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Achteruitrijden met trekkers en grote machines
Achteruitrijden met trekkers en grote machines
Achteruitrijden met trekkers met groot getrokken materiaal of overige grote machines (bijvoorbeeld blokkendosseerwagen) is
lastig. Omdat de chauffeur bijna niet kan zien wat er achter de trekker of machine gebeurt, is de kans op ongelukken groot.

Wat is de gewenste situatie?
Achteruitrijden met trekkers en grote machines gebeurt op een veilige manier en veroorzaakt geen ongelukken.

Maatregelen
Zorg voor een achteruitrijbeveiliging. Deze informeert de bestuurder zodra iemand in de dode hoek achter zijn voertuig
verschijnt. Daarnaast zijn er beveiligingssystemen die er voor zorgen dat het voertuig automatisch stopt als iemand binnen
een bepaalde straal van het voertuig komt of als iemand of iets wordt geraakt.
Zorg voor voldoende spiegels.
Als met de spiegels niet goed achter de machine kan worden gekeken: zorg voor een achteruitrijdcamera.
Laat geen kinderen op en rond het erf spelen wanneer er met trekkers en andere machines wordt rondgereden.
Zorg dat bezoekers zich op een vast punt melden, zodat zij niet over het erf en door de gebouwen gaan zwerven.
N.B.: een bleeper (een automatisch intermitterend akoestisch signaal dat in werking treedt als het voertuig in zijn achteruit
wordt gezet) neemt de verantwoordelijkheid van de bestuurder en/of zijn werkgever niet weg.

Checklist
Check of er geen kinderen op en rond het erf spelen wanneer er met trekkers en andere machines wordt rondgereden.

Check of er geen bezoekers op het erf zijn.
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N.B.: een bleeper (een automatisch intermitterend akoestisch signaal dat in werking treedt als het voertuig in zijn achteruit wordt
gezet) neemt de verantwoordelijkheid van de bestuurder en/of zijn werkgever niet weg.

Foto: Dodehoekspiegel

Foto: Camera achter op kipper
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Aftakas
Aftakas
Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd, bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. De
afscherming van een aftakas is kwetsbaar, vooral bij de verbinding tussen een trekker en een werktuig (de aftaktussenas).
Onjuiste montering, onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik beperken de levensduur van de kunststof delen.

Wat is de gewenste situatie?
De draaiende delen van de aftakas zijn niet bereikbaar als de aftakas draait of ingeschakeld wordt.

Maatregelen
Werk met machines waarvan de aandrijvende delen volledig zijn afgeschermd, inclusief de aansluitpunten en de kettinkjes
aan beide zijden.
Voorkom beschadiging en overmatige slijtage door onderhoud en controle.
Zorg voor deskundige en geïnstrueerde medewerkers.

Checklist
Start het werk met de afscherming van de aftakas volgens de norm: de kap is onbeschadigd en voorzien van kettinkjes.

Werk volgens de instructies en de afspraken die zijn gemaakt in het bedrijf.

Meld beschadigingen direct bij de leidinggevende of onderhoudsman.

Koppel machines/werktuigen alleen aan en af met uitgeschakelde motor.

Sector Melkvee en graasdieren
Versie: 04-01-2023

Werk niet met loszittende kleding of lange loshangende haren en dergelijke.

Goed en fout
GOED

kap werktuigzijde aanwezig
FOUT

Kap werktuigzijde ontbreekt

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Vervang mechanische krachtoverbrenging (aftakas) indien mogelijk door een systeem met hydraulische krachtoverbrenging.
Let bij de aanschaf van zowel nieuwe als gebruikte machines direct op de deugdelijkheid en bescherming van de aftakas.
Zorg dat voor spoedeisende reparaties reserveonderdelen beschikbaar zijn.
Voorkom onjuist gebruik. De beschermkap gaat stuk als men te hoog heft of te kort draait.
Hang de aftakas na gebruik aan een beugel. Dit voorkomt vervuiling. Een vervuilde as is moeilijk te koppelen.
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Foto: Houd de koppeling van de aftakas schoon

Gereedschap, machines en apparaten
Voer voor elk gebruik een preventieve controle uit en vervang kapotte onderdelen.
Reinig en controleer kunststof delen regelmatig en vervang beschadigde delen. Belangrijk onderdeel is het lager tussen de
stalen en kunststof delen. Vervang het lager bij twijfel aan de kwaliteit.
Check of de buizen gemakkelijk in en uit elkaar schuiven. Dit voorkomt slijtage van de lagers. Check ook of de metalen delen
goed in en uit elkaar schuiven.
Zorg dat de lengte van de aftakas en van de afscherming op maat zijn gemaakt voor de combinatie trekker-werktuig.
Raadpleeg de handleiding.
Zorg dat het aansluitpunt aan de trekkerzijde (de aftakasstomp) is voorzien van een kap of mastershield als deze plaats
bereikbaar is voor personen.
Zorg dat ook aan de werktuigzijde het aansluitpunt is afgeschermd met een kap. Op nieuwe machines is deze bijna altijd
aanwezig.
Verwijder de hefarmen van de trekker om beschadigingen aan de afschermende kunststof delen te voorkomen. Blijven de
hefarmen aan de trekker? Zet de hefarmen dan zo vast op een positie dat de hefarmen de aftakas niet kunnen raken.

Opleiding en instructie
Geef de trekkerchauffeur een instructie over de kwetsbare afscherming, bijvoorbeeld hoe hij de maximum hefhoogte kan
instellen.
Leer de trekkerchauffeur de bochten niet te kort te nemen. Dit voorkomt beschadiging van de afschermingsbuizen.

Meer informatie
Machineveiligheid algemeen
Veilig werken met de vierwielige trekker

Sector Melkvee en graasdieren
Versie: 04-01-2023

Bezoek op het bedrijf
Bezoek op het bedrijf
Op de meeste graasdierbedrijven komen veel bezoekers. Dit kan variëren van inseminatoren tot loonwerkers. Verder kan
gedacht worden aan verkopers, inspecteurs en stagiaires.

Wat is de gewenste situatie?
Voor alle erfbetreders heeft de eigenaar van het bedrijf de zorgplicht:dat zij veilig en gezond op of bij het bedrijf kunnen
verblijven, werken, recreëren, etc.

Maatregelen
Geef aan dat en waar iedereen zich moet melden. Eventueel met een 06-nummer.
Plaats een bord met aanbevolen rijsnelheid op het erf (bijvoorbeeld 5 km/u i.v.m. kinderen).
Plan de eigen werkzaamheden zo dat bezoekers bij hun werkzaamheden hierdoor geen risico's lopen.
Neem vooraf preventieve maatregelen, zodat de bezoekers hun werkzaamheden veilig uit kunnen voeren.
Maak duidelijke afspraken en zorg voor voldoende toezicht (bijvoorbeeld bij stagiaires).
Denk aan gladheidbestrijding op een winterdag.
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Checklist
Plaats afscherming voor putten als deze open gelegd zijn voor werkzaamheden.

Zijn alle machines stabiel weggezet en veilig geparkeerd.

Is de elektrische installatie deugdelijk afgeschermd en zijn aardlekschakelaars beproefd.

Plaats tijdens het mixen een bord dat het betreden van de stal verboden is.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Zorg dat de draagkracht van erf, putafdekkingen en stalvloeren voldoende is voor alle activiteiten die door derden kunnen
worden uitgevoerd. Denk ook aan het gebruik van (zware) machines.
Breng op de toegangsdeuren van opstallen van inferieure kwaliteit een vermelding aan: "Betreden is verboden".
Separeer dieren die door derden behandeld moeten worden en zet ze zo dicht mogelijk bij de buitendeur vast. Zorg dat de
weg ernaartoe zonder obstakels is en eenvoudig te vinden. Breng eventueel bewegwijzering aan.
Mix geen mest als er bezoek wordt verwacht.
Als er een stier in de koppel wordt gehouden: breng een bord aan op het voerhek of landhek met "Betreden verboden".
Zet stieren apart en vast als derden werk moeten verrichten op het bedrijf.
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Opleiding en instructie
Laat stagiaires alleen onder toezicht werkzaamheden verrichten en laat ze alleen werkzaamheden doen waarvoor zij
geïnstrueerd zijn.
Houd waakhonden opgehokt en/of aangelijnd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor een hygiënesluis en zorg voor voldoende passende bedrijfseigen veiligheidsschoeisel om de insleep van
dierziekten te voorkomen.
Zorg dat in het bedrijf voldoende, passende en adequate beschermkleding beschikbaar is voor het uitvoeren van ingrepen
en/of werkzaamheden door derden.
Verstrek bij specifieke gevaren de juiste persoonlijk beschermingsmiddelen.
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Diergeneesmiddelen
Diergeneesmiddelen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Diergeneesmiddelen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dierverzorgers en mogelijk bezoekers.
Zo zijn er gezondheidsrisico’s bij het toedienen van medicijnen die antibiotica bevatten. De risico’s in het werk zijn:
-

Prikincidenten: Jezelf injecteren met het diergeneesmiddel en/of jezelf prikken aan een besmette naald.

-

Via inademing worden blootgesteld aan dierengeneesmiddelen.

-

Huidcontact: Via huidcontact worden blootgesteld aan dierengeneesmiddelen.

-

Onbevoegde toegang tot medicijnen.

Bij toepassing volgens de bijsluiter zijn diergeneesmiddelen in principe veilig voor mens, dier en milieu.

Wat is de gewenste situatie?
Er zijn maatregelen genomen om het prikken met naalden zo veel mogelijk te voorkomen.
Dierengeneesmiddelen worden niet ingeademd.
Dierengeneesmiddelen worden niet via de huid opgenomen.
Diergeneesmiddelen worden veilig opgeborgen.

Algemene maatregelen
Zorg voor een goede gezondheidsstatus van de dieren, zodat het gebruik van diergeneesmiddelen beperkt blijft
Raadpleeg voor de juiste toepassing altijd je dierenarts.
Breng medewerkers op de hoogte van risico’s en wijze van bescherming via herhaaldelijke voorlichting en instructie. Laat de
dierenarts voorlichting geven over minimaal:
Het raadplegen van de bijsluiter en toepassingsvoorschriften.
Het vermijden van huidcontact conform richtlijnen bijsluiter.
De procedure prikaccident
Een veilig omgang met gebruikte naalden.
Pas UDA en URA medicatie alleen toe op voorschrift van de dierenarts. URA en UDA mogen door de eigenaar van het
dier zelf worden toegediend nadat ze zijn voorgeschreven door een dierenartsen
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Werk bij VRIJE middelen volgens de voorschriften op de verpakking en/of bijsluiter. Vrije middelen zijn verkrijgbaar zonder
recept.
Zorg voor een Risico-inventarisatie en evaluatie waarin de risico-beperkende maatregelen zijn benoemd.

Maatregelen ter voorkoming van prikincidenten
Gebruik, als dat kan, een naaldloos injectie systeem bij het vaccineren. Het vaccin wordt dan zonder een injectienaald onder
hoge druk in de huid geïnjecteerd.
Gebruik een naaldencontainer om te voorkomen dat je doppen terug moet zetten op de naald.
Zorg dat bij gebruik van naalden een naaldencontainer binnen handbereik aanwezig is.
Laat medewerkers de naald volgens de door de leverancier voorgeschreven manier in een naaldencontainer plaatsen.
Als er met naalden wordt gewerkt zorg dan voor een procedure bij een prikaccident. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van
een prikaccidentenprotocol.

Maatregelen ter voorkoming van blootstelling
Raadpleeg altijd de bijsluiter en hanteer de toepassingsvoorschriften.
Draag adembescherming (FFP3) als de bijsluiter dat voorschrijft.
Draag als het risico van huidcontact aanwezig is, altijd vinyl of nitril handschoenen tenzij de bijsluiter anders voorschrijft.

Maatregelen bij opslag van diergeneesmiddelen
Berg de medicijnen op in een afsluitbare, koele en vorstvrije kast.
Slag geneesmiddelen op conform de gebruiksaanwijzing. Indien nodig in koele ruimte of koelkast (2°C tot 7°C). Plaats een
min/max thermometer in de opslag zodat de temperatuurgrenzen gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. Sla middelen
in ieder geval niet onder de 2°C en niet boven 25°C op.
Berg de middelen zo op, dat ze andere producten niet kunnen verontreinigen.
Zorg dat de kast ordelijk en netjes uitziet. Zorg voor afwezigheid van ongedierte en stof.
Zorg dat geneesmiddelen zich in de oorspronkelijke verpakking bevinden.
Berg ze zo op, dat de middelen met de snelste vervaldatum het eerst worden gebruikt.
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Schrijf bij injectiepreparaten een aanprikdatum op de primaire verpakking. Gebruik deze middelen niet meer nadat de
houdbaarheidstermijn na aanprikken verlopen is (IKB verplichting).
Zorg voor een specifieke afvalemmer/container.
Laat geen restanten rondslingeren
Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot medicijnen en Klein Chemisch Afval.
Lever verlopen en vervallen producten in bij het gemeentelijk afvaldepot in je gemeente of schakel in geval van bedrijfsmatig
afval een professionele afvalverwerker in.

Medewerkers die een groter risico lopen
Kinderen en jeugdigen tot en met 17 jaar mogen geen dierengeneesmiddelen toedienen.
Sommige geneesmiddelen zijn schadelijk voor zwangere en/of ongeboren kind. Laat zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven niet werken met medicijnen die schadelijk zijn voor vrouw en kind. Zie onderwerp ‘Zwangerschap en
Arbeid’.
Instrueer anderstalige medewerkers aantoonbaar en in begrijpelijke taal over de gevaren van blootstelling aan
geneesmiddelen. Check of men de instructie begrepen heeft.

Checklist
Werk altijd conform de bijsluiter.

Vermijd bij toediening van medicijnen huidcontact, draag vinyl- of nitril handschoenen indien geadviseerd wordt.

Draag adembescherming (FFP3) als de bijsluiter dat voorschrijft.

Berg de middelen na gebruik op.
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Wat u verder nog moet weten
Er zijn 4 soorten geneesmiddelen.
Vrije zonder recept verkrijgbaar,
URA en UDA mogen door de eigenaar van het dier zelf worden toegediend nadat ze zijn voorgeschreven door een
dierenartsen
UDD mag alleen door de dierenarts worden toegediend.
Zie voor meer informatie het NVWA

Toetsing Arbeidsinspectie
Dit onderwerp in de Arbocatalogus is op 21-10-2022 positief getoetst door de Arbeidsinspectie op de volgende artikelen uit het
Arbobesluit:
Gevaarlijke stoffen: 4.1c, 4.4 lid 5, 4.97 d
Persoonlijke beschermingsmiddelen: 8.1
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Fotograferen van stieren
Fotograferen van stieren
Voor onder andere presentaties worden op graasdierbedrijven en bij veeverbeteringsorganisaties vaak foto's gemaakt van
fokdieren. Vooral bij stieren kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.

Wat is de gewenste situatie?
Het fotograferen van stieren wordt veilig gedaan.

Maatregelen
Neem maatregelen om er voor te zorgen dat de stier rustig blijft.
Tref voorzieningen ter bescherming van de fotograaf en begeleiders.
Zorg voor goede en voldoende begeleiding.
Draag goed sluitende kleding en veiligheidsschoeisel.

Checklist
Ga op een veilige plek staan die niet bereikbaar is voor de stier.

Check of er een vluchtroute of vluchtplaats is.

Werk altijd met twee begeleiders.

Draag goed sluitende kleding en veiligheidsschoeisel.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Fotografeer de stier bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving. Door het dier voor een blauwe wand te fotograferen kan
later elke willekeurige achtergrond digitaal worden aangebracht.
Leg voor grotere zwaardere dieren een fotoring aan op het bedrijf die is voorzien van verticale metalen palen of bokken
waarachter men kan vluchten.
Breng in de vloer een markering aan waarop de voorpoten moeten staan. Zorg dat deze markeringsomgeving
hydraulisch/elektrisch iets verhoogd kan worden voor positiecorrecties.
Pas bij een stier van 15 maanden of ouder die een lager scorende index heeft op karakterkenmerken eventueel een lichte
sedatie (verdoving) toe.
Scheer, was en toiletteer de stier(en) bij voorkeur een dag van te voren.
Zorg dat er naast de fotograaf altijd twee begeleiders zijn om de stier in bedwang te houden.
Breng de stier in een positie waarbij de fotograaf en de begeleiders zich met enkele stappen achter bijvoorbeeld
Amsterdammertjes in veiligheid kunnen brengen.
Laat één medewerker de kop van de stier vasthouden. Deze medewerker moet door bijvoorbeeld een ijzeren hekwerk
afgeschermd staan van de stier.
Begeleid stieren met een leidtouw voorzien van musketonhaak met borging en geleidestok aan de neusring.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag goed sluitende werkkleding. Geen loshangende kleding.
Draag veiligheidsschoeisel met een goed geprofileerde antislipzool.

Meer informatie
Zie ook: Omgang met melkvee en stieren
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Geboortebegeleiding
Geboortebegeleiding
De geboorte van kalveren is altijd weer een bijzondere gebeurtenis. Het begeleiden van de geboorte kan lichamelijk erg belastend
zijn.

Wat is de gewenste situatie?
De lichamelijke belasting bij het begeleiden van het afkalven van koeien is gering.

Maatregelen
Let op de koe-index zodat niet te zware kalveren aangelegd worden.
Houd rekening met afkalven bij de inrichting van de stal.
Zet waar mogelijk hulpmiddelen in.

Checklist
Vermijd directe aanraking/contact met vruchtwater en nageboorte.

Werk hygiënisch.

Draag handschoenen met lange manchet.

Gebruik een Kalvertax in plaats van een kruiwagen.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Richt de afkalfplek zo in dat het afkalven in gecontroleerde omstandigheden kan gebeuren zorg ook voor voldoende
(stal)ruimte achter de koe.
Laat de koe zo dicht mogelijk bij of in de koppel afkalven.
Laat het kalf bij de koe tot het zelf kan lopen alvorens het op te hokken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor handschoenen met een lange manchet (bijvoorbeeld N-Dex melkershandschoen).

Wat u verder moet weten
Tref een takelvoorziening of maak een koerijssysteem op de afkalfplek.
Leg een videobewakingsysteem aan voor controle op afstand.
Houd mobiele standaards met een bouwlamp bij de hand voor extra licht.

Meer informatie
Zie voor arbovriendelijke hulpmiddelen ook www.stigas.nl
Zie voor handschoenen www.heemskerk.be
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Gedrag fokrammen
Gedrag fokrammen
Het gedrag van fokrammen kenmerkt zich door het moeilijk benaderbaar zijn en het snel overgaan tot het uitdelen van
kopstoten aan indringers. Met name voor kinderen en bejaarden kan dit tot onveilige situaties leiden.

Wat is de gewenste situatie?
Bij het aanhouden van fokrammen moet de veiligheid voor derden/omstanders en eigen gezinsleden zo goed mogelijk
behartigd zijn.

Maatregelen
Houd geen fokrammen in openbare (natuur)gebieden.
Gebruik voor het drijven van de koppel met fokrammen een hond.
Houd kinderen en ouderen/bejaarden uit de buurt van de koppel met fokrammen.
Plaats op de toegangshekken grenzend aan de openbare weg bij aanwezigheid van rammen in de koppel een bord met
"VERBODEN TOEGANG".
Scheid direct na de dektijd de fokrammen van de kudde.

Checklist
Loop niet alleen in het land en houd altijd minstens 25 meter afstand tot de dieren.

Loop bij het tellen langs de sloot (vluchtroute).

Neem een stuk slang of stok mee bij het uitvoeren van tellingen.
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Draag goed passend schoeisel.

Toelichting op de maatregelen
Houd fokrammen opgehokt.
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Hoger gelegen vlieringen en hooizolders
Hoger gelegen vlieringen en hooizolders
Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.

Wat is de gewenste situatie?
Op vlieringen en hooizolders kan veilig worden gewerkt. Om vallen te voorkomen zijn de openingen in de wanden en
vloeren, waar nodig, beveiligd.

Maatregelen
Als het valgevaar 2,5 meter of meer is: breng doelmatig leuning- of hekwerk aan.
Als er sprake is van risicoverhogende omstandigheden: breng ook bij valgevaar onder de 2,5 meter doelmatig leuning- of
hekwerk aan. Risicoverhogende omstandigheden zijn: gevaar van vallen op gestalde machines of langs uitstekende delen.
Zorg dat werkvloeren altijd gesloten, dicht gelegd of beschut zijn.
Bestijgen van een verdiepingsvloer bij voorkeur met een vaste trap en zo nodig met een gezekerde ladder.
Maak met spelende kinderen duidelijke afspraken over de spelregels.
Zeker een ladder, bijvoorbeeld met een verdiepingshaak.
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Checklist
Check de wanden en de werkvloer. Zijn er leuningen en doelmatig hekwerk? Is de werkvloer gesloten (geen openingen)?

Zeker een ladder, bijvoorbeeld met een verdiepingshaak.

Neem bij twijfel over de veiligheid contact op met de leidinggevende.

Toelichting op de maatregelen
Zorg dat leuning- en hekwerk aan de volgende eisen voldoet:
De randbeveiliging aan de bovenzijde is voorzien van een stevige leuning op ten minste 1,0 meter boven het werkvlak.
Op circa 55 cm is een tussenregel aangebracht.
Open constructies die aan de onderzijde aansluiten op het werkvlak zijn voorzien van een kantplank van 15 cm hoog.
Als uitsteeksels het aansluiten verhinderen, is hierop een afwijking van 15 cm toegestaan. Tref dan wel maatregelen
om te voorkomen dat personen worden getroffen door voorwerpen die door de ontstane openingen vallen of rollen.
Zorg dat de openingen een kubus van 47 cm niet kunnen doorlaten.
Zorg dat werkvloeren altijd gesloten, dicht gelegd of beschut zijn. Kleine openingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld voor
afwateringsdoeleinden. Zorg dat de openingen een kubus van 8 cm niet kunnen doorlaten.
Als de arbeid op meer dan 4 meter afstand van de rand van het werkvlak wordt uitgevoerd en de arbeidszone en de weg
daar naar toe duidelijk gemarkeerd zijn, kan randbeveiliging achterwege blijven.
Indien de arbeidszone en de weg daar naar toe zijn afgezet met bijvoorbeeld lint of schragen, kan de afstand tot 2,0 meter
van de rand van het werkvlak worden beperkt.
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Foto: Ladder gezekerd met verdiepingshaak
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Klauwbekappen, hoefverzorging en veescheren
Klauwbekappen, hoefverzorging en veescheren

Bij het klauwbekappen en de hoefverzorging wordt er langdurig gebukt gewerkt. Dit kan rug-, nek-, schouder- en armklachten
veroorzaken. Bovendien zijn elektrisch gedreven gereedschappen lawaaiig en kunnen rondvliegende hoefdelen de ogen
beschadigen. Er worden lijm en antibioticasprays gebruikt. Ook het plaatsen van de dieren in de behandelbox kan lichamelijk
belastend en gevaarlijk zijn.
Veescheren is een repeterende handeling die in allerlei (ongunstige) houdingen in soms koude omstandigheden wordt
uitgevoerd. De scheerder wordt blootgesteld aan stof, haar en huidschilfers van de dieren en mogelijk aan dierziektes zoals
schurft. De trillingsbelasting van het scheerapparaat is afhankelijk van de neuslager van de tondeuse.

Wat is de gewenste situatie?
Het klauwbekappen en veescheren wordt in gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd.
De inzet van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomt gezondheidsklachten en ook de veiligheid is
geborgd.

Maatregelen
Zorg voor goede omstandigheden in de stal. Dat vermindert het aantal keren dat de hoeven verzorgd moeten worden.
Zorg voor de juiste hulpmiddelen en gereedschappen en voor goede omstandigheden in de stal tijdens het uitvoeren van
het werk.
Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Checklist
Plaats voordat begonnen wordt met het werk altijd de veiligheidsketting of -beugel.

Wees alert op de terugslag van een handlier.

Gebruik veiligheidschoenen en een veiligheidsbril en eventueel gehoorbescherming.

Zet het vee in het voerhek bij voorkeur om en om.

Werk alleen aan een dier.

Zorg dat verlengsnoeren niet bekneld kunnen raken.

Neem extra hygiënemaatregelen bij schurftverschijnselen.

Scheer in een rustig tempo en bij voorkeur niet een hele dag achter elkaar.

Draag een stofkapje van P2- kwaliteit.

Draag veiligheidsschoeisel met een goed geprofileerde zool.

Werk in tochtige en koudere omstandigheden met thermo-ondergoed en sokken.
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Toelichting op de maatregelen

Klauwbekappen en hoefverzorging
Organisatie en voorbereiding
Besteed het werk uit aan gespecialiseerde bedrijven. Let op dat met gekeurd materiaal wordt gewerkt.
Optimaliseer het rantsoen en de stalomstandigheden zodat de hoeven minder verzorgd hoeven te worden.
Zorg voor voldoende antislip op de werkplek.
Werk met een behandelbox die is uitgerust met een elektrisch-hydraulische lier, die extra gezekerd is met een
aardlekschakelaar en toeleidingshekken heeft.
Werk bij het klauwbekappen van schapen met de wopa SA0090 of maak gebruik van een hefplateau.
Zorg voor voldoende licht op de werkplek.

Gereedschap, machines en apparaten
Zorg voor goed scherp gereedschap. Dat geldt voor de messen en de schraapijzers op de elektrisch gedreven roterende
slijpmachine.

Opleiding en instructie
Geef medewerkers voorlichting over het juiste gebruik van lijmen en antibioticaspray en over het juiste gebruik van de
beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor professionele persoonlijke beschermingsmiddelen die beschermen tegen snijgevaar, voetbeknelling,
gehoorschade, huidbeschadiging, oogschade en chemische belasting.

Veescheren
Organisatie en voorbereiding
Beperk het uitscheren door tweewekelijks uierbranden.
Laat het vee vastlopen in het voerhek bij voorkeur om en om.
Werk met een dubbel gezekerd scheerapparaat achter een aardlekschakelaar of met een snoerloos scheerapparaat (met
accu).

Sector Melkvee en graasdieren
Versie: 04-01-2023

Laat de apparatuur jaarlijks keuren volgens NEN 3140.
Zorg dat verlengsnoeren niet bekneld kunnen raken.
Laat één medewerker aan één dier werken.
Neem extra hygiënemaatregelen bij schurftverschijnselen.

Gereedschappen, machines en apparatuur
Controleer het neuslager op slijtage.
Verwissel regelmatig van mes (trillingen).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor stofkapjes van P2-kwaliteit.
Zorg voor veiligheidsschoeisel met een goed geprofileerde zool.
Zorg voor thermo-ondergoed en sokken als er in tochtige en koude omstandigheden wordt gewerkt.

Wat u verder moet weten
Checklist Veilig werken met runderen
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Kleine shovel
Kleine shovel
Het werken met een shovel of wiellader kan gevaarlijk zijn. De meest voorkomende risico's zijn: aanrijdingen, afvallende lading en
kantelgevaar.
Kantelgevaar ontstaat vooral bij het rijden met een geheven bak of het hijsen van loshangende lasten. Als de spoorbreedte kleiner
wordt, neemt het kantelgevaar toe.

Wat is de gewenste situatie?
De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.
De shovel is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.
De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.
De leiding houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Maatregelen
Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding.
Voer dagelijkse en periodieke controle en onderhoud uit volgens de gebruikshandleiding.
Zorg dat de chauffeur/medewerker een aantoonbare opleiding of training heeft gevolgd. Meer informatie:ipc groen en
Cumela.

Checklist
Voorkom verrassingen en controleer het werkterrein vooraf op de aanwezigheid van sloten, greppels, taluds, boven- en
ondergrondse leidingen, buizen, vervuiling en voorwerpen.

Plaats eventueel een hek om onbevoegden te weren.
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Controleer de draagkracht van de bodem(roosters). Plaats eventueel schotten of leg rijplaten neer.

Gebruik een machine met dieselmotor niet in een afgesloten ruimte. De uitlaatgassen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.

Til nooit personen in de bak omhoog. Dit is levensgevaarlijk en niet toegestaan.

Laat geen tweede persoon meerijden, tenzij er een volledig ingerichte extra zitplaats aanwezig is.

Doe alleen die werkzaamheden waarvoor je opgeleid bent.

Als de gebruikshandleiding ontbreekt: meld het bij de leidinggevende.

Zorg dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt als je alleen werkt.

Bij het rijden over de openbare weg:
- Scherm de punten van de bak of palletvorken af
- Houd de vork of bak in de lage stand, maar niet te laag. Anders wordt het wegdek of een verkeersdrempel geraakt bij het
'stuiteren' van de machine

Bij het verlaten van de machine:
- Plaats de bak of de vorken in de laagste positie, iets voorover
- Zet de motor af
- Schakel de bedrijfsrem aan
- Haal de sleutel uit het contactslot
- Spring niet van de machine, gebruik de treden
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Gebruik zo mogelijk een machine met een normaal spoor. Deze is stabieler dan de veelgebruikte smalspoorshovel.
Kies waar mogelijk voor een wielbestuurde machine. Deze is stabieler dan een machine met een knikstuur.
Voorkom het kantelen van de machine:
Zorg dat bij het heffen de machine vlak staat.
Zorg dat de ondergrond (roosters, oude putten en mixgat afdekkingen) voldoende draagkrachtig is.
Gebruik rijplaten bij een slappe ondergrond.
Laat de machine minimaal een keer per jaar keuren.

Gereedschap, machines en apparaten
Zorg dat de machine is voorzien van een passend verwisselbaar uitrustingsstuk. Een te grote bak monteren betekent een
groter kantelgevaar of het bezwijken van de constructie.
Voorzie uitstekende of scherpe delen van bak of palletvork van een afscherming. De afscherming wordt niet altijd
meegeleverd, maar is wel verplicht om te gebruiken.
Bij gebruik van een machine zonder cabine nooit de kantelbeveiliging verwijderen.
Zorg dat de machine een claxon en een akoestische achteruitrijdsignalering heeft. Zorg dat deze signalering niet
uitgeschakeld kan worden.
Plaats voldoende (dodehoek)spiegels op de machine voor een zo goed mogelijk zicht naar achteren.
Onderhoud de machine zoals aangegeven in de gebruikshandleiding.
Bij hijsen van lasten
Raadpleeg de hijstabel in de gebruikshandleiding van de machine. Hierin staat of en zo ja welke lasten geheven mogen
worden.
Gebruik goedgekeurde stroppen, kettingen en haken.
Houd de last tijdens het rijden dicht bij de grond.

Opleiding en instructie
Zorg dat de chauffeur/medewerker voldoende deskundig is en een aantoonbare opleiding of training heeft gevolgd. Meer
informatie: ipc groen en Cumela.
Zie erop toe dat jeugdigen (16 en 17 jaar) alleen onder deskundig toezicht werken. De mate van toezicht is mede afhankelijk
van de leeftijd. Naarmate een jeugdige werknemer jonger en minder ervaren is zal het deskundig toezicht intensiever zijn.
Het zelfstandig verrichten van de werkzaamheden door jeugdigen is verboden.
Zorg voor een Nederlandse gebruikshandleiding.

Meer informatie
Handige instructie- en presentielijst Kleine shovel
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Machineveiligheid algemeen
Machineveiligheid algemeen
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken.
Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel
zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.

Wat is de gewenste situatie?
De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.
De machine is veilig en wordt gebruikt en onderhouden volgens de gebruikshandleiding.
De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.
De leiding houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Maatregelen
Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding. Dit geldt voor nieuwe, gewijzigde
en zelfgemaakte machines.
Laat oudere machine (voor 1995 en geen CE) beoordelen door een deskundige.
Controleer de machine voor het werk begint.
Onderhoud de machine conform de aanwijzingen in de gebruikshandleiding.
Bevorder de deskundigheid van medewerkers door veiligheidsinstructies te geven.

Checklist
Gebruik de machine op de juiste wijze.
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Verwijder of overbrug geen beveiligingen.

Zorg voor kennis van de machine: werk mee aan instructie en onderricht.

Meld opgemerkte gevaren direct aan de leidinggevende.

Hef geen storingen op of voer onderhoud uit aan draaiende machines.

Gebruik tijdens het onderhoud aan machines de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen: goede werkkleding (overall),
handschoenen en veiligheidsschoenen.

Bereid dit, afhankelijk van het werk, uit met gehoorbescherming en/of oogbescherming

Toelichting op de maatregelen
Bij aanschaf van een nieuwe machine
Stel vooraf, samen met de betrokkenen in het bedrijf, een programma van eisen op. Hierin is aandacht voor: geluids- en
trillingsniveau, gebruiksgemak, klimaat, stof, chemische stof, uitlaatemissies en dieselmotoremissies.
Zie erop toe dat de leverancier bij aflevering van machine de volgende documenten aan u overhandigt:
een gebruikshandleiding in de Nederlandse taal. Deze bestaat uit service- en onderhoudsvoorschriften voor
gespecialiseerd personeel en een gebruiksaanwijzingen voor uitvoerend personeel.
een schriftelijke EG-verklaring van overeenstemming of conformiteitverklaring.

Gewijzigde machine
Wie wijzigingen aanbrengt aan een machine, wordt als producent van een volledig nieuwe machine beschouwd als:
het door de fabrikant omschreven bedoelde gebruik wijzigt of
er nieuwe risico's ontstaan of
bestaande risico's groter worden.
In deze gevallen moet de eigenaar/gebruiker ervoor zorgen dat aan alle CE-verplichtingen (technisch constructiedossier,
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gebruikshandleiding en EG-verklaring van overeenstemming) wordt voldaan.

Zelfgemaakte machine
Wie zelf een machine maakt, wordt beschouwd als fabrikant. De fabrikant van machines moet zorgen dat aan alle CEverplichtingen (technisch constructiedossier, gebruikshandleiding en EU-verklaring van overeenstemming) wordt voldaan.

Aan elkaar koppelen of in lijn gebruiken van (CE) machines:
Als twee of meer (CE) machines aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat een nieuwe machine. Dan moet opnieuw gecheckt
worden of er is voldaan aan de verplichtingen uit de machinerichtlijn.

Oude (niet CE) machine:
Voor machines die voor 1995 in werking zijn gesteld, gelden de CE-verplichtingen niet (constructiedossier,
gebruikshandleiding en EG-verklaring van overeenstemming).
De werkgever is wel verplicht veilige arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen. Dit geldt voor alle fasen van de levensduur:
transport, installatie en afstelling
in werking zijn, reinigen en onderhoud
buiten gebruik stellen, sloop en verwijdering
Bij de productie van deze categorie oudere machines was er minder aandacht voor arbeidsveiligheid dan nu. Laat bij twijfel
over de veiligheid een machineveiligheidsbeoordeling. Voor meer informatie neem contact op met Stigas.

Onderhoud en keuring van machines
Laat machines zodanig onderhouden en keuren dat zij blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Dat is niet alleen van belang
voor de levensduur van de machine, maar ook voor de veiligheid van degene die er mee werken.
Laat de machine zo vaak keuren als noodzakelijk voor een goede staat. De frequentie hangt af van de gebruiksintensiteit en
de gebruiksomstandigheden.
Laat keuringen uitvoeren door een deskundige. De mate van deskundigheid hangt af van de gevaren en complexiteit van de
machine.
Zie erop toe dat het onderhoud of de keuringen worden geregistreerd. Dit maakt controle van de staat en veiligheid van de
machine mogelijk.
Zie erop toe dat de volgende keuringsdatum leesbaar op de machine wordt vermeld, bij voorkeur op een keuringssticker.

Voorbeelden

Deskundigheid keurmeester

Eenvoudig handgereedschap, kruiwagens, steekwagens,

De keuringen worden verricht door personen die voorlichting en

handpalletwagen, e.d.

instructie hebben gehad over de manier van keuren van deze
arbeidsmiddelen.

Trekker, getrokken en gedragen land-en tuinbouwmachines.

De keuringen worden verricht door deskundige personen, die door

Maaimachine, sorteermachine en transportbanden, aangedreven

de werkgever zijn aangewezen en speciaal zijn opgeleid om

handgereedschap

keuringen te kunnen uitvoeren. Dat kan de eigen monteur zijn.
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Heftruck, shovel, graafmachine, takkenversnipperaar, grote

De keuringen worden verricht door speciaal daartoe opgeleid

zelfrijdende landbouwmachines, zoals bietenrooier, spuitmachine,

personeel, dat een onafhankelijk positie bekleedt ten opzichte van

en maïshakselaar

degenen, die bij de uitkomsten van de keuring belang hebben. De
opleiding is officieel erkend gecertificeerd. Raadpleeg uw
leverancier.

Opleiding en instructie
Spreek af dat de leverancier bij aflevering een uitgebreide instructie verzorgt over de eigenschappen en gevaren van de
machine, de werking en het dagelijks en periodiek onderhoud. Zorg dat alle betrokkenen hierbij aanwezig zijn. Voor
sommige machines kunnen speciale opleidingseisen (zie CAO) gelden, zoals de motorkettingzaag, hoogwerker.
Bied de betrokken medewerkers de gebruiksaanwijzing in begrijpelijke vorm aan. Zet eventueel de belangrijkste
aandachtspunten op een werkinstructiekaart.
Verhoog de kennis door een instructie op de werkplek.
Houd toezicht. Stem het toezicht af op de deskundigheid van de medewerker en de risico's op de werkplek.
Bespreek (bijna-)ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaats gevonden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik tijdens het onderhoud aan machines de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen: goede werkkleding
(overall), handschoenen en veiligheidsschoenen.
Bereid dit, afhankelijk van het werk, uit met gehoorbescherming en/of oogbescherming.

Foto: Oude onbeveiligde spitmachine

Foto: Oude beveiligde spitmachine
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Foto: Moderne beveiligde spitmachine (CE)
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Melken
Melken

Belangrijke aandachtspunten bij het melken zijn de ergonomie van de melkstal, gladde vloeren en trapjes, een lawaaiige
vacuümpomp, verlichting, temperatuur en de reiniging van de melkstal.

Wat is de gewenste situatie?
De melker kan rechtopstaand en in een ontspannen houding de dieren aansluiten op de melkmachine.
De werkhoogtes zijn ingesteld op de lengte van de (vaste) medewerkers.
Vloeren, trappen en looppaden zijn voldoende stroef om uitglijden te voorkomen.
De lengte van een melkbeurt is maximaal twee uur.
Het werk kan veilig worden gedaan.

Maatregelen
Automatiseer of mechaniseer het melken.
Zorg voor een melkplateau of putvloer die in hoogte instelbaar is.
Zorg voor een ergonomisch ingerichte werkplek.
Zorg dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voorradig zijn.
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Checklist
Sluit het melkstel op de juiste manier aan. De draaghand van het melkstel is altijd de hand die het verst van de poot van de koe af
is.

Spuit de melkstal eerst schoon met het laatste spoelwater en reinig hem daarna met de hogedrukspuit.

Gebruik nooit spoelwater in de hogedrukreiniger.

Draag een melkschort en handschoenen.

Draag in de winter thermolaarzen en eventueel extra onder- en bovenkleding.

Plaats zo nodig een spanbeugel bij de koe om trappen te voorkomen.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Stap over op een vrijwillig melksysteem of AMS.
Stem het aantal melkplaatsen af op de melktijd van maximaal twee uur per beurt.
Pas een zij aan zij-opstelling toe.
Plaats een opdrijfstek in de ligbox richting wachtplaats.
Installeer een instelbare beweegbare werkvloer in de melkput, zodat iedere melker rechtopstaand het melkstel op
navelhoogte kan aansluiten (lucht/hydraulisch/ketting/wormwiel).
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Zorg dat de putvloer voldoende afschot heeft (enigszins rond uitvoeren vanuit het midden).
Zorg dat de koeien goed herkend kunnen worden door oormerken, vriesbrandnummers of een koeherkenningssysteem.
Monteer elektronische melkmeterdisplays en controle-units, bij voorkeur op ooghoogte.
Zorg voor antisliptrapjes en een stroeve putvloer, stroeve looppaden en een stroeve opstelplaats voor de dieren.
Plaats spatborden voor afscherming tegen uitwerpselen.
Aard de beschermkooi in verband met schrikreacties van koeien door zwerfstroom.
Pas bij voorkeur geen rubberen tepelvoeringen en slangen toe in verband het gewicht en het ontstaan van allergie.

Tip: Hang een whiteboard op in de melkstal. U kunt dan gemakkelijk even snel een aantekening maken. Bijvoorbeeld het nummer van een
koe waar iets mee gedaan moet worden.

Wat u verder moet weten
Geluid
Scherm de vacuümpomp af tegen het geluid van de draaiende V-snaar of installeer een geluidsarme variant.
Plaats deze bij voorkeur in een aparte machinekamer.
Plaats dempers op de pulsators om het pulserende geluid te verminderen.

Verlichting
Breng op 2.5 meter boven de putvloer een aaneensluitende TL-verlichting aan met voldoende capaciteit (10w/m2).
Laat de wanden van de melkstal licht coaten.
Monteer lichtplaten in het dak.

Klimaat
Zorg voor ventilatie in de melkstal tegen de warmte en zorg in de koude periode voor verwarming (vloerverwarming).

Sector Melkvee en graasdieren
Versie: 04-01-2023

Mestschuiven
Mestschuiven
In ligboxenstallen waar koeien gehouden worden op roosters is mestschuiven een dagelijks terugkerend werk.

Wat is de gewenste situatie?
Het schoonschuiven van vloeren en roosters in ligboxen wordt gedaan met een geringe lichamelijke inspanning.

Maatregelen
Houd bij nieuwbouw rekening met de aanlegmogelijkheid van automatische mestschuiven.
Gebruik combinatiemachines (bijvoorbeeld boxen instrooien/mestschuiven).
Gebruik een automatische mestschuif (robot)
Gebruik een lichte mestschuif met voldoende steellengte.
Gebruik een mestschuif op wiel.
Zorg voor goed geprofileerd schoeisel.

Checklist
Niet mestschuiven tijdens mixen

Draag goed geprofileerd schoeisel.
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Foto: Mestschuif
Zie voor arbovriendelijke hulpmiddelen ook www.stigas.nl.
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Omgang met melkvee en stieren
Omgang met melkvee en stieren
Op melkveebedrijven is het niet te voorkomen dat men tussen de dieren in de koppel komt. Binnen de koppel is bij koeien altijd
een pikorde van kracht. Het is goed de dominante dieren te kennen. Koeien kunnen stoten met de kop maar ook met de poten
flink uithalen. Dit maakt dat het toedienen van medicijnen of het (opnieuw) inknippen van oormerken lastig is.
Ook zijn er bedrijven waar de stier los in de koppel wordt gehouden of waar (vlees)stieren worden gehouden.

Wat is de gewenste situatie?
Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om veilig om te gaan met vee (stieren).

Maatregelen
Houd geen stieren.
Zet bij specifieke werkzaamheden dieren afgescheiden van de koppel en zet ze vast.
Maak gebruik van hulpmiddelen om de dieren (beter) in bedwang te houden.

Checklist
Neem bij het benaderen van vee/stier altijd een stok of twijg mee.

Zet een dier met een kopheffer vast aan het voerhek als oraal medicijnen toegediend worden en als dieren geoormerkt worden.

Loop langs de sloot/afrastering bij het tellen van het weidevee (vluchtroute).

Draag veiligheidsschoeisel (met stalen neuzen).
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Zie af van het houden van een stier op melkveebedrijven.
Richt de stal zo in, dat tijdens de dagelijkse werkzaamheden dieren gemakkelijk afgescheiden kunnen worden.
Als derden werkzaam zijn op het bedrijf: houd een stier altijd gescheiden van de koppel.
Kom niet tussen de koeien als een stier niet afgescheiden en aangebonden staat.
Geef een stier op een melkveebedrijf een eigen vaste huisvesting.
Verbied kinderen in de koppel (ligbox/roosters) te komen
Zet het vee bij inseminaties of bij behandeling door de veearts altijd vast.
Werk bij het vangen van vee (bijvoorbeeld bij weidegang) met een verrijdbare vangkooi.

Als wilde' dieren worden verhokt: verdoof de dieren vooraf licht of maak gebruik van geleide hekken.
Plaats een waarschuwingsbord aan het hek van afdelingen waar een stier tussen de koeien loopt.
Voorzie een fokstier altijd van een neusring (controleer periodiek de deugdelijkheid) en hok ze gecontroleerd om.

Wat u verder nog moet weten
Plaats een verbodsbord op het weilandtoegangshek grenzend aan de openbare weg en vermeld daarop dat er een stier in
de koppel is.
Breng bij het vervoer van vee in een veewagen eerst de keerhekken aan en sluit of open dan pas de achterklep.
Checklist Veilig werken met runderen

Sector Melkvee en graasdieren
Versie: 04-01-2023

Opslag van dubbelluchtwielen
Opslag van dubbelluchtwielen
Dubbelluchtwielen die niet op de juiste manier worden weggezet kunnen een gevaar opleveren. De wielen kunnen omvallen en
spelende kinderen kunnen ze omtrekken. Dit kan ernstige ongevallen tot gevolg hebben.

Wat is de gewenste situatie?
De dubbelluchtwielen vallen niet om.

Maatregelen
Plaats de dubbelluchtwielen achter een ketting aan een schuur of een wand.
Of: plaats de dubbelluchtwielen in een rek.
Of: leg de dubbelluchtwielen plat met behulp van een heftruck.
Of: leg de wielen op een pallet en berg ze op in een stelling.
Gebruik bij wegzetten een wheelmate ter voorkoming van omvallen.
Draag handschoenen voor meer grip.

Checklist
Plaats de dubbelluchtwielen achter een ketting aan een schuur of een wand.

Of: plaatst de dubbelluchtwielen in een rek.

Of: leg de dubbelluchtwielen plat met behulp van een heftruck.
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Of: leg de wielen op een pallet en berg ze op in een stelling.

Gebruik bij wegzetten een wheelmate ter voorkoming van omvallen.

Draag handschoenen voor meer grip.

Toelichting op de maatregelen
Zorg voor een vaste plek op het bedrijf waar dubbellucht- en ander wielen geborgd kunnen worden weggezet. Zorg dat deze
plaats in de logistiek van het bedrijf past, zodat het geen extra moeite is de banden na gebruik ook daadwerkelijk veilig neer
te zetten.
Er zijn verschillende manieren om wielen veilig op te slaan. Uitgangspunt is dat ze niet ongewild om kunnen vallen of weg
kunnen rollen.
Als wielen in een rek gereden worden: borg de wielen om wegrollen te voorkomen.

Goed en fout
GOED

Wielen veilig (platgelegd) opgeslagen in rek
FOUT

Wielen onveilig (losstaand) opgeslagen
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen hinder geven en worden daarom niet altijd (goed) gebruikt. Daarom is het beter
risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. De regel is dat persoonlijke beschermingsmiddelen pas mogen worden
gebruikt als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt. Ze zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van
maatregelen.

Wat is de gewenste situatie?
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geschikt zijn voor de risico’s waartegen ze bescherming bieden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen leveren zelf geen extra risico op.
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden beschikbaar gesteld door de werkgever. In het geval van stagiaires is wenselijk
om de verstrekking van de persoonlijke beschermingsmiddelen met de school af te stemmen. Welke zijn er nodig en wie
stelt deze ter beschikking, via school/leerling zelf of de werkgever.
De werknemer weet dat hij, na instructie van de werkgever, verplicht is ze te gebruiken.

Maatregelen
Ga na of en bij welke werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en ga na of het risico niet op
een andere manier weggenomen kan worden.
Ga na aan welke eisen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om voldoende bescherming te bieden tegen de
risico’s.
Stel in overleg met de werknemers passende en goede (CE) persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
Maak duidelijke afspraken over onderhoud en vervanging van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Geef de werknemers voorlichting over de risico’s die ze lopen en waarom ze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten
gebruiken en hoe ze die het beste kunnen gebruiken.
Houd toezicht op het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Neem maatregelen als medewerkers hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruiken. Deze maatregelen zijn vooraf
besproken met OR of personeelsvertegenwoordiging.
Maak op basis van 'overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen' een bedrijfseigen overzicht.
Zie ook 'geluid' en 'werkschoeisel'.
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Checklist
Check: heb ik alle persoonlijke beschermingsmiddelen bij me voor het werk van vandaag?

Zijn ze in goede staat?

Heb ik voldoende instructies ontvangen van de werkgever?

Is het gebruik van de middelen verplicht of aanbevolen?

Maak de persoonlijke beschermingsmiddelen aan het eind van de werkdag goed schoon en berg ze op.

Toelichting op de maatregelen
Maak een weloverwogen keuze. De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen en de manier waarop ze moeten worden
gebruikt, worden bepaald met de risico-inventarisatie en -evaluatie, en zijn afhankelijk van:
de ernst van het gevaar;
de tijdsduur van de werkzaamheden;
de frequentie van de blootstelling;
de specifieke kenmerken van de werkplek;
de combinatie met andere beschermingsmiddelen;
ergonomische eisen aan taak en werkomgeving;
het draagcomfort;
de mogelijkheid van onderhoud en vervanging.
Stem de persoonlijke beschermingsmiddelen af op de gebruiker.
Zorg voor voldoende en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en stel deze kosteloos beschikbaar.
Spreek met uitzendbureaus en/of scholen af wie voor de uitzendkrachten en/of studenten/stagiaires de persoonlijke
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beschermingsmiddelen regelt.
Zie erop toe dat medewerkers de persoonlijke beschermingsmiddelen conform de gebruiksaanwijzing en bedrijfsafspraken
gebruiken en onderhouden.

Wat u verder nog moet weten
Voer een persoonlijk beschermingsmiddelen beleid. Dit houdt in:
Zorg voor een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak. Maak een eerste beoordeling. De
beoordeling heeft tot doel zicht te krijgen op het tot dan toe gevoerde beleid: wat is er tot nu toe op het gebied van
persoonlijke beschermingsmiddelen gedaan? Welke worden gebruikt en wat is er in de organisatie op dit gebied
vastgelegd?
Leg in de bedrijfsregels vast welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn. Gebruik hiervoor "Overzicht gebruik
persoonlijke beschermingsmiddelen".
Maak duidelijke afspraken met bezoekers, zorg ervoor dat deze tijdens werkzaamheden buiten een betreffende
gevarenzone blijven. Stel anders ook aan de bezoekers benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
Bepaal aan welke eisen de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen. Zie ook "Beschrijving van persoonlijke
beschermingsmiddelen".
Bij de verstrekking van de persoonlijke beschermingsmiddelen is het aan te bevelen de gebruiker te laten tekenen voor
ontvangst en het gebruik.
Zorg dat duidelijk is wie het onderhoud uitvoert en wanneer dat moet gebeuren.
Geef aan hoe de vervanging en afvoer van verouderde of defecte persoonlijke beschermingsmiddelen is geregeld.
Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
Leg taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.
Houdt toezicht op het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Pas zo nodig de vooraf bekend gemaakte sancties toe.
Evalueer periodiek het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen en voer, waar nodig, verbeteringen door.
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Reiniging- en ontsmettingsmiddelen
Reiniging- en ontsmettingsmiddelen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Om een volgende groep dieren te beschermen tegen infecties worden de mogelijke ziekteverwekkende organismen, die op het
bedrijf achter zijn gebleven, verwijderd. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Bij een
uitbraak moet wettelijk gebruik worden gemaakt van ontsmettingsmiddelen. Bij werken met reinigings- en ontsmettingsmiddelen
kunnen risico’s voor de gezondheid voorkomen. Blootstelling kan plaatsvinden via inademing van dampen of via de huid. De
gezondheidsrisico’s zijn afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte middel. De kans op inademing is vooral aanwezig bij
verneveling en/of bij stoffen met vluchtige eigenschappen. Verneveling komt bijvoorbeeld voor bij het werken met de
hogedrukspuit.

Wat is de gewenste situatie?
Het werken met reinigings- en ontsmettingsmiddelen leidt niet tot gezondheidsklachten of veiligheidsrisico's.

Maatregelen
Zorg voor een goede dier- en stalhygiëne.
Wees kritisch bij het gebruik van middelen, ga na of gebruik wel noodzakelijk is.
Werk alleen met toegelaten middelen die zijn toegestaan door het Ctgb.
Kies voor middelen met zo min mogelijk gevaarlijke stoffen.
Kies de minst schadelijke toepassingsmethode, bijvoorbeeld door spuiten met een zo laag mogelijke druk en een
ontsmettingswagen met doseerapparatuur.
Gebruik de reinigings- en ontsmettingsmiddelen conform de genoemde maatregelen in het veiligheidsinformatieblad.
Maak een werkinstructie (inclusief aandacht voor de vereiste beschermingsmaatregelen) voor de medewerkers die met de
gevaarlijke stoffen werken. Laat alleen geïnstrueerde medewerkers het ontsmettingswerk doen. Zorg dat de medewerkers
die met de gevaarlijke stoffen werken op de hoogte zijn van de aanwezige chemische stoffen en de risico’s.
Geef alle medewerkers die met de gevaarlijke stoffen in aanraking kunnen komen minstens 1 maal per jaar voorlichting
over de risico’s van deze gevaarlijke stoffen.
Ventileer tijdens het werk zoveel mogelijk door het open zetten van ramen en deuren.
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Zorg bij de planning van de werkzaamheden ervoor dat zo weinig mogelijk personen in aanraking komen met de toegepaste
middelen.
Eet, rook en drink niet tijdens de werkzaamheden.
Op de werkvloer mag de hoeveelheid gevaarlijke stof niet groter zijn dan de dagvoorraad.

Toelichting op de maatregelen
Voorkomen is beter dan genezen
Bij een goede dier- en stalhygiëne zijn in veel gevallen minder middelen nodig. Beperk ziektedruk; voorkom het ontstaan
van ziekten door een optimale dierhygiëne, dierverzorging, vaccinatie etc.
Probeer (indien mogelijk) zoveel mogelijk kant en klare producten te kopen, zodat er niet zelf gemengd hoeft te worden.
Voorlichting en instructie medewerkers
Een goede werkinstructie is belangrijk als je reinigings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt. De werkinstructie dient te
worden afgestemd op de werkzaamheden die ze doen.
Degene die met de gevaarlijke stoffen werken moeten weten wanneer, waar, welke middelen gebruikt worden, waar ze
worden bewaard en welke eisen er worden gesteld aan toepassing buiten of binnen. Vragen die van belang zijn:
Weten medewerkers welke gezondheidsrisico’s ze kunnen lopen en hoe ze zich daartegen kunnen beschermen?
Is voor iedereen duidelijk op welke wijze blootstelling wordt voorkomen?
Weet men hoe moet worden omgegaan met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals; masker, handschoenen en
kledingstukken?
Weten de medewerkers waar de geschikte EHBO-middelen liggen?
Daarnaast is het belangrijk dat er jaarlijks een voorlichting over de risico’s van gevaarlijke stoffen aan alle medewerkers
wordt gegeven.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zolang er geen alternatieven zijn, is het belangrijk dat medewerkers zichzelf beschermen. Faciliteer daarom het dragen van
nitrilrubber handschoenen, kunststof spuitkleding en een volgelaatmasker met een specifiek filter afgestemd op het
gebruikte middel. Zie ook het arboblad ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’.

Checklist
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Ga voor het ontsmetten na wat de risico’s van het middel zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om je gezondheid
te beschermen. Gebruik hierbij de werkinstructie en het veiligheidsinformatieblad.

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen conform het advies in het veiligheidsinformatieblad, bijvoorbeeld
nitrilrubber handschoenen, kunststof spuitkleding en een volgelaatmasker met een specifiek filter afgestemd op het gebruikte
middel, zie uitwerking "persoonlijke beschermingsmiddelen".

Ventileer tijdens het werk zoveel mogelijk.

Eet, rook en drink niet tijdens de werkzaamheden.

Medewerkers die een groter risico lopen
Kinderen en Jeugdigen
Kinderen 15 jaar en jonger: Werken met reinigings- en ontsmettingsmiddelen is niet toegestaan.
Jeugdigen16- en 17-jarigen: Werken met stoffen alleen onder toezicht: bij stoffen gekenmerkt als “irriterend” of “bijtend”, of
waarbij op de verpakking staat dat de stof schadelijk is met als toevoeging “onherstelbare effecten niet uitgesloten”.
Zwangere medewerkers
Blootstelling aan reinigings- en ontsmettingsmiddelen zo veel mogelijk voorkomen.
Let op gevaarlijke stoffen die schade aan de ongeboren vrucht kunnen opleveren. Let hierbij ook op ongewilde
gebeurtenissen of risico van incidenten. Zie ook het arboblad ‘Zwangeren en Arbeid’.
Anderstalige medewerkers
Instrueer de medewerkers aantoonbaar en in begrijpelijke taal over de gevaren van blootstelling aan reinigings- en
ontsmettingsmiddelen. Check of men de instructie begrepen heeft.

Meer informatie
CTGB Toelatingen databank
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Kijk voor meer informatie ook in de arbocatalogus bij:
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zwangerschap en arbeid
Zoönosen
Werken met de hogedrukspuit (tot 250 bar).

Toetsing Arbeidsinspectie
Dit onderwerp in de Arbocatalogus is op 21-10-2022 positief getoetst door de Arbeidsinspectie op de volgende artikelen uit het
Arbobesluit:
Gevaarlijke stoffen: 4.1c
Persoonlijke beschermingsmiddelen: 8.3
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Toedekken en vrijmaken van kuilvoer
Toedekken en vrijmaken van kuilvoer
Het toedekken en bloten van kuilvoer is meestal zwaar werk en lichamelijk belastend. Het toedekken van kuilen met plasticfolie of
afdekkleden is extra belastend als het waait.
Bij het tussentijds openen (bloten) van een kuil om weer en nieuwe laag toe te voegen kunnen schadelijke gassen vrijkomen.

Foto: kuilbult

Wat is de gewenste situatie?
Het toedekken en vrijmaken van de rijkuilen wordt met een zo gering mogelijke fysieke belasting en veilig uitgevoerd.

Maatregelen
Houd bij de keuze voor een kuil al rekening met het toedekken en bloten.
Maak gebruik van afdektechnieken die gemakkelijk zijn op te brengen en af te halen.
Maak gebruik van hulpmiddelen om de kuil vrij te maken.

Checklist
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Gebruik een deugdelijke aluminium ladder voor het beklimmen van de rijbult.

Gebruik op de bult een haak om de banden op of van hun plaats te trekken.

Breng kleden niet aan als de wind meer dan matig is (meer dan windkracht 3).

Gooi autobanden niet met de hand op de bult, maar breng ze met een voorlader op de bult.

Vul zandslurfen voor niet meer dan driekwart met zand.

Vul zandslurfen met grind(kiezels) in verband met vorst.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Leg bij voorkeur sleufsilo's aan. Het toedekken en bloten gaat bij een sleufsilo gemakkelijker dan bij een opslag op
kuilplaten.
Werk de rijkuilbult mooi rond af. De kuil is dan gemakkelijker toe te dekken.

Gereedschap, machines en apparaten
Gebruik een beweegbare rol die over de randen van de sleufsilo loopt en waarmee een luchtkussendoek over de rijkuil kan
worden afgerold.
Gebruik een afwikkelapparaat voor het aanbrengen van kleden.
Werk met Trevira-banden met verzwaring aan het uiteinde. Dit geeft de minste lichamelijke belasting bij plaatsen en bloten
van de kuil.
Gebruik een deugdelijke aluminium ladder voor het beklimmen van de rijbult.
Gebruik bij voorkeur geel zand in plaats van zwarte grond en breng deze met een voorlader/shovel/kraan op (weinig
onkruiden en het bevriest minder goed).
Gebruik voor het vrijmaken van een grondgedekte rijkuil een zandhaas of kraan.
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Gebruik op de bult een haak om de banden op of van hun plaats te trekken.

Foto: zandhaas

Opleiding en instructie
Laat kleden niet aanbrengen als de wind meer dan matig is (meer dan windkracht 3).
Gooi autobanden niet met de hand op de bult, maar breng ze met een voorlader op de bult.
Spreek af om zandslurfen voor niet meer dan driekwart met zand te vullen.
Zorg in verband met vorst voor grind(kiezels) om zandslurfen te vullen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor goed geprofileerd schoeisel voor het beklimmen en belopen van kuilbulten.

Wat u verder nog moet weten
Wees voorzichtig bij het tussentijds openen van graskuilen in verband met het (mogelijk) vrijkomen van bijtende gassen
(nitreuze damp).
Boor in het zijvlak van autobanden gaten waardoor het water kan weglopen. Dit voorkomt nat worden en het voorkomt dat
muggen/vliegen de band als broedplaats gebruiken.
Zet stapels gewikkelde kuilbalen stabiel neer.

Meer informatie
Zie voor arbovriendelijke hulpmiddelen ook www.stigas.nl/
Literatuur: rapport 21: Fysieke belasting bij verschillende kuilblootmethoden (ASG/WUR)
Kuilgas: Bel de brandweer
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Trekken en duwen aan vee
Trekken en duwen aan vee

Duwen en trekken aan vee komt in de graasdierhouderij veel voor. Regelmatig moeten dieren gevangen worden voor een
handeling of behandeling. Bij duwen en trekken bestaat het risico dat het gebied onder in de rug te zwaar belast wordt. Dit kan
gezondheidsklachten veroorzaken, zoals lage rugklachten.

Wat is de gewenste situatie?
Duwen en trekken zijn tot een minimum beperkt.

Maatregelen
Plaats een geleidingsysteem op het bedrijf, eventueel met herkennings- en separatiepoorten.
Probeer met verleiding (bijvoorbeeld met voer) de dieren op de juiste plaats te krijgen. Zo lopen ze zelf.
Als het vee aan de hand wordt meegevoerd: draag veiligheidsschoeisel en probeer de vaart er in te houden. Maak vooraf de
weg vrij en plaats een geleidingslint.
Overweeg bij grote dieren (> 200kg) sedatie (lichte verdoving).
Duwen is beter dan trekken.
Trek schapen nooit aan de wol.
Gebruik voor werkzaamheden aan de kop een kopheffer (zie foto's onder).
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Checklist
Probeer met verleiding (bijvoorbeeld met voer) de dieren op de juiste plaats te krijgen. Zo lopen ze zelf.

Als het vee aan de hand wordt meegevoerd: draag veiligheidsschoeisel en probeer de vaart er in te houden. Maak vooraf de weg
vrij en plaats een geleidingslint.

Overweeg bij grote dieren (> 200 kg) sedatie (lichte verdoving).

Duwen is beter dan trekken.

Trek schapen nooit aan de wol.
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Uitmesten en instrooien van strostallen
Uitmesten en instrooien van strostallen
Met enige regelmaat worden strostallen handmatig uitgemest met een riek. Vaak gaat het om stallen waarin schapen of kalveren
in groepen gehuisvest zijn en om eenlingboxen. Na het uitmesten wordt stro in balen aangevoerd, losgemaakt en over de stal
verdeeld. Dit is vaak handwerk. Hierbij kan sprake zijn van stofbelasting.

Wat is de gewenste situatie?
Bij het uitmesten en instrooien van strostallen wordt de lichamelijke belasting zo veel mogelijk beperkt en de veiligheid is
gewaarborgd.

Maatregelen
Wacht niet tot er een dik ingetrapt stropakket is ontstaan.
Hok de dieren op.
Gebruik bij handmatig uitmesten een kruiwagen met dubbel neuswiel. (zie afbeelding 1)
Zorg dan voor een oprijplank van voldoende breedte.
Beperk de afstorthoogte door een vaste stortplek waar met de voorlader of kraan geleegd kan worden.
Zorg voor een riek tot minimaal schouderhoogte.
Zorg voor voldoende frisse lucht (ventilatie) bij het instrooien.
Draag veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen.
Draag bij het hakselen van stro altijd een stofkapje van minimaal P2-kwaliteit.

Checklist
Wacht niet tot er een dik ingetrapt stropakket is ontstaan.
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Hok de dieren op.

Gebruik bij handmatig uitmesten een kruiwagen met dubbel neuswiel. [zie foto onder]

Zorg dan voor een oprijplank van voldoende breedte.

Beperk de afstorthoogte door een vaste stortplek waar met de voorlader of kraan geleegd kan worden.

Zorg voor een riek met steellengte tot minimaal schouderhoogte.

Zorg voor voldoende frisse lucht (ventilatie) bij het instrooien.

Draag veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen.

Draag bij het hakselen van stro altijd een stofkapje van minimaal P2-kwaliteit.

Afbeelding 1
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Gebruik een sleufopslag of maak de mestfaalt niet te hoog. Dit voorkomt ongecontroleerd uitzakken van de taluds. Zorg dat
de afstand tussen de stal en de mestfaalt zo kort mogelijk is.
Gebruik geen beschimmeld of rottend stro. Beschimmeld of rottend stro vergroot de kans op endotoxinen in het stro-stof.
Zorg dat de opslag van de strobalen of pakjes niet te hoog en voldoende stabiel is. Verbied kinderen om in deze opslag te
spelen.
Zorg dat de stalvloer voldoende draagkracht heeft om ook de gebruikte werktuigen te dragen.
Maak voerhekken draaibaar en tussenwanden wegneembaar, zodat de stalvloer met mechanische werktuigen van beperkte
omvang (bijvoorbeeld een bobcat) met de voorlader van een minishovel of met een trekker kan worden geruimd.
Bij gebruik van werktuigen: zorg voor voldoende ruimte om te manoeuvreren en zorg dat er geen personen of dieren in de
ruimte aanwezig zijn.
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Veiligheid op het gezinsbedrijf waar de loonwerker werkt
Veiligheid op het gezinsbedrijf waar de loonwerker werkt
Werkzaamheden, zoals gras of maïs inkuilen, mest uitrijden of oogsten, worden uitgevoerd met moderne en grote machines.
Deze werkzaamheden kunnen gevaarlijk zijn voor personen die in de buurt zijn van deze machines.

Vooral kinderen vinden de machines interessant en zullen ze graag willen zien. Zij kunnen dan op plaatsen komen die voor de
chauffeur of machinist moeilijk te overzien zijn. Samen met de agrariër is de loonwerker verantwoordelijk voor de veiligheid van
personen tijdens het werk.

Wat is de gewenste situatie?
De agrariër is op zijn eigen bedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen die daar verblijven.
De loonwerker is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het werk.

Maatregelen
Maak afspraken over de plaatsen waar kinderen en andere personen mogen komen tijdens het werk.
Spreek af welke maatregelen worden genomen om risico's voor kinderen en derden te voorkomen.
Spreek af wie er toezicht houdt.
Monteer indien nodig extra spiegels en/of camera-monitorsysteem voor een beter zicht.
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Checklist
Maak afspraken met de loonwerker over (mogelijk) onveilige situaties.

Spreek af wie waar toezicht op houdt.

Check vooraf of er nog kinderen of onbevoegden op het erf of perceel rondlopen.

Controleer de veiligheidsvoorzieningen.

Voor de loonwerker:

Inventariseer de gevaren voor kinderen en derden voor aanvang van het werk.

Als de veiligheid voor kinderen in uw ogen onvoldoende gewaarborgd is: bespreek het direct met de agrariër voor wie het werk
wordt uitgevoerd.

Werkt dat niet? Overleg dan met uw leidinggevende.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Maak afspraken met de loonwerker over de veiligheid van kinderen. Spreek bijvoorbeeld af dat er geen kinderen zijn op het
erf of perceel waar met machines wordt gewerkt.
Zet putten waar aan gewerkt wordt af met schrikhekken (rood/wit) en dek ze na gebruik direct weer af.
Plaats spiegels bij onoverzichtelijke hoeken.
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Zorg voor achteruitrijdsignalering (bleeper) op de machines.
Plaats kleine kinderen* in een omheinde ruimte.
* Kinderen waar nog niet of moeilijk afspraken mee gemaakt kunnen worden.

Wat u verder nog moet weten

Foto: Voorbeeld waarschuwingsbord
Het plaatsen van een waarschuwingsbord regelt geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Het attendeert natuurlijk wel.
Maak ook afspraken met de loonwerker over het schoonmaken van modder op de weg.

Meer informatie
Achteruitrijden met trekkers en grote machines
Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk Veiligheid van kinderen op het bedrijf waar de loonwerker werkt
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Ventilatoren
Ventilatoren
Als een ventilatorsysteem op hoogte wordt schoongemaakt kan degene die hem schoonmaakt door het dak of van het dak vallen.
Als een ventilator niet of onvoldoende wordt schoongemaakt, bestaat het risico op brand. Als iemand ongewild in aanraking komt
met de ventilator kan dat letsel tot gevolg hebben.

Wat is de gewenste situatie?
Alle apparatuur moet eenvoudig bereikbaar en reinigbaar zijn.
De ventilatoren zijn op randaarde aangesloten en achter een aardlekschakelaar geschakeld.
De stroomvoerende delen zijn geïsoleerd.
De ventilator is zodanig afgeschermd dat een hand er niet bij kan komen.

Maatregelen
Richt de stallen zo in dat door natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie achterwege kan blijven.
Houd bij het ontwerp en de aanleg van ventilatiesystemen rekening met de bereikbaarheid voor onderhoud en het
schoonmaken van het systeem.
Plaats de elektrische aansturing achter een smeltzekering en aardlekschakelaar en sluit de mantel aan op de randaarde.
Voorzie ventilatoren van een fijnmazig gaas om aanraking te voorkomen.
Zorg voor een dubbele beveiliging, zodat dat de ventilatoren tijdens het werk niet inwerking kunnen worden gezet.
Stel ladders voor het bereiken van op hoogte gehangen ventilatoren stabiel op.

Checklist
Hanteer een veilige onderhouds- en schoonmaakprocedure.
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Verzegel de veiligheidsschakelaar bij werkzaamheden aan de ventilator of neem de smeltzekering uit het stoppenhuis.

Zet ladders niet tussen het vee op de roosters.

Gebruik gesoleerd gereedschap bij het onderhoud aan elektrische delen.
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Verplaatsen van wrak en dood vee
Verplaatsen van wrak en dood vee
Op elk veebedrijf komen ziektes voor waardoor dieren niet meer zelf op hun poten kunnen staan of dood gaan. Het verplaatsen
van een hulpeloos of dood dier is lichamelijk erg belastend. De inrichting van de stal en de aanwezige hulpmiddelen bepalen in
belangrijke mate de zwaarte van de klus.

Foto: veeheupklem voor het verplaatsen van wrak of dood vee.

Wat is de gewenste situatie?
De stal is zo ingericht dat ziek en dood vee met de inzet van de aanwezige hulpmiddelen gemakkelijk kan worden verplaatst.
Er wordt niet meer dan circa 23 kg getild en niet meer dat 50 kg geduwd of getrokken.
In afwijking van de norm van 23 kg geldt de brancheafspraak dat incidenteel (bijvoorbeeld met wrak en dood vee) tot een
gewicht van 25 kg mag worden getild.

Maatregelen
Richt de stal zo in dat alle ligplaatsen met een hulpmiddel bereikbaar zijn.
Besteed hier extra aandacht aan bij nieuwbouw.
Zorg dat elke (rooster)vloer voldoende draagkracht heeft om met hulpmiddelen een hulpeloos of dood dier te ruimen.
Zorg dat één of meer van de volgende hulpmiddelen op het bedrijf beschikbaar zijn:
- heupklem
- koerijssyteem op de afkalfplek
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- koerollator (zie afbeelding 1)
- cowmobile (zie afbeelding 2)
- voorlader aan de trekker of met verreiker

Checklist
Maak gebruik van de aanwezige hulpmiddelen voor het verplaatsen van wrak en dood vee.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Toelichting op de maatregelen
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Wat u verder moet weten
NIOSH-methode
Voor de beoordeling van tilsituaties is de NIOSH-methode de meest toegepaste en volledige methode. Er wordt een maximaal
tilgewicht gehanteerd van 23 kg per persoon. Dit betekent dat niet meer dan 23 kg per persoon getild mag worden en niet meer
dan 46 kg met twee personen. Het gewicht van 23 kg geeft aan dat tillen veilig is, als onder ideale omstandigheden (niet te ver
reiken, niet te vaak en te lang tillen, niet te hoog tillen en te hoog stapelen, niet te veel met de rug draaien en de last goed beet
kunnen pakken) aan deze norm voldaan wordt. Als de omstandigheden niet ideaal zijn, dan is het maximaal toegestane tilgewicht
veel lager.
Dit gewicht wordt vermenigvuldigd met 6 factoren waaruit de tilindex wordt berekend. Bij een tilindex van:
1 of lager zijn geen maatregelen nodig.
tussen 1 en 2 zijn maatregelen nodig binnen afzienbare tijd.
hoger dan 2 zijn direct maatregelen noodzakelijk.
Bepaal het maximale tilgewicht voor uw eigen werksituatie
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Vloeibare stikstof
Vloeibare stikstof
Op veel graasdierbedrijven wordt gebruik gemaakt van stikstofvaten om genetisch materiaal (rietjes, embryo's) te bewaren voor
inseminatie.
De toepassing en transport van diepvriessperma vraagt extra aandacht.
Het op een veilige wijze vervoeren van stikstofvaten (cryo houders) in de auto is een belangrijk aandachtpunt op het gebied van
veiligheid. Het grootste risico voor vervoer over de weg is het verdampen van de vloeibare stikstof in het voertuig. Hierdoor
ontstaat gebrek aan zuurstof voor de bestuurder en mogelijke inzittenden, met als gevolg het bewusteloos raken en het
eventueel binnen enkele minuten overlijden door verstikking in het voertuig.

Wat is de gewenste situatie?
In de bewaarplaats van stikstofvat(en) of tijdens het werken met stikstofvaten is in de ademlucht voldoende zuurstof (circa
21%) aanwezig.
Open cryohouders worden tijdens het transport geborgd om omvallen te voorkomen.

Maatregelen
Ventileer de bewaarplaats en de werkplek goed.
Instrueer de medewerkers die met stikstof werken.
Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Checklist
Laat het vat (tijdens het bijvullen) nooit overlopen.

Draag een overall maar niet nauwsluitend (snel uit kunnen trekken).
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Voorkom spatten en draag bij voorkeur een gelaatsscherm maar in ieder geval een veiligheidsbril voor exploderende rietjes.

Draag ruim zittende cryogene handschoenen.

Draag veiligheidsschoeisel (geen laarzen in verband met bros worden).

Draag mouwen en broekomslagen over de handschoenen en schoenen.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
De bewaarplaats van het vat dient onbelemmerde ventilatie te hebben op vloerniveau. Dus toevoer via ventilatiesleuven in
de raamkozijnen en afvoer via een korter gehouden deur of weggelaten drempel.
Als meer dan 3 kg stikstof wordt gebruikt of opgeslagen:
Zorg voor voldoende mechanische ventilatie als handelingen met rietjes worden verricht. Bij een geopend stikstofvat
met vloeibare stikstof erin is ventilatie van levensbelang.
Ruimtes kleiner dan 100m3 dienen mechanische toevoer van verse lucht te hebben zodanig dat gewaarborgd is dat de
ruimte minimaal 4 keer per uur wordt ververst.
In ruimten van >100m 3 dient het ventilatievoud minimaal 2 keer per uur te zijn. Dat wordt al bereikt indien er
permanente ventilatiesleuven in de gevelkozijnen zitten en de drempel van de toegangsdeur is weggelaten en de deur
5 cm korter is gehouden.
Breng detectoren aan die het zuurstofgehalte in de ruimte meten en een signaal geven als het zuurstofgehalte onder
de 19% zakt en een alarm als het zuurstofgehalte onder de 18% zakt.
Gebruik draagbare detectoren als het niet mogelijk is om vaste detectoren aan te brengen.
Houd bij gebruik van draagbare detectoren de detector eerst in de ruimte waar de stikstof is opgeslagen, voordat de
ruimte wordt betreden. Houd de draagbare detector bij u tijdens het werken met vloeibare stikstof.
Verlaat de ruimte als de detector een signaal geeft dat het zuurstofgehalte in de lucht lager wordt dan 18% en neem
maatregelen om te voorkomen dat de ruimte wordt betreden zolang het zuurstofgehalte te laag is.
Laat de detectoren controleren en onderhouden.
Vloeibare stikstof dient alleen in een daartoe speciaal gemaakt vat te worden toegepast of opgeslagen.
Zet een bewaarvat van vloeibare stikstof altijd in een ruimte op de begane grond aan de buitengevel van het gebouw.
Vermijd de nabijheid van kelders (machinekamers) waarin weggelekte stikstof zich zou kunnen ophopen.
3
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Beperk de hoeveelheid vloeibare stikstof in ruimtes kleiner dan 100m3 tot minder dan 3kg.

Gereedschap, machines en apparaten
Zet het vat niet op een kunststof ondergrond in verband met bros worden kunststof.
Gebruik (koren)tangen of cryogene handschoenen ter voorkoming van bevriezing.
Gebruik alleen de bij het vat geleverde afsluitdop. Voorkoming drukopbouw in het vat.

Opleiding en instructie
Zorg voor voorlichting aan de betrokken medewerkers en bedrijfshulpverleners over de specifieke risico's en eerste
hulpmaatregelen bij het werken met vloeibare stikstof (-196°C).
Pas op dat ondeskundige en kinderen niet in direct contact kunnen komen met de vloeibare stikstof.
Indien handelingen met rietjes worden verricht aan een geopend vloeibaar stikstofvat dan is ventilatie van levensbelang.
Als het stikstofvat wordt bijgevuld met een transportvat dan dient de bewaarplaatsdeur geopend te zijn en te blijven tot het
bijvullen is afgerond en het stikstofvat is gesloten.
Plaats het vat bij voorkeur niet verder dan circa 10 tot 15 meter, maar bij voorkeur dichter bij die buitendeur waar de
stikstofleverancier met zijn wagen naar toe kan rijden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor overalls die snel uitgetrokken kunnen worden (niet nauwsluitend).
Zorg voor een gelaatsscherm maar in ieder geval voor veiligheidsbrillen in verband met exploderende rietjes.
Zorg voor ruim zittende cryogene handschoenen.
Zorg voor veiligheidsschoeisel (geen laarzen in verband met bros worden)

Wat u verder moet weten
Het medium waarin rietjes bewaard kunnen blijven is vloeibare stikstof (N2)(-196°C). Verdampende vloeibare stikstof
verdringt zuurstof wat bij onvoldoende ventilatie tot verstikking kan leiden. Bedenk dat driemaal ademen in ademlucht met
<14% O2 bewusteloosheid tot gevolg kan hebben zonder dat je dat merkt. Verdampte stikstof is zwaarder dan lucht.
Als er per ongeluk veel stikstof vrij komt, ontstaat er een acuut gezondheidsgevaar. Ontruim de gevarenzone en zet deze af.
Zorg langdurig voor voldoende ventilatie voordat de ruimte opnieuw wordt betreden.

Meer informatie
Nadere informatie is onder anderen te vinden op de site van: www.linde-gascryoservices.com Ventilatievoud is het aantal keren
dat de lucht in een ruimte per uur wordt ververst met buitenlucht. Als de ruimte een inhoud heeft van 100 m 3 en de
ventilatievoud moet 4 zijn, dan moet de ventilatie 400 m 3/ uur bedragen.
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Werken met de hogedrukreiniger tot 250 bar
Werken met de hogedrukreiniger tot 250 bar
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Het werken met een hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de
trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans. Ook ontstaat schadelijk geluid als gevolg van de
waterstraal op het af te spuiten materiaal.
Een ander gevaar is de kracht van de waterstraal. Als het lichaam geraakt wordt door een hoge druk vloeistofstraal, dringt deze
diep in het lichaam door.

Wat is de gewenste situatie?
Het werken met de hogedrukspuit leidt niet tot gezondheidsschade.
De hand-armtrillingen zijn lager dan 5 m/s2
De geluidsbelasting is maximaal 80 dB(A) dagdosis.
Er worden geen mensen geraakt door de hogedruk straal.

Maatregelen
Zet - indien mogelijk - een spuitrobot in of besteed het werk uit aan gespecialiseerde bedrijven.
Laat alleen geïnstrueerde medewerkers hogedruk spuiten die de risico's kennen. Besteed extra aandacht aan het risico van
spuiten over de neus van de laars.
Draag gehoorbescherming wanneer in de gebruiksaanwijzing een geluidsdrukniveau van meer dan 80 dB(A) wordt vermeld.
Voorkom werken met een onnodig hoge werkdruk.
Let er bij aanschaf op dat de hand-armtrillingen de grenswaarde van 5 m/ s2 niet overschrijden.
Werk alleen met CE gemarkeerde hogedrukreinigers.
Als er wordt gespoten met een breedstraalnozzle, een rechte spuitlans en accumulator: werk maximaal acht uur per dag.
Als er wordt gespoten met een hogedrukspuit, voorzien van een goed afgestelde accumulator, rechte spuitlans,
uitgebalanceerde nozzle en fingertiphandgreep: werk gemiddeld maximaal twee uur per dag (tien uur per week).
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Als er wordt gespoten met een roterende nozzle: werk maximaal één uur per dag.
Zorg voor adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, gelaats- en gehoorbescherming,
adembescherming FFP3 en veiligheidslaarzen met een beschermende neus en bovenmateriaal van minimaal kroetleder of
een gelijkwaardig synthetisch materiaal.
Zorg voor een procedure bij verwondingen veroorzaakt door de hogedrukspuit.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Hogedrukreinigers zijn er in zijn er in soorten en maten. Stem de manier van werken af op de vervuiling, de gebruikte
materialen en de ondergrond.
Bedenk voor het reinigen: Wat is de aard van de vervuiling? Kan het vuil met de hogedrukstraal worden weggespoeld? Of is
er veel watervolume nodig voor het vuiltransport?
Bespaar reinigingstijd met de hogedrukspuit door vooraf in te weken. Inweken door verneveling geeft een goed resultaat.
Een inweektijd van vier uur levert al veel resultaat op.
De werkzaamheden en de persoon bepalen de lengte van de lans. Een standaard 1 m lans voorkomt veel bukken, maar er
zijn ook lansen van 0,5 en 1,5 en 2.0 m. Bij spuiten op vloeren in grote ruimtes heeft een lange lans de voorkeur. Een korte
lans heeft de voorkeur in kleine ruimtes en op de stalinrichting.
Koppel voor het opstarten van de hogedrukreiniger de spuitlans even af en laat de leiding even doorstromen. Zo worden
luchtbellen en eventuele verontreinigingen verwijderd zodat deze de nozzle niet verstoppen. Het voorkomt ook blootstelling
aan nevel met verontreinigingen zoals legionella.
Zorg voor een oogspoelmogelijkheid in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen.
Zorg voor minimaal jaarlijks onderhoud van de machine, controleer de slangen op lekken.
Laat slangen en apparatuur niet langdurig in een warme omgeving liggen in verband met de groei van onder andere
legionella.
Stel de temperatuur af boven de 60 °C of gebruik alleen koud water. Omdat er bij het gebruik van een hogedrukreiniger veel
nevel ontstaat, bestaat er gevaar voor besmetting met legionella.
Maak bij aanwezigheid van een coating gebruik van de lagere druk van een breedstraalnozzle. Bij een hoge druk bestaat het
gevaar dat de ondergrond stuk gaat, steeds scherper wordt en beschadigt.
Verwondingen
Onderschat de verwonding door een hogedrukspuit niet. Je dient er op bedacht te zijn dat de uiterlijke kenmerken van een
hogedrukverwonding niets hoeven te zeggen over het inwendige letsel dat kan zijn ontstaan.
Naast beschadiging van het weefsel dringen tezamen met het water bacteriën en lichaamsvreemde stoffen het lichaam
binnen. Zie hiervoor de tekst zoönose.
In geval van een inspuitverwonding moet er direct contact worden opgenomen met een medisch specialist. Hierbij moet er
specifiek vermeld worden dat het gaat om een verwonding door een hogedrukspuit. Hierbij moet ook vermeld worden of er
behalve water ook andere toevoegingen zoals chemicaliën zijn gebruikt
Opleiding en instructie
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Geef medewerkers een aantoonbare voorlichting over het veilig en gezond werken met de hogedrukreiniger. De inhoud van
deze arbocatalogustekst kan daarvoor dienen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, gelaats- en gehoorbescherming,
adembescherming FFP3 en veiligheidslaarzen met een beschermende neus en bovenmateriaal van minimaal kroetleder of
een gelijkwaardig synthetisch materiaal.
Medewerkers die een groter risico lopen
Laat een jeugdige (16-/17-jarige) in totaal maximaal 3 uur per dag werken met een breedstraalnozzle. Houd hierbij altijd
goed toezicht en zorg dat de juiste PBM’s gedragen worden. Laat ze vanwege het hoge trillingsniveau niet werken met een
vuilfrees, en niet met een hogedrukreiniger die veel lawaai produceert (> 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 140 dB(A)). Zie
ook meer bij ‘Jongeren’.
Laat zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven niet werken met de hogedrukreiniger. Zie onderwerp
‘Zwangerschap en Arbeid’.
Instrueer anderstalige medewerkers aantoonbaar en in begrijpelijke taal over de gevaren van het werken met de
hogedrukspuit. Check of men de instructie begrepen heeft.

Checklist
Controleer voor dat je begint met je werkzaamheden of de hogedrukspuit in orde is.
Is de slang vrij van scheuren, knikken en knopen?
Zitten alle koppelingen goed vast?
Is de nozzle vrij van verstoppingen?

Gebruik alleen originele nozzles.

Gebruik een spuitlans van minimaal 75 cm lengte. Dit is de afstand tussen de nozzle-openingen van de spuitkop en de voorzijde
van de beschermbeugel.
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Zorg voor ruime afstand tot andere personen zodat je deze niet kunt raken met de hogedrukspuit.

Gebruik adequate persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, gelaats- en gehoorbescherming,
adembescherming FFP3 en veiligheidslaarzen met een beschermende neus en bovenmateriaal van minimaal kroetleder of een
gelijkwaardig synthetisch materiaal.

Als je te maken hebt met gevaarlijke stoffen, draag dan ook adembescherming. Een regenpak beschermd alleen tegen nat
worden en is niet voldoende!

Als er wordt gespoten met een breedstraalnozzle, een rechte spuitlans en accumulator: werk maximaal acht uur per dag.

Als er wordt gespoten met een hogedrukspuit, voorzien van een goed afgestelde accumulator, rechte spuitlans, uitgebalanceerde
nozzle en fingertiphandgreep: werk gemiddeld maximaal twee uur per dag (tien uur per week).

Als er wordt gespoten met een roterende nozzle: werk maximaal één uur per dag.

Tijdens de werkzaamheden
Spuit bij voorkeur onder een hoek van 45 graden.

Spuit nooit op elektrische leidingen en ook niet op de hogedrukreiniger zelf.

Blokkeer de bedieningshandel van het pistool niet.

Reinig schoenen en kleren nooit met hoge druk.

Zorg dat elektrische apparaten niet nat worden.Zorg dat elektrische apparaten niet nat worden.
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Houd kabels uit het water. Hang ze op als het risico op nat worden aanwezig is.

Meer informatie
Bekijk ook in de arbocatalogus:
- Jongeren
- Zwangerschap en Arbeid
- Zoönosen

Toetsing Arbeidsinspectie
Dit onderwerp in de Arbocatalogus is op 21-10-2022 positief getoetst door de arbeidinspectie op de volgende artikelen uit het
Arbobesluit:
Fysieke belasting en trillingen: 5.3a en 6.11c lid 2
Biologische agentia: 4.87a
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Werkschoeisel
Werkschoeisel
Waar veel gelopen wordt, zijn goed passende, stevige (werk)schoenen belangrijk. In verband met hygiënemaatregelen (in- en
uitslepen van dierziekten) worden vaak zolen met weinig profiel gebruikt. Vooral bij het werken in een natte omgeving waar
biologisch materiaal (bijvoorbeeld mest) op de grond ligt, is het risico op vallen groot.

Wat is de gewenste situatie?
Iedereen draagt deugdelijk schoeisel.

Maatregelen
Draag goed passende werkschoenen of veiligheidsschoenen. Liefst geen laarzen.
Als veiligheidsschoenen noodzakelijk zijn dan moet de werkgever deze verstrekken.
Als laarzen noodzakelijk zijn: kies voor een goede pasvorm.
Gebruik bij koud weer in de melkstal thermolaarzen.
Lichtgewicht schoenen zijn beter. Het 'lichte gewicht' mag echter niet ten koste gaan van andere eigenschappen.
Kies een zoolprofiel dat voldoende stroef is om uitglijden te voorkomen en waaruit het vuil gemakkelijk loslaat.
Maak afspraken over vrijwillig en verplicht gebruik van werkschoeisel.
Zorg dat het schoeisel goed wordt onderhouden.
Bij werkzaamheden met gevaar voor voet- of beenverwonding: gebruik doelmatig veiligheidsschoeisel met CE-teken.

Checklist
Als laarzen noodzakelijk zijn: kies voor een goede pasvorm.
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Draag goed passende werkschoenen of veiligheidsschoenen, liefst geen laarzen.

Lichtgewicht schoenen zijn beter. Het 'lichte gewicht' mag echter niet ten koste gaan van andere eigenschappen.

Kies een zoolprofiel dat voldoende stroef is om uitglijden te voorkomen en waaruit het vuil gemakkelijk loslaat.

Onderhoud het schoeisel goed.

Bij werkzaamheden met gevaar voor voet- of beenverwonding: gebruik doelmatig veiligheidsschoeisel met CE-teken.

Houd toezicht op het dragen van de voorgeschreven werkschoenen.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Let bij de aanschaf op een goede hielomsluiting (niet gemakkelijk in te duwen) en voldoende versteviging van het zwevende
gedeelte tussen hak en zool.
Draag veiligheidsschoeisel bij werkzaamheden waarbij de kans bestaat op verwonding van de benen en de voeten door
bijvoorbeeld vallende, omvallende en rollende voorwerpen of beknellen bijvoorbeeld onder de poten van dieren of
heftrucks.
Gebruik schoenen met versteviging van de tussenzool (Type S3).
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Wielen verwisselen
Wielen verwisselen
Het verwisselen van wielen is fysiek zwaar werk en brengt ook risico's met zich mee. Omdat de wielen zwaar en onstabiel zijn,
komen werknemers soms klem te zitten tussen wiel en voertuig.

Wat is de gewenste situatie?
Bij het wisselen van wielen wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen of de werkzaamheden worden met meerdere
personen uitgevoerd.

Maatregelen
Gebruik een wielheffer of wielenwisselaar. Als deze niet aanwezig zijn: maak gebruik van de heftruck. Zorg ervoor dat er zich
geen personen bevinden tussen de heftruck en het wiel.
Verzeker u ervan dat de krik goed is weggezet en steun de trekker tevens af met blokken (extra veiligheid).
Monteer een bandenhulpring. Deze is geschikt voor trekkers met wielen die met bouten worden vastgezet, zonder
doorlopende naaf waar het wiel op blijft hangen na het verwijderen van de bouten.
Zorg voor goed pneumatisch gereedschap.
Wissel grote wielen met twee personen.
Leg wielen plat op de grond of plaats wielen in een rek of zet wielen vast met een ketting.

Checklist
Gebruik een wielheffer of wielenwisselaar. Als deze niet aanwezig zijn: maak gebruik van de heftruck. Zorg ervoor dat er zich geen
personen bevinden tussen de heftruck en het wiel.

Verzeker u ervan dat de krik goed is weggezet en steun de trekker tevens af met blokken (extra veiligheid).
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Zorg voor goed pneumatisch gereedschap.

Wissel grote wielen met twee personen.

Leg wielen plat op de grond of plaats wielen in een rek of zet wielen vatvast met een ketting.

Draag veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen.

Toelichting op de maatregelen
Wielheffer

Tijdens het wisselen worden de wielen met een verstelbare stang gefixeerd. Het heffen en dalen van het wiel gaat erg
nauwkeurig. Door de combinatie van handpomp en voetbediening en de toepassing van een dubbelwerkende cilinder kan het
wiel exact op hoogte worden gebracht voor het aandraaien van de wielbouten of -moeren. Het wiel is daarbij draaibaar op de
grote rollen van de wielheffer. Dankzij de grote zwenkwielen is de wielheffer compleet met wiel eenvoudig te verplaatsen. Hij is
snel gedemonteerd om mee te nemen voor mobiel gebruik.

Wielenwisselaar voor trekkers en oogstmachines
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Met de multi-purpose wielenwisselaar is het voor één persoon mogelijk om in tien minuten tijd volledig zelfstandig en zonder
inspanning een zwaar wiel (tot 800 kg en een diameter van 1 tot 2,3 meter) te verwisselen. Het wiel wordt vastgeklemd door drie
grijparmen op een open draaikrans, zodat het op een veilige en grotendeels geautomatiseerde manier kan worden vastgepakt.

Bandenhulpring
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Opgelaste naaf bij tracktoren die door middel van bouten dienen te worden vastgezet en weinig naaf hebben om het wiel eerst
op te hangen voordat de bouten er ingedraaid kunnen worden.

Pneumatisch gereedschap

Pneumatisch gereedschap (slagmoersleutel) verlicht de fysieke belasting bij het losdraaien en vastzetten van moeren en bouten.
Let er wel op dat tijdens het werken met pneumatisch gereedschap (slagmoersleutel) schadelijk geluid ontstaat ( > 80 dB(A)).
Draag tijdens het werken met pneumatisch gereedschap daarom altijd gehoorkappen.
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Zittend werk chauffeur
Zittend werk chauffeur
Langdurig zittend werk komt in de graasdierhouderij vooral voor bij bedrijven die hun ruwvoerwinning zelf uitvoeren. Dit is vooral
belastend voor de rug en de ledematen. Trillingen en schokken zijn een belangrijke oorzaak van rugklachten. In een goede
houding zijn deze beter op te vangen. Het is van belang de werkplek zo in te richten dat klachten zoveel mogelijk worden
voorkomen. Ook is het belangrijk dat de chauffeur over een goede conditie beschikt.

Wat is de gewenste situatie?
Zittend werk leidt niet tot rugklachten of andere gezondheidsklachten.

Maatregelen
Realiseer een optimale zitwerkplek.
Geef de medewerkers een zitinstructie.
Beperk de zitduur bij voorkeur tot maximaal vijf uur per dag.
Zorg voor voldoende pauzes met beweging buiten de cabine.
Zorg voor zoveel mogelijk afwisseling van taken.

Checklist
Stel eerst de stoel goed in.

Pas de rijsnelheid en rijstijl aan aan de terreinomstandigheden.

Voorkom scheef zitten door bijvoorbeeld een portemonnee in de achterzak.
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Draag kleding die de rug geheel bedekt, en daardoor warm houdt, ook in de zithouding.

Blijf tijdens een pauze niet in de machine zitten. Doe rek- en strekoefeningen. Dit voorkomt veel lichamelijke klachten.

Spring niet uit de cabine. Dit kan rugklachten of letsel aan enkels of knieën veroorzaken. Gebruik altijd alle treden.

Zorg voor een goede lichamelijke conditie, beweeg elke dag minimaal een half uur.

Voorkom overgewicht.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Wees alert op de noodzaak de werkplek voor een links- of rechtshandige in te richten.
Beperk, waar mogelijk, langdurig zittend werk tot twee uur achtereen en maximaal vijf uur per dag.
Zorg voor een mobiele pauzeruimte als de werkzaamheden op één locatie meerdere dagen duren.
Stel de stoel goed in. Als een stoel niet goed instelbaar is, of onvoldoende steun geeft, meld dit direct aan de leiding.
Voorkom regelmatig overwerken door het werken in ploegendienst.

Gereedschap, machines en apparaten
Gebruik machines met een goede trillingsdemping, zoals:
trillingsarm, opgehangen cabine of werkplateau
stoel met trillingsdempende eigenschappen
verende as(sen)
trillingsarm opgehangen motor
niet te hoge bandenspanning.
Zorg dat de werkstoel goede ondersteuning biedt en ingesteld kan worden op de lichaamsmaten van de chauffeur. Met
aandacht voor onder andere zithoogte, zitdiepte, lendensteun, zijwangen, armleggers, horizontale en verticale
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trillingsdemping en bij mechanisch geveerde stoelen de instelling van het lichaamsgewicht.
Check of de bedieningsmiddelen zich op een goede reikafstand en hoogte bevinden en gemakkelijk en licht zijn te bedienen.
Check of er voldoende voet- en beenruimte is en de pedaaldruk kleiner dan 5 kg is.
Zorg eventueel voor stoelen die meekantelen met de lichaamsbewegingen. Dit heet 'dynamisch zitten' en wordt aanbevolen
om meerdere houdingen in het werk aan te nemen, terwijl de ondersteuning in stand blijft.
Honoreer de extra eisen die eventueel aan een trekkerstoel gesteld worden: een draaiplateau bij gedraaid zitten, een lage
rugleuning met uitsparing bij gedraaid zitten, een horizontaalstelling bij het werken op hellingen. Kijk eens naar Trekkerstoel
Koopwijzer.
Onderhoud de stoel conform de gebruikshandleiding of gebruik de checklist Onderhoud van een chauffeursstoel.

Foto: Cardanische stoel waardoor bij het werken op talud of bij ploegen er toch recht gezeten kan worden

Opleiding en instructie
Geef de chauffeur instructie over de instelmogelijkheden van de stoel en de bedieningsmiddelen.

Foto: De bediening is te ver weg

Onderhoud van een chauffeursstoel
Gebruik de checklist Onderhoud van een chauffeursstoel.
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Zoönosen
Zoönosen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Er kunnen op veehouderijen infectieziektes van dier op mens overgaan (zoönosen). Een klein deel van de infectieziekten van
dieren is besmettelijk voor de mens. Zoönotische ziekteverwekkers kunnen van dieren op mensen worden overgedragen via
direct contact, via een gastheer (bijvoorbeeld mug of teek) of via voedsel, water of lucht. Enkele voorbeelden van zoönosen zijn
Salmonella, Q-koorts, aviare influenza, Streptococcus Suis en MRSA. Een aantal dierziekten is aangewezen als meldingsplichtig en
een aantal daarnaast ook als bestrijdingsplichtig.
De inzet in de arbocatalogus is op de eerste plaats om infectieziektes bij dieren te voorkomen. Mocht er vervolgens toch sprake
zijn van een infectieziekte onder de dieren dan is het belangrijk om te voorkomen dat de ziekte overspringt op de mens. Gesloten
bedrijfsvoering en preventieve vaccinaties spelen een belangrijke rol in de beheersbaarheid. Het gebruik van diergeneesmiddelen
is aan steeds striktere eisen gebonden om te voorkomen dat deze middelen bij consumptie de mens kunnen bereiken.
Let op: Indien een specifieke zoönose zich voordoet met kans op uitbraak, zijn er protocollen en draaiboeken van de NVWA met
afspraken die gevolgd moeten worden.

Wat is de gewenste situatie?
De veehouder doet er alles aan om blootstelling te voorkomen die tot een zoönose kan leiden. Op het bedrijf wordt
hygiënisch gewerkt en iedereen die met zieke (besmette) dieren in aanraking komt, kent de risico’s van zoönosen en weet
hoe hiermee om te gaan.

Maatregelen
Werk met dieren met een hoge gezondheidsstatus.
Zorg indien mogelijk voor een gesloten bedrijfsvoering (zo min mogelijk aanvoer van dieren van verschillende bedrijven).
Zorg indien mogelijk voor preventieve vaccinaties.
Controleer de dieren regelmatig op zoönosen.
Werk met een vaste dierenarts.
Bestrijd ongedierte om overdracht te voorkomen.
Vermijd zoveel mogelijk direct contact tussen dieren en medewerkers en erfbezoekers.
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Het aantal werknemers dat gevaar loopt aan zoönosen te worden blootgesteld is niet groter dan voor het verrichten van de
arbeid strikt noodzakelijk is;
Zorg voor een goede bedrijfshygiëne, ontwikkel protocollen over hygiëne en geef werknemers aantoonbare voorlichting en
instructies; handen wassen voor het eten en bij het verlaten van het bedrijf. Door de NVWA is een voorbeeld hygiëne
protocol opgesteld.
Ventileer de stal.
Stel instructies op voor medewerkers en erfbezoekers over hygiëne; douchen, handen wassen, omkleden, schoenen
wisselen, waar wel en waar geen toegang, e.d.
Geef werknemers herhaaldelijk voorlichting: over de mogelijke gevaren voor de gezondheid, de te treffen
voorzorgsmaatregelen die op het bedrijf van toepassing zijn en de bestaande hygiënische voorschriften en het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen. Neem in geval van twijfel contact op met de vaste dierenarts, bedrijfsarts en/of
huisarts.
Voorzie medewerkers van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie hieronder in de toelichting bij "persoonlijke
beschermingsmiddelen".

Toelichting op de maatregelen
Algemeen
Voer een bedrijfsbeleid gericht op hygiënisch werken. Hierin wordt periodiek voorlichting en instructie gegeven over de
risico's en hoe ermee om te gaan aan de werknemers, stagiaires en erfbezoekers.
Bij ziekte werknemer
In geval van ziekte bij een werknemer: die mogelijkerwijs door een zoönose is ontstaan, laat hem contact opnemen met de
bedrijfsarts met een vermelding dat hij contact heeft gehad met dieren.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik bij geboortes en verwerpen nitril of vinyl handschoenen en waar nodig een gelaatsmasker. Bijvoorbeeld bij de kans
op opspattend vruchtwater.
Bij schoonspuiten van de stal met de hogedrukspuit wordt adembescherming FFP3 en oogbescherming gedragen.
Zorg dat men de handen kan wassen na contact met dieren en mest. Handen afdrogen met wegwerp handdoek. Geef een
handen was instructie.
Zorg voor EHBO-materiaal zodat wondjes verzorgd kunnen worden.
Laat besmette kleding en laarzen achter op het bedrijf. Was de bedrijfskleding op het bedrijf apart van privé kleding.
Wissel van schoenen of borstel schoenen schoon bij vertrek van het bedrijf.
Raak geen dode of zieke dieren aan zonder het dragen van sluitende kleding en nitril of vinyl handschoenen.
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Checklist
De pluimveehouder heeft protocollen opgesteld over hygiënisch werken. Zoals handen wassen, omkleden bij vertrek en
dergelijke.

Werknemers gaan naar een voorlichting of instructie die de werkgever periodiek geeft. Dit is verplicht.

Was de handen conform protocol; Was handen voor eten, drinken en roken en beëindiging van werkzaamheden Eet niet in
stallen.

Gebruik schone handdoeken.

Was een wondje goed uit met water (en zeep) en ontsmet met alcohol (70%) of jodium. Dek het wondje af met pleister of
verband.

Ga bij gezondheidsklachten naar de huisarts of bedrijfsarts.

Wat je verder nog moet weten
Hanteer bij uitbraken van dierziekten de protocollen van het ministerie en NVWA en GD.
Medewerkers die een groter risico lopen:
Zwangere medewerkers
Sommige zoönosen zoals toxoplasmose en leptospirose zijn schadelijk voor zwangere en/of het ongeboren kind. Zorg
dat werknemers en stagiaires zich zo snel mogelijk melden als ze zwanger zijn.
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Zwangere medewerkers zijn gevoelig voor ziektekiemen. Contact met dieren dient weloverwogen te gebeuren.
Laat zwangere medewerkers geen hokken/stallen uitmesten of een stal schoonspuiten met een hogedrukspuit.
Laat zwangere medewerkers geen bedrijfskleding wassen.
Laat zwangere medewerkers geen hulp bij de geboorte van dieren, zieke dieren en/of aborterende dieren geven.
Laat zwangere medewerkers contact met dragende dieren vermijden.
Zie ook het onderwerp "Zwangerschap en Arbeid".
Anderstaligen
Instrueer anderstalige medewerkers aantoonbaar en in begrijpelijke taal over de gevaren voor de gezondheid. Check
of men de instructie begrepen heeft.
Jeugdigen
Geef extra aandacht aan de instructie van kinderen en jeugdigen tot en met 17 jaar over de gevaren voor de
gezondheid.

Toetsing Arbeidsinspectie
Dit onderwerp in de Arbocatalogus is op 21-10-2022 positief getoetst door de arbeidsinspectie op de volgende artikelen uit het
Arbobesluit:
Biologische agentia: 4.87a
Persoonlijke beschermingsmiddelen: 8.3

Meer informatie
Bijlage 1 Belangrijke zoönosen Melkveehouderij
Bijlage 2 Handen was instructie
Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid
Gezondheidsdienst voor dieren
Arbocatalogustekst over Diergeneesmiddelen

Sector Melkvee en graasdieren
Versie: 04-01-2023

Zwangerschap en arbeid
Zwangerschap en arbeid
Tijdens en na de zwangerschap lopen vrouwen en het (ongeboren) kind extra risico’s. Deze risico’s kunnen in de melkvee en
graasdierhouderij onder andere samenhangen met de lichamelijke belasting, de blootstelling aan stof/endotoxinen, zoönosen,
gevaarlijke stoffen, medicijnen, trillingen en lawaai.

Wat is de gewenste situatie?
Het werk heeft geen nadelige invloed op de zwangerschap voor zowel moeder als ongeboren kind.
Na de bevalling en herstelperiode wordt gelegenheid gegeven om borstvoeding te geven of af te kolven.

Maatregelen
Maak afspraken over de werkzaamheden die gedaan moeten worden.
Bespreek risico's met betrokkene(n), zoals mogelijke blootstelling aan specifieke medicijnen en gevaarlijke stoffen en
vereiste bescherming daarvoor.
Zorg in verband met risico op besmetting van schadelijke zoönosen (van de ongeboren vrucht) dat zwangeren niet worden
ingezet bij geboorten van graasdieren.
Inventariseer welke werkzaamheden fysiek belastend voor een zwangere zijn.
Zorg dat de zwangere werkzaamheden verricht die geen nadelige invloed hebben op de zwangerschap.
Zorg na de bevalling en herstelperiode dat er een ruimte is om de borstvoeding te geven. Als die ruimte er niet is, moet de
werkneemster tijd krijgen om op een andere plaats af te kolven of het kind te voeden.

Checklist
Meld de zwangerschap bij de bedrijfsleiding/werkgever zodat deze rekening kan houden met de door jou uit te voeren
werkzaamheden.
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Stel jezelf op de hoogte van de gevaren op het werk.

Wees altijd voorzichtig met gevaarlijke stoffen. Ga na wat de risico's van de gevaarlijke stoffen zijn voor zwangeren en/of je
ongeboren kind, of je ermee in aanraking mag komen. Gebruik altijd de aanbevolen bescherming.

Bespreek wat je wel en niet kan

Stel al je vragen aan de leidinggevende, of raadpleeg de bedrijfsarts.

Til tijdens de zwangerschap geen zware gewichten en til naarmate de zwangerschap vordert zo min mogelijk.

Pas op voor harde geluiden: het ongeboren kind kan hier schade van ondervinden.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Informeer alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd over specifieke risico’s, die in de bedrijfsvoering kunnen voorkomen.
Zorg dat zwangeren niet in aanraking komen met geboortemateriaal van graasdieren. Zet zwangeren niet in bij geboorten
van schapen en geiten.
Zorg dat men voor de duur van de zwangerschap geen zwaar werk doet.
Als er toch getild moet worden: Gedurende de gehele zwangerschap en de eerste drie maanden erna niet meer tillen dan 10
kg (in één handeling). Vanaf de 20e week niet meer dan 5 kg tillen. (maximaal 10 maal per dag). Vanaf de 30e week niet
meer dan 5 kg tillen (maximaal 5 maal per dag).
Voorkom dat men in contact komt met stoffen die voor een zwangere gevaarlijk kunnen zijn.
Zwangere werkneemsters mogen niet worden blootgesteld aan equivalente geluidsniveau's boven 80 dB(A). Lawaai kan
leiden tot onomkeerbare gehoorschade bij het ongeboren kind.
Voorkom de blootstelling aan lichaamstrillingen. De blootstelling aan lichaamstrillingen leidt vermoedelijk tot een hoger
risico op vroeggeboorte. Denk aan reiniging met hogedruk reiniger. Daarnaast is het risico op rugklachten door blootstelling
aan lichaamstrillingen door zwangerschap verhoogd.
Stel betrokkene, indien gewenst, in de gelegenheid om naar het preventiespreekuur van Stigas te komen.
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De bedrijfsarts maakt met betrokkene een risicoanalyse waarop een advies wordt gegeven.
Zorg dat er tijdig een ruimte beschikbaar is om te kolven of te voeden. Zie bijlage "Kolven".

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vastgesteld in risico inventarisatie en het advies van de bedrijfsarts en bij
gebleken aanvaardbaar risico, in ieder geval voor de duur van de zwangerschap.

Wat u verder nog moet weten
In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt, indien er zwangeren in het bedrijf werken of voor kunnen komen, aandacht
besteed aan de risico’s voor deze groep. De risico-inventarisatie en -evaluatie moet ter inzage liggen bij het bedrijf.

Meer informatie
Bijlage "Kolven"
Giftige stoffen bij de voortplanting
Fysieke belasting www.arbobondgenoten.nl
Infectieziekten www.rivm.nl/cib en www.kiza.nl
Handreiking Arbo maatregelen van de Stichting van den Arbeid

