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Gevaar Risico Evaluatie risico Preventiemaatreglen Evaluatie rest risico

Beperkte ruimte kans op vallen en omstoten,  ongevallen  Matig 

Orde, extra ruimte, verwijderen van 

toestellen/producten die niet worden 

gebruikt 

Klein 

Werkdruk 
Stress, fouten, staalverwisseling, minder 

concentratie, burn out 
Matig Extra personeel, minder bevoegdheden Matig 

Temperatuur Uitdroging, duizeligheid Klein
Voldoende ventilatie, airco , voldoende 

water drinken 
klein

Staalverwisseling Foute diagnose, Resultaat laattijdig Zeer groot 
Procedure herwerken, extra controle 

(scannen) 
Matig 

Onvoldoende ventilatie
Kans op irritatie van huid, ogen en 

luchtweg, Kans op kortademigheid 
Zeer groot 

voldoende ventilatie voorzien

correct gebruik van trekkast

afsluiten van chemische producten/afval

correcte opslag van chemische producten

hoeveelheid chemische producten 

beperken

PBM’s 

Matig 

Groot

Matig 

Matig

opslaghoeveelheid verkleinen

blustoestel in de buurt

opleiding brandveiligheid personeel.

evacuatieoefeningen

opleiding personeel

procedures en instructies up to date 

houden.

PBM’s

correct gebruik van materiaal / ontsmetten 

van materiaal.

correcte omgaan met biologisch afval

collectieve beschermingsmiddelen

afgebakende werkzone

orde en netheid

alle scherpe voorwerpen in afgesloten 

kast/schuif bewaren.

steeds na gebruik direct te ontsmetten.

beperken hoeveelheid in gebruik. Na 

gebruik de scherpe voorwerpen 

verwijderen in een naaldcontainer 

orde en netheid

werkpost steeds proper 

achterlaten/ontsmetten

vaste plaats voor elk gebruikt voorwerp

beperken van opgeslagen voorwerpen op 

werkpost

de werkhoogte in ideale positie plaatsen

gebruik stoel op correctie hoogte/positie                                               

zware producten onderaan positioneren 

PBM’s

orde en netheid

gebruikt materiaal steeds ontsmetten

vaste plaats voor elk gebruikt voorwerp

correct omgaan met afval

Klein

Matig

Matig

Matig

Klein

Groot 

Matig

Onvoldoende hygiëne

Kans op brand

Kans op besmetting

Kans op besmetting

Kans op prik- en snijwonden

Kans op omstoten

Kans op vallen

Prik/snijaccidenten

verkeerde houding / moeilijke bewegingen 

/ lichamelijke belasting / op tillen van 

zware voorwerpen 

Kans op besmetting

Kans op irritatie van huid en ogen

Kans op langdurige schade aan gezondheid

Ontvlambare producten

Biologische agentia

Scherpe voorwerpen 

(snijgevaar)

Wanorde

Werkhouding 

PBM’s

opleiding personeel

procedures en documentatie up to date 

houden.

minder gevaarlijke producten gebruiken.

verluchting

collectieve beschermingsmiddelen

correcte en up to date etikettering

correcte omgaan met chemisch afval/ 

procedure

matig

Groot

Groot 

Chemische producten 

(formol, Isopropanol, 

Ultraclear, Xyleen 

Irritatie van ogen en huid

Op lange termijn schadelijk voor 

gezondheid
Groot

1 KLEIN  (EHBO) 4 3 2 1 ONMIDDELIJKE VERBETERING VEREIST = werkmethode wijzigen, gevaar afschermen, PBM gebruiken 

2 BELANGRIJK (letsel 

met ongeschiktheid)
8 6 4 2

AANDACHT VEREIST = vermelding in de instructies, signaleren, indien mogelijk PBM 

3 ERNSTIG (Invaliditeit) 12 9 6 3 ONAANVAARDBAAR = stoppen met werken, onmiddelijke aanpassing van de werkinstructies 

4 ZEER ERNSTIG (dood) 16 12 8 4

4 3 2 1

TE VERWACHTEN MOGELIJK DENKBAAR ONDENKBAAR

RISICOGRAAF 

ERNST KANS 
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