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BENZEEN
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Grenswaarde verlaagd naar 0.2 ppm.
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HSE item

BENZEEN IS AANGEPAST!
Per 1 oktober is de wettelijk grenswaarde van

H

Benzeen verlaagd naar 0.2 ppm. Hierdoor
moeten bedrijven verschillende maatregelen

HSE guidelines

november 2017

BENZEEN

BENZEEN

doen. Het HSElife Benzeen materiaal is hierop
aangepast.

BENZEEN
In het productieproces wordt aardgascondensaat
afgescheiden van het aardgas en opgeslagen. Eén van de
bestanddelen van aardgascondensaat is benzeen. Deze
stof is kankerverwekkend. Voorkom dus ieder contact met
benzeen.

De wijzigingen zijn met name voor de maatschappijen
van belang en zij zullen nog meer maatregelen moeten
nemen om blootstelling te voorkomen. Goed schoonmaken
van de installatie en afzuigen van vervuilde dampen
op de werkplek zelf zijn van groot belang. De maximale
grenswaarde om met onafhankelijke adembescherming
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te werken is nog maar 400 ppm.

Het gebruik van een masker met filterbus is door de verlaging niet erg effectief (kan nog maar zeer
beperkt worden gebruik wat eigenlijk niet praktisch is).
Als vervanging is en wordt uitvoerig getest met de “Power Operated Air Respirator”. Laat je lokaal goed
informeren wanneer en hoe dit apparaat wordt gebruikt. Aandachtspunten zijn dat het masker goed
aansluit op de gezicht (“face-fit” test is verplicht en de test dient te worden vermeld in het PSL).
Voor de man/vrouw op de werkvloer is de volgende TOP 5 van belang, waarbij voorals de volgorde
belangrijk is (aanpak bij de bron – wegnemen van het gevaar!)
1. Laat operator aantonen dat werkplek goed is geventileerd (meten = weten) en werk bovenwinds
2. Plaats een vacuüm-unit zo ver mogelijk weg en laat daar ook metingen uitvoeren
3. Neem de beheersmaatregelen zoals aangegeven in de werkvergunning en check status
regelmatig (gebruik LMRA)
4. Gebruik de juiste PBM en laat het op de juiste manier reinigen als het is vervuild
5. Zorg voor persoonlijke hygiene om besmetting te voorkomen
N.B. Een voorbeeld wat aannemers hieraan doen is te lezen in het HSElife Magazine #21 waarin
Ludy Engwegen uitleg geeft wat Reym er allemaal aan heeft gedaan.
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OM TE ONTHOUDEN
Zoals je al op de site hebt kunnen zien is de achterzijde van ieder item
aangepast en gewijzigd van een algemene Last Minuut Risico Analyse
in een item specifieke “5 om te onthouden”.

Deze “5 om te onthouden” zijn van belang voor iedereen man en vrouw werkzaam op lokatie!
Gebruik het item materiaal tijdens bespreken van de werkvergunningen. Check of iedereen de 5
belangrijkste aandachtspunten kent. Bespreek ze tijdens de toolbox en tijdens de Laaste Minuut
Risico Analyse. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief is een overzicht opgenomen van alle
gezondheid gerelateerde items.
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OM TE ONTHOUDEN

Lekkages
1

Raak een lek nooit aan

2

Meld de lekkage aan de locatie beheerder/
supervisor

3

Voorkom verdere lekkage en verspreiding naar
het milieu

4

Sla chemicaliën op in de daarvoor bestemde
faciliteiten

5

Voorkom ook lekkages van materieel, stoffen en
gereedschappen waar je meewerkt en dat van
derden!

Hang de laatste pagina van deze
nieuwsbrief op als Poster!
In de volgende Nieuwsbrief zullen we
alle Veiligheid gerelateerde
items in poster vorm

'Last call'

aanbieden.

LET OP! Wil je meer informatie, lees dan deze folder
of vraag ernaar. Improviseer nooit!

Ook voor ons enige “Milieu” item Lekkages
zijn een “5 om te onthouden” uitgewerkt.
Vergeet ze niet!

VOOR A6 FOLDER PRODUCTIE!
Bij deze herhaald verzoek om bestellijst in te leveren
die is opgenomen in de vorige nieuwsbrief bij
janine@thewatgroup.com, zodat we grotere
hoeveelheden, tegen lagere kosten, kunnen laten
drukken.
Scan de QR code om bestellijst
te downloaden

GRATIS

HSElife Magazine, Nieuwsbrief
en Video Channel ontvangen?
Blijf op de hoogte van alle activiteiten binnen de Olie- en Gasindustrie,
Je kan je aanmelden via www.hselifenl.com (Tools & Resources/Magazine).
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OM TE ONTHOUDEN

Voor je eigen gezondheid
ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

/ Keramisch
materiaal
OM TE
ONTHOUDEN
5Asbest

OM TE ONTHOUDEN
5Benzeen
1

Laat operator aantonen dat werkplek goed is geventileerd
(meten = weten) en werk bovenwinds

2

Plaats een vacuüm-unit zo ver mogelijk weg en laat daar ook
metingen uitvoeren

3

Neem de beheersmaatregelen zoals aangegeven in de
werkvergunning en check status regelmatig (gebruik LMRA)

Gebruik de juiste PBM (zie folder)

4

Gebruik de juiste PBM en laat het op de juiste manier reinigen
als het is vervuild

LET OP: Asbest en Keramische vezels mogen alleen worden verwijderd door
gekwalificeerd personeel.
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Zorg voor persoonlijke hygiene om besmetting te voorkomen

1

Werk met de wind in de rug en zorg voor goede ventilatie

2

Zet de werkplek goed af

3

Voorkom breuk en verspreiding

4

Ruim de werkplek op

5

LET OP: Bij bij onbeschermde blootstelling aan concentraties boven de grenswaarde
moet de Arbodienst worden ingelicht in verband met verplichte wettelijke registratie.

CAUSTIC SODA

Soda
OM TE
ONTHOUDEN
5Caustic

KWIK

5KwikOM TE ONTHOUDEN

1

Zet de werkplek goed af

1

Gebruik de spoelbakken en de-contaminatie-unit

2

Werk met de wind in de rug en zorg voor goede ventilatie

2

Herhaal kwikmetingen gedurende de dag

3

Ruim vermorsingen niet zelf op, maar waarschuwt de locatie
beheerder/supervisor

3

Was je handen vaak met veel water en zeep

4

Weet wat je moet doen in geval van nood (zie instructies folder)

4

Deponeer besmette kleding en gebruikte filterbussen bij kwikhoudend afval

5

Gebruik de juiste PBM (zie folder)

5

Gebruik de juiste PBM (zie folder)

LET OP! Wil je meer informatie lees dan deze folder of vraag ernaar!
Improviseer nooit!

LET OP: Heb je het vermoeden van een kwikvervuiling of zie je een kwiklekkage
meld deze dan direct bij de locatie beheerder/supervisor en verlaat de werkplek.
MEDICIJNEN MEE OFFSHORE?

OM TE ONTHOUDEN
5Stikstof
1

Werk met de wind in de rug en zorg voor goede ventilatie

2

Zet de werkplek af en respecteer de afzettingen

3

Laat de zuurstofwaarden meten door geautoriseerde gastester

4

Herhaal de metingen regelmatig

5

Gebruik extra persoonlijke beschermingsmiddelen bij stikstofverdachte werkplekken
LET OP! Stikstof is zwaarder dan lucht! Dit kan in bepaalde situaties
gevaarlijke situaties opleveren zoals na gebruik van stikstof in een installatie (bij
onvoldoende ventilatie)

mee offshore?
OM TE ONTHOUDEN
5Medicijnen
1

Medicijnen(gebruik) vooraf melden bij vertrek en op het platform
bij de medic of de HMI

2

Verklaring van arts kan worden overlegd

3

Zorg dat hulpverleners er ook van weten

4

Voor je eigen veiligheid en die van anderen: ga bewust om met
medicijnen en houd je aan de regels!

5

Voor meer informatie, lees deze folder!
LET OP! Alle geneesmiddelen moeten voor vertrek Offshore worden aangemeld,
ook homeopathische middelen en speciale exotische kruiden. Een uitzondering
geldt voor drogisterijwaren.

Wil je meer '5 om te onthouden' zien?
Ga naar www.hselifenl.com/nl/hse-items en download de folder of onscreen presentatie.
N.B. Om deze pagina als poster te gebruiken print het op een A3 formaat.

