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

NIEUWSBRIEF

Nieuw HSE item is nu beschikbaar!

METHANOL
Methanol is een van de meest gebruikte grondstoffen in de
chemische industrie. In deze nieuwsbrief lees je alles over HSElife NL
documenten en tools die voor je beschikbaar zijn.

In deze editie

1. METHANOL
2. TOOLS EN DOCUMENTEN
3. ACTION FOCUS
4. NIEUW!!! REGISTRATIE EN GEBRUIK HSELIFE NL INFORMATIE
5. NIEUW!!! KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE - TOT JE DIENST!

NIEUWSBRIEF #12

ALLE INFORMATIE DIE JE NODIG HEBT OM VEILIG TE WERKEN

Energy industry standards for professionals on the shop floor

METHANOL

Als onderdeel van onze jaarlijkse activiteiten presenteren we met trots, in samenwerking
met de NOGEPA Werkgroup, de nieuwste aanvulling in de HSElife NL
Veiligheid, Gezondheid en Milieu items bibliotheek: METHANOL!
Bij aardgaswinning kan Methanol in het proces worden geïnjecteerd om
hydraatvorming (ijsachtige verstopping in het proces) in transportleidingen
te voorkomen. Methanol is een stof die gemakkelijk verdampt.
Zowel de vloeistof als de damp zijn licht ontvlambaar.
Dit betekent dat Methanol zeer gevaarlijk kan zijn. Daarom is het zeer
belangrijk dat je weet welke maatregelen je moet nemen om veilig
te werken en om incidenten te voorkomen.

A6 DIGITALE FOLDER, ONSCREEN PRESENTATIE EN VIDEO MET VRAGEN

METHANOL TOOLS EN DOCUMENTEN
VOORKOM INCIDENTEN!

Voor jou als HSElife NL-lid hebben we verschillende tools en documenten ontwikkeld die je kunnen
helpen bij je dagelijkse werkzaamheden. Of je nu de juiste informatie zoekt over operationele
GRENSWAARDEN, de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen of speciale aandacht wilt besteden
aan Methanol, samen met je team... wij hebben het voor je geregeld!

A6 digitale folder

METHANOL

to remember

HSE richtlijnen

1

Ensure proper ventilation in the work place.

2

Make sure that a qualified person measures
the air concentration of Methanol before
starting and during the execution of the
work.

3
4

Always use the prescribed PPE (see PtW).

5

Consult a doctor immediately in case of (or
suspicion of) contact with Methanol.
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signs of wear and tear.

! METHANOL

Methanol is extremely hazardous and can cause
serious health problems. Therefore, make sure you
remember these five important rules.

Associated IOGP Life-Saving Rules

Work safely or don’t work!
0
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In de digitale Methanol folder vind je nauwkeurige en duidelijke
informatie over de kenmerken van Methanol, de mogelijke
gevaren en manieren om jezelf te beschermen. De folder bevat ook
informatie over wat je moet doen in het onwaarschijnlijke geval dat jij
of je collega's worden blootgesteld aan Methanol.
Zoals altijd vind je aan het einde van de folder de 5 belangrijke
punten om te onthouden.
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METHANOL TOOLS EN DOCUMENTEN
Onscreen presentatie
HSE richtlijnen
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METHANOL
Associated IOGP Life-Saving Rules

0

Download en gebruik de onscreen presentatie om dit onderwerp voor
te bereiden en te bespreken met je teamleden. Vergeet niet aan het
einde 5 vragen te stellen om te kijken of iedereen op een lijn zit!

Video en de vragenlijst
Zit je niet graag op de presenteerstoel? Geen probleem,
speel gewoon de video af! De video bevat dezelfde
informatie als de onscreen presentatie. Je team heeft
altijd toegang tot alle Methanol informatie. Je kunt ze ook
vragen om de video thuis te bekijken en een snelle test
te doen (vragenlijst). Zo weet je zeker dat ze de Methanol
veiligheidsinformatie kennen.

ACTION FOCUS WEGWIJZER, POSTER EN ACTIVITEITENBLAD

METHANOL ACTION FOCUS
BEWUSTWORDING VERGROTEN, GEVAREN ONTDEKKEN

Er is geen betere manier om een nieuw HSE-item onder de aandacht te brengen dan
er mee aan de slag te gaan! Bij voorkeur voor een paar weken om het item echt de
aandacht te geven die het verdient.
Met de Action Focus kun je inzoomen op de specifieke
veiligheidsaspecten van het werken met Methanol.
Combineer het met de andere Methanol tools en
documenten (zoals hierboven beschreven, vergroot de
bewustwording en maak het mogelijk om gevaren te
ontdekken. Het enige wat je met je team moet doen is
focussen en een open gesprek met elkaar voeren.
Download en print de ACTIE FOCUS instructies, poster
en activiteitenbladen en organiseer een vergadering
of een rondwandeling om potentiele gevaren bij het
werken met Methanol te identificeren, te bespreken
en weg te nemen.

METHANOL

HSELIFENL
Activiteitenformulier

Naam:

A INFORMEER - start Action Focus

Datum:

B OBSERVEER

Datum:

• Wat waren voor jou de belangrijkste leerpunten van de sessie?
• Wat zijn je belangrijkste nieuwe inzichten?

• Noteer welke gevaren jij ziet en wat de risico’s zijn.
• Vraag je zelf af, en bespreek met collega’s; Is dit normaal? Zou het het ook anders kunnen?
Maak eventueel foto’s van de situatie (vraag toestemming aan de lokatiebeheerder!)

Wegwijzer

voor een succesvolle HSE item Action Focus
Start van de Action Focus
I
INFORMEER
ACTION FOCUS
startsessie

Gebruik de onscreen presentatie
/ video van het item

II

IV

III

V

OBSERVEER

BESPREEK

IMPLEMENTEER

Gebruik het activiteiten
sheet

Wat is waargenomen en
wat kan beter

Verwerk de bevindingen
in een implementatieplan

EVALUEER

Wat hebben we gedaan,
verbeterd en geleerd

Voor degene die de Action Focus wil opstarten zijn de volgende stappen belangrijk!
• Lees vooraf de informatie verwerkt in dit HSE item.
• Gebruik de onscreen presentatie en de video om aan te geven wat het doel, de stappen en
het uiteindelijke resultaat moet zijn. Print het activiteiten sheet uit en gebruik die tijdens de te
nemen acties.
• Ga op onderzoek uit en gebruik daarvoor het activiteiten sheet.
• Bespreek de resultaten en maak waar mogelijk implementatie afspraken.
• Evalueer de Action Focus resultaten, wat hebben we gedaan, wat kan er worden verbeterd en wat
hebben we geleerd. Gebruik het activiteiten sheet.

We wensen iedereen veel succes
met het gebruik en de uitvoering
van de Action Focus

z.o.z.

METHANOL

om te onthouden

1
2
3
4
5

!

Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.

Zorg dat een bevoegd persoon de luchtconcentratie
methanol meet voor aanvang en tijdens het uitvoeren van
de werkzaamheden.
Gebruik altijd de voorgeschreven PBM (zie PTW).

Vervang PBM direct bij eerste tekenen van slijtage.

Raadpleeg direct een arts bij (het vermoeden van) contact met
methanol.

Methanol is extreem gevaarlijk en kan ernstige
gezondheidsproblemen veroorzaken. Zorg er daarom
voor dat je deze vijf belangrijke regels onthoudt.

Werk veilig of werk niet!
Bekijk de video met betrekking tot Methanol
door het scannen van de QR-code en voor meer
informatie ga naar hselifenl.com
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KLIK HIER VOOR DE METHANOL PAGINA OP HSELIFE NL >
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REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

HAAL HET MAXIMALE UIT HSELIFENL
ALTIJD MAAR TWEE KLIKKEN VERWIJDERD

Wanneer je lid wordt van HSElife NL ondersteunen we je volledig. We hebben alles zo geregeld
dat je altijd maar twee muisklikken verwijderd bent van de informatie die voor jou relevant is.
Welke vraag je ook hebt, je vindt het antwoord
in een mum van tijd! Wij bieden je hulp bij het
registreren en inloggen, via het HSElife NL platform,
hulp bij het gebruik van trainingsmodules en het
controleren van je trainingscertificaten. Uiteraard
hebben we de meest gestelde vragen voor je op een
rijtje gezet.

MAAK JE KEUZE
Werk je bij een Maatschappij, een Contractor of ben je ZZP’er klik op een van de drie buttons hieronder

Operator

Contractor

ZZP'er

De basisregels voor iedereen
Register

INLOGGEN

GEBRUIKEN

Hoe kan je een toegang krijgen
tot HSElife NL?

Hoe kan je inloggen op
HSElife NL?

Hoe kan je het HSElife NL platform
gebruiken?

TRAINEN

CONTROLEREN

Hoe gebruik je onze
trainingsmodules?

Hoe kan je je trainingscertificaten
controleren?

VEELGESTELDE
VRAGEN

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Alle andere vragen die je zou
kunnen hebben.

TOT JE DIENST!

START EEN GESPREK

Weet je niet waar je informatie kunt vinden die voor jou relevant is?
Vraag het aan Janine! Althans, de kunstmatige versie van haar.
Als je vragen hebt is het altijd mogelijk geweest om
contact op te nemen met onze Helpdesk, 24 uur per dag
en 7 dagen per week, per telefoon of e-mail. Maar dankzij
kunstmatige intelligentie kunnen we je nu nog verder
ondersteunen. We hebben veelgestelde vragen verwerkt in
een chatbotfunctie op onze website. We blijven de kennis
van onze ‘kunstmatige Janine' optimaliseren om je zo goed
mogelijk te kunnen ondersteunen. Overal en altijd.

HSELIFE HELPDESK
Hulp nodig bij het gebruik van LARS of wil je dit registratiesysteem
meteen op de juiste manier in je organisatie implementeren? Laat
het ons weten door een e-mail te sturen naar info@thewatgroup.com

hselifenl.com

