
Veilig werken in het laboratorium 



Voordracht uit eigen naam 

• De grondslag vormt een 7-tal presentaties 
gegeven in de jaren 1987 – 2004  

 

• Deze presentatie van ‘veilig & kwaliteitsvol 
werken in het labo’ dateerde van 12 jaar 
geleden en is helaas nog actueler dan toen … 

 

• Veilig werken = de juiste mentaliteit ! 



Werk veilig 

• Werk nauwkeurig, eerlijk, respectvol… 
 

• Werk vooral correct !  
 

• De juiste mentaliteit a.u.b. ( = beroepseer!) 
 

• Geen geknoei, geen onnodig risico (ongelukken!)  
 

• Zo leeft u en uw team langer en ‘kwaliteitsvoller’ 
 



Werken aan veiligheid 

• Werken met risico 

• Kennis  

• Metingen, Arbeidsgeneeskunde (raad & daad) 

• Voorzorg 

• Werk veilig (parate kennis = een ‘must have’) 

• Ruim de risico’s uit de weg 

• Regels : hoe doet u wat  



Veiliger werken 

• Labo beter inrichten 

• Veiliger 

• Functioneler 

• Voldoende ventilatie 

• Geschikt voor uitbreiding 

• Eerste stap : (bijvoorbeeld) 

• Ruimte gevaarlijke stoffen 



Inrichting ruimte gevaarlijke stoffen 

• Chemicaliën (voorraad) en formolpotten 

• Doorvoermachines en kleurstoffen 

• Afzuiging : plafond & grond 

• Explosievrije-  lampen & stopcontacten 

• Brandwerende deur (met rooster) 

• Geen ramen in deze ruimte (of blinderen) 

• Het geheel in onderdruk t.o.v. het labo 

 



Inrichting labo (verbetering) 

• Multifunctioneel en ergonomisch 

• Airco, elektrische zonnewering 

• Voldoende verluchting 

• Filters, HOT’s, licht, … 

• Microgolf i.p.v. kookplaat (geen open vuur) 

• Explosievrije verwarmingsbaden/platen 

• Geen overbodige brandbare voorraad 



Werk veilig : de vijf gouden regels 

• Controleer verpakkingen op gebreken,  
 werk onder afzuiging 
 
• Gebruik een ruimte ‘gevaarlijke stoffen’ 

 
• Zorg dat gevaarlijke stoffen nooit in aanraking met de 

mond (kunnen) komen 
 

• Werk zorgvuldig, handschoenen, etc. 
 

• Neem voorschriften en persoonlijke hygiëne in acht 
 



Toelichting op werk veilig (1, 2) 

• Controleer verpakkingen en containers op … 

 

• Afzuigen van gassen, dampen, rook en stof … 

 

• Bewaar gevaarlijke producten uitsluitend … 

 

• Hoe bewaren en verwijderen … 



Gevaarlijke producten (3) 

• Zorg dat gevaarlijke stoffen nooit in  

 aanraking met de mond komen 

 

• Eet, drink en rook niet ! 

 

• Was uw handen voor en na het toilet ! 

 

 



Werk zorgvuldig (4) 

• Vermijd contact met de huid 

 

• Gebruik een laboratoriumjas en indien nodig 
aangepaste persoonlijke beveiliging … 

 

• Wissel van labojas of beschermingsmiddelen 
als deze vuil en/of ‘besmet’ zijn … 



Persoonlijke & collectieve hygiëne (5) 

• Geen laboratoriumjas in cafetaria 

• Was uw handen, telkens als u het labo verlaat 

• Wonden, laat ze verzorgen (al zijn ze klein) 

• Voorzie goede verluchting voor en na het werk 

• Rook nooit, best ook niet nà het werken 

 

• Gebruik de juiste filter (bij een gelaatsmasker), 
lees de handleiding (ze kan uw leven redden) 

 

 

 

 



Andere tips om veilig te werken 

• Wanneer hulp? 

 

• Ongelukken? 

 

• Waarom riskeren? 

 

• Brand! 



Werk veilig & hulp 

• Laat u helpen en/of vraag hulp! 

• Laat de omgeving altijd weten dat u risico 
loopt: 

• Gewaarschuwde hulp is sneller, efficiënter en 
kan u redden 

• Een handdouche, oogdouche of grote douche 
bied effectief hulp bij persoonlijke ongevallen 
(zuren, logen, etsende of corrosieve stoffen) 



Formolaldehyde in uw ogen 

• Water & water, de rest komt later … 

• Onmiddellijk eerste hulp door collega 

• Pas op het slachtoffer is in blinde paniek !! 

• Heeft direct hulp nodig 

• Oogdouche en/of oogspoelflacon 

• Na voldoende spoeling: naar de oogarts 

• Neem reserve oogspoelflacon mee om het 
oog voldoende nat te houden 



Improviseren = riskeren 

• Als je niet weet waar je mee bezig bent! 

 

• Eerst denken, dan pas doen, dat is veiliger  

• Dit moet een routine of gewoonte worden 

 

• Normen en waarden als basis voor veiligheid, 
het begint allemaal tussen de oren! 



Bij brand : sla groot alarm !! 

• Handel snel en in ieders belang 
 

• Smoor of blus de brand indien mogelijk 
 (smoren = zonder zuurstof zetten) 

 
• Ken de plaats van de brandblussers 

 
• Beveilig de vluchtweg 

 
• Volg de brandinstructies  

 



Risico’s & “Beroepsziekten” 

• OPS = Organic Psycho Syndroom 

 

• Carcinogeniteit van producten (lijst?) 

 

• Bij menging explosief 

 

• Werk veilig, nauwkeurig en vooral correct ! 



Chemiekaarten & toelichting 

• Zet ze in het labo! 

 

• Ken uw gevaren, parate kennis  

 

• lijst inhoud chemiekaarten 

 

• De hierna volgende slides dienen als naslag… 



Chemiekaarten MSDS (inhoud) 

• Naam en synoniemen 

• formule 

• Fysische eigenschappen, CAS nummer (= internationaal identificatienummer) 

• Belangrijke gegevens, grenswaarden, verschijnselen (o.a., hoe ziet de stof  eruit,  geur, 
herkenning, MAC-waarde, wijze van opname, directe gevolgen, gevolgen bij 
langdurige, herhaaldelijke blootstelling) voorbeeld formaldehyde,  xyleen en methanol) 

• Directe gevaren, risico’s en symptomen 

• Preventiemaatregelen 

• Blusstoffen & eerste hulp 

• Opruiming 

• Opslag & afvalcodes 

• Etikettering & NFPA lijsten 

• R- en S-zinnen, veiligheidsaanbevelingen, kankerverwekkende producten. 
(bijvoorbeeld;  
R45 kan kankerverwekkend zijn / R49 kankerverwekkend bij inademing 

• opmerkingen  

 



Kwaliteitsbewaking in de pathologie 

 doelstelling 

 definities 

 organisatie 

 technische en administratieve procedures en werkwijzen 

 technische middelen 

 informatica 

 werking van een Laboratorium 

 toepassen van technieken 

 verslag 

 rapport 

 archivering en codering 

 veiligheidsnormen en respect voor het milieu 

 deelname aan systemen voor kwaliteitszorg  



Literatuurlijst 

 Chemiekaarten en toelichting 

 Kwaliteitsbewaking in de Pathologie  
 (verregaande regelgeving voor Pathologische laboratoria en goede leidraad) 

 Labbriefing, the essential sourse for labmanagers  (diverse artikels); 

•  Kwaliteit of  kruimelwerk? 

•  Tussen kennis en doen gaapt een steeds grotere kloof 

•  Niet IQ maar EQ  

•  Creativiteit in een organisatie 

 I.K.Z.  Integrale Kwaliteitszorg (de algemene regelgeving) 

 Procestechniek (veiligheidsbewustzijn) 

 I.V.A. Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden; “voor betere arbeid” 

 BELAC, uit diverse documenten. 

 Histotechniek Cyto-Visie (Kwaliteitszorg & mentaliteit) 

 Wet  Welzijn & Codex / ARAB (wetgeving, wettelijke regels wat kan en niet kan) 

 Brochure over het werken met oplosmiddelen of  solventen (CM) 

 Vapro & ovp. Magazine over scholing en ontwikkeling in de procestechnologie Vereniging OPS, 
http://home.wxs.nl/~midlu000/sympome.html/literatu.html 

 FOD, Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Wet Welzijn 

 

http://home.wxs.nl/~midlu000/sympome.html/literatu.html


Beroepsmogelijkheden, de inspecties 

• Technische inspectie, naleving veiligheid 

 

• Medische inspectie, naleven bepalingen 
inzake hygiëne en gezondheid  

 

• Paritaire controlecomités van de 
interbedrijfsgeneeskundige diensten en van 
erkende organismen (veiligheidsdeskundigen) 



Naast veiligheid, kwaliteit waarom? 

• Omdat kwaliteit (uiteindelijk) minder kost. 

 

• De fouten in de organisatie kunnen talrijk zijn 
en hebben doorgaans grote gevolgen. 

 

• Dergelijke fouten en tekorten kosten een 
organisatie veel, op financieel vlak, op 
menselijk vlak en op vlak van efficiëntie. 



Kwaliteit & mentaliteit? 

• Kwaliteit is het resultaat van de samenwerking 
tussen mensen en van de motivatie om 
kwaliteit te willen realiseren 

 

• Ze is dus eerder een kwestie van mentaliteit 
en teamwerk dan van techniek 



Waarom investeren in kwaliteit? 

• Investeren in kwaliteit kost inspanningen en 
geld, zeker op korte termijn 

 

• Op langere termijn is het de enige strategie 
die rendabel is 

 

• Het geeft kans op meer werk en werkt daarom 
ook kostenverlagend op termijn 



Verbetering van de kwaliteit? 

• Verbetering en teamwork 

 

• Sterlabo of geaccrediteerd labo? 

 

• Te volgen richtlijnen (BELAC) 

 

• Wie doet wat, waar en hoe? 



Identificatie? 

• Identificatie van het probleem? 
 

• Controle door getrainde en ervaren mensen 
 

• Afhankelijk van de grootte en de ernst 
 

• Identificatie  van de oorzaak? 
 

• Wat is er gebeurd? 
 

• Waarom of hoe is dit kunnen gebeuren? 



Oplossing & registratie ! 

• Controle door getrainde en ervaren mensen 
 

• Door overleg, raad, uittesten via de aanvragende dokter 
zelf 
 

• Klachten registreren en volgen 
 

• Persoon niet geviseerd, we spelen op de bal en niet op de 
man 
 

• Corrigerende maatregelen worden vermeld en opgevolgd 



Nog een laatste goede raad! 

• Onthoud dat u deze voordracht er nog eens 
bijneemt als u begaan bent met veiligheid 

• Neem de tijd om u te verdiepen in de 
verschillende aspecten en literatuur 

• Begin met een lijstje van stoffen en zaken uit 
uw naaste omgeving en maak een actieplan 
met uw team, daarna komt er verbetering … 

• Succes !  


