restweefsel) 
met versluchtmasker.  
- Geen hergebruik van recipiënten (afwassen). 
- Schort met lange mouwen 
- Gebruik van nitrile handschoenen 
- (Veiligheids)bril dragen 
- Preventiemaatregelen communiceren naar de afnemers (via de 
laboratoriumgids op internet en intranet). 

 


