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Gevaarlijke stoffen

“dosis sola facit venenum”

“de dosis bepaalt of iets een gif is”

(Paracelsus 1493 - 1541)
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Mate van blootstelling



QUIZ

Moet je tijdens klaarmaken van

middelen adembescherming 

dragen? 

• Niet nodig, want ik werk met 
vloeistoffen

• Wel nodig, want je werkt met 
geconcentreerde middelen.



QUIZ

• Wel nodig, want je werkt met 

geconcentreerde middelen.
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QUIZ

Is er een verschil tussen 

re-entry en herbetreding?



QUIZ

• Re-entry is het gaan werken in  

behandeld gewas waarbij  

(huid)blootstelling aan residuen 

op het gewas mogelijk is. 

• Herbetreden is het binnengaan 

van een behandelde ruimte 

waarbij rekening is gehouden 

met het risico dat nevel/damp 

die nog in de kas hangt 

ingeademd kan worden. 
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QUIZ Gevarensymbolen



QUIZ Gevarensymbolen

• irriterend, schadelijk, 

sensibiliserend

• GHS 07
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QUIZ Gevarensymbolen



QUIZ Gevarensymbolen

• lange termijn 

gezondheidsgevaarlijk

• GHS 08
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QUIZ Gevarensymbolen



QUIZ Gevarensymbolen

• giftig

• GHS 06
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H en P zinnen



H en P zinnen



Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Neopreen of nitrilrubber 

handschoenen met lange schacht, 

in de mouwen van de overall.

• Laarzen, broekspijpen over de 

laarzen.

• Spuitoverall (geen regenpak!)

• Adembescherming 

Volgelaatsmasker met A2P3 filter

(geen stofkapje)



Adembescherming / filters

Letter-code Kleur-code Beschermt tegen

Stoffilters:

P Wit stof, rook en aërosolen

P1 blootstelling aan een stof met 4 x de norm

P2 blootstelling aan een stof met 10 x de norm 

P3 blootstelling aan een stof met 30 x de norm

Gas- en dampfilters:

A Bruin organische gassen en dampen met kookpunt > 65° C

AX Bruin organische gassen en dampen met kookpunt < 65° C

B Grijs anorganische gassen en dampen

E Geel zwaveldioxide, andere zure gassen

K Groen ammoniak
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Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Filters A2P3, 8 gebruiksuren 

of 1 maand gebruiken 

en luchtdicht bewaren

• Masker en filters niet in de 

gewasbeschermings-

middelenkast bewaren

• Bij een baard, of stoppels van twee 

dagen sluit het masker onvoldoende

aan (schijnbescherming)



Persoonlijke beschermingsmidelen



Persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Reinigen met water (en zeep) 

• Controleren en tijdig vervangen



Opslag persoonlijke beschermingsmiddelen



Opslag gewasbeschermingsmiddelen
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Samenvattend

Geef prioriteit aan veiligheid


