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SPECIALE EDITIE

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN
MILIEU NIEUWSBRIEF voor de
Olie- en Gasindustrie

NIEUWSBRIEF

Vermijd onnodige blootstelling aan Covid-19 door
HSElife NL op afstand te gebruiken, ook vanuit huis.

Een kort overzicht van het HSE digitale
platform met oplossingen voor de mannen en
vrouwen op de werkvloer. Wat betekent het in de
huidige situatie voor jou en je organisatie?
Ontdek het in 5 stappen!
AWARD
WINNING
HSEQ SYSTEM
Safety Coalition of the Year

2018

NIEUWSBRIEF #10

INTRODUCTIE

Energy industry standards for professionals on the shop floor

HSElife NL is een online digitaal HSE platform dat een TOTAALPAKKET
biedt voor een VEILIGE en GEZONDE werkplek. Het is bedoeld voor
de mannen/vrouwen op de werkvloer, maar de voordelen van het
gebruik ervan zijn zichtbaar in de hele organisatie: GEMAKKELIJK TE
GEBRUIKEN, KOSTENEFFICIËNT en het biedt vooral EFFECTIEVE
OPLOSSINGEN! Maak kennis met een wereld zonder werkgerelateerde
incidenten... de wereld van HSELIFE NL!

TRAININGEN OP AFSTAND
Het is nu meer dan ooit uiterst belangrijk om het risico van onnodige
blootstelling aan Covid-19 voor je werknemers te minimaliseren.
Met dat in het achterhoofd biedt HSElife NL de perfecte oplossing
met meer dan 30 VIRTUELE TRAINING MODULES, zoals Interactieve
Inductie OFFSHORE, ONSHORE, Werkvergunning, Kwik, Chroom-VI,
Aardgascondensaat en nog veel meer!

Op elk apparaat, altijd en overal:

voor de juiste training binnen handbereik!
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VOOR ELKE GELEGENHEID
Korte en beknopte HSE-informatie voor dagelijks gebruik in een
digitaal formaat (zelf te printen). Onscreen presentaties, geschikt
voor Toolbox vergaderingen met 5 vragen en antwoorden.
Een korte video die je kunt gebruiken
om te onthouden
tijdens vergaderingen of op afstand om
1
2
het werk voor te bereiden. Interactieve
3
questionnaires met meerkeuze antwoorden
4
5
waarbij de resultaten worden geregistreerd
in ons registratiesysteem.
!
KWIK

WERKVLOER EDITIE

Werken aan een kwik-verdacht onderdeel? Laat je
voorlichten over de geldende procedures en werkinstructies.

Er moeten kwikdampmetingen worden uitgevoerd voor en
tijdens de werkzaamheden.

Gebruik de voorgeschreven PBM op de juiste manier.

Voorkom verspreiding en gebruik een lekbak, een
decontaminatie unit en zet het gebied af met rood-wit lint.

HSE richtlijnen

WERKVLOER EDITIE

oktober 2019

Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne en was je handen
relmatig met veel water en zeep. Vervang vuile kleding. Zorg
ook dat je je gereedschap na de werkzaamheden reinigt met
een natte poetsdoek.

KWIK

Als je kwik ziet op een plek waar dat niet wordt verwacht,
meld dit dan direct bij de locatiemanager of Supervisor,
voorkom blootstelling en verspreiding en verlaat de werkplek.

Werk veilig of werk helemaal niet!

Associated IOGP Life-Saving Rules

hselifenl.com

Energy industry standards for professionals on the shop floor
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STAP 1 - vouw hier

KWIK

WERKVLOER EDITIE



KWIK

WAT IS KWIK?

Kwik is een natuurlijk element dat schadelijk is voor de gezondheid én het
milieu. Het zit van nature vaak in het gas dat we winnen.
Daardoor zijn installatieonderdelen die direct of indirect in contact
komen of zijn geweest met het gas ‘kwik-verdacht’. Maar het kan
ook in slib uit bijvoorbeeld de skimmertanks zitten. Als we werken
aan onderdelen die kwik bevatten kunnen kleding, huid, schoeisel
en werkomgeving besmet raken met kwik. Kwik komt voor in
verschillende verbindingen maar ook als het vluchtige metallisch kwik.

GEVAREN

De werkplek moet regelmatig worden bemeten. Afhankelijk van de resultaten gebruik het
volgende:
• < 0,02 mg/m³ kwikdamp - gebruik de basisset met PBM voor het werken met kwik*.
• 0,02 - 0,4 mg/m³ - basis-PBM set + PAPR of volgelaatsmasker met het filter ABEKHgP3
• > 0,4 mg/m³ - informeer de Supervisor (alleen gecertificeerd personeel toegestaan)
* standaard overall, vloeistofdichte PE wegwerp-overall, handschoenen (bijv. nitril of butyl),
veiligheidslaarzen (PU), veiligheidshelm, veiligheidsbril.
De Supervisor informeert en bespreekt de werkzaamheden altijd met het team voordat het werk
gestart wordt. Hiervoor wordt de onscreen presentatie en de instructievideo gebruikt. Benader
altijd de Supervisor of sitemanager wanneer je voor, tijdens of na het werk twijfels of vragen hebt.

CHRONISCH
Bij langdurige blootstelling ook aan lage concentraties kan schade optreden aan de nieren en
de huid. Ook kunnen de zenuwen en de hersenen worden aangetast.
ACUUT
braken, koorts met koude rillingen, metaalsmaak, spierpijn, hoofdpijn, speekselvorming,
hoesten, diarree, buikpijn, longontsteking, longoedeem, acuut ademnoodsyndroom (ARDS).

HSE richtlijnen
WERKVLOER EDITIE
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Maar let op: de genoemde symptomen zijn algemeen en kunnen na blootstelling in
specifieke werksituaties en per persoon verschillend zijn. Raadpleeg bij twijfel altijd een
Arbo-deskundige/arts.

VOORKOMEN

KWIK
Associated IOGP Life-Saving Rules

VOORKOMING VAN VERVUILING
• Gebruik lekbakken / decontaminatie-unit of zone gebruiken.
• Deponeer (mogelijk) met kwik verontreinigde kleding bij de kwikhoudende
afvalstoffen. Dit geldt ook voor gebruikte (en afgedichte) filters en poetsdoeken.
• Reinig je gereedschap met een vochtige poetsdoek na gebruik.
TIJDENS HET WERK
• Zorg voor goede ventilatie en/of afzuiging.
• Werk indien mogelijk bovenwinds.
• Respecteer de veiligheidszones (rood-wit waarschuwingslint).
• Kwikmetingen moeten worden herhaald.
• Gebruik de juiste PBM op de voorgeschreven wijze.

WERKVLOER EDITIE

BESCHERMING

IN HET GEVAL VAN...
Kwik kan vrijkomen in geval van een lek. Stop alle werkzaamheden en rapporteer elk lek
direct aan de Vergunninghouder / Sitemanager / Supervisor.
INHALATIE van zeer hoge kwikdampconcentraties: Breng het slachtoffer direct in de open
lucht voor frisse lucht, rust uit en voer indien nodig mechanische reanimatie uit (GEEN
mond-op-mond beademing).
HUID CONTACT: Verontreinigde kleding uittrekken, de huid wassen met veel water en zeep.
OOG CONTACT: Spoel met veel water of oogvocht, indien mogelijk, verwijder contactlenzen.
WAARSCHUWING: Spoel de mond bij bewustzijn met water, NIET het braken opwekken.
In alle gevallen: stel de arts onmiddellijk op de hoogte!

PERSOONLIJKE HYGIËNE
Was altijd je handen met veel water en zeep:
• voordat je een pauze neemt
• voor het eten en drinken
• voor en na het naar het toilet gaan...
• voor het roken
• voor het verlaten van de site
STAP 2 - vouw hier

0

JOUW KENNIS
Het HSElife LEARNING AND REGISTRATION SYSTEM, kort gezegd LARS, is de
nieuwste editie van het online trainings- en certificeringsregistratiesysteem.
Het kan op elk apparaat (desktop en mobiel) worden gebruikt om je
trainingscertificaat automatisch te registreren en om je kennis te beheren
door geautoriseerd personeel.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• 24/7 overzicht van trainingsresultaten
• Aanvulling van nieuwe trainingsmodules
• Industrie-breed overzicht
• Persoonlijk informatiebeheer
• Beveiligde SSL-informatie
• Scan QR-code voor veilige verificatie
• link naar je eigen CMS (via API)
en vice versa
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optionele module 1 (op aanvraag)

ALTIJD AAN DE TOP
Wat je de afgelopen weken hebt geleerd,
verdwijnt net zo gemakkelijk... als je het
niet onderhoudt. HSELIFE ACADEMY is een
wetenschappelijk bewezen hulpmiddel voor
het ondersteunen van trainingen waarmee je
je kennis op het juiste niveau houdt... op het
hoogst mogelijke niveau.

HSELIFE ACADEMY kan gebruikt worden op elk apparaat > SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER,...
optionele module 2 (op aanvraag)

inform > motivate > activate > improve

VERBONDEN EN ALERT
Een ander aanvullend instrument van HSElife
NL is HSELIFE MESSENGER 2.0. Het is een
interactief COMMUNICATIESYSTEEM waarmee
de organisatie haar medewerkers ALERT
houdt, hen MOTIVEERT om mee te doen, hen
ACTIVEERT om na te denken en bij te dragen
aan het bereiken van de doelstellingen van de
organisatie en ook om hun werkprocessen,
veiligheid en bedrijfscultuur te VERBETEREN, ...
ON-DEMAND!

HOE DEELNEMEN?
Iedereen die werkt of gaat werken voor een van de NOGEPA-leden (de Olie- en
Gasmaatschappijen) in Nederland kan gratis toegang krijgen tot hselifenl.com.
Voor meer informatie over hoe je kunt deelnemen, lees hier de HSElife Nieuwsbrief #9 >
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Meer informatie?

Stuur je vraag naar info@thewatgroup.com

