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Nieuwe en geüpdate materialen! 

Alles weten over gevaren en risico's is het allerbelangrijkste.
Door de HSElife tools te gebruiken laat je zien dat je bekwaam bent!

Recent gepubliceerd:
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Geüpdate informatie over Kwik is klaar voor gebruik. De aangepaste versie van dit item is het resultaat 
van succesvolle samenwerking tussen verschillende leden van de HSElife NL werkgroep, geïnitieerd door de 
NAM en TAQA en ondersteund door The WAT Group en Kwik expert Charles Odekerken.

Weet je wat de gevaren
zijn van Chroom-VI?

Hoe bescherm je jezelf en 
welke voorzorgsmaatregelen 

moet je nemen?

Chroom VI kan aanwezig zijn op productielocaties in de vorm van chromaten in 
coating en verf. Maar het kan ook voorkomen in grondverf. Daarnaast kan chroom 
VI vrijkomen bij het lassen van roestvrij staal; het zit dan in de lasrook. Tenslotte kan 
het voorkomen in gasturbines op plaatsen waar verzinkte chroom hechtmiddelen zijn 
aangebracht en waar door verhitting een gele Chroom VI-houdende aanslag ontstaat.

Nieuwkomer: 

UPDATE KWIK

CHROOM-VI

Kwik is schadelijk voor de gezondheid en het milieu en daarom is maximale voorzichtigheid en zorg geboden!

Wees voorzichtig en alert en STOP MET WERKEN als je iets niet vertrouwt!

Ga naar hselifenl.com voor alle informatie over Kwik

Ga naar hselifenl.com voor alle informatie over Chroom-VI

Kwik is een natuurlijk element dat in gas houdende formaties kan voorkomen. In alle productie-installaties kan het 
voorkomen als metallisch Kwik. Daarnaast kan Kwik ook voorkomen in het slib van bijvoorbeeld skimmertanks. De 
aanwezigheid van Kwikdamp kun je meten met een Kwikdampmeter.

De HSElife NL werkgroep presenteert met trots de laatste 
update van een van de vele HSE-items uit haar collectie: KWIK!
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Wij hebben het voor je op 
een rijtje gezet!



om te onthouden

!

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

2 Er moeten kwikdampmetingen worden uitgevoerd voor en 
tijdens de werkzaamheden.

3 Gebruik de voorgeschreven PBM op de juiste manier.

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

5 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.

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.

Energy industry standards for professionals on the shop floor

WERKVLOER EDITIEKWIK

Bekijk de video met betrekking tot KWIK
door het scannen van de QR-code en voor meer

informatie ga naar hselifenl.com

Werk veilig of werk helemaal niet! 

Word doc.
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De meest recente aanpassingen zijn een nieuwe A6-brochure en A4/A3-poster die je zelf kunt printen, 
onscreen presentatie met ondertiteling en een effectieve, eenvoudig te gebruiken video.

Inclusief SPEAKER NOTES:
Erg handig om te gebruiken zodat je niets over het hoofd ziet!

PRINT HET, VOUW HET, 
GEBRUIK HET!
Print het op elke A4-printer, vouw 
het volgens makkelijke instructies 
en gebruik het direct ter plaatse!

BEWUSTWORDING 
CREËREN
Print de poster in elk 
gewenst formaat.

GEEN TIJD VOOR EEN PRESENTATIE?
Klik op play en bekijk zelf of met je teamleden 
de video voor informatie over ieder gewenst 
onderwerp.

Vernieuwde HSE items

HOE KAN IK ZE 
GEBRUIKEN?

NIET VERGETEN! Test je kennis over een HSE-item door de vragenlijst in te vullen en het resultaat 
wordt geregistreerd in HSElife LARS 2.0!

KWIK

oktober 2019WERKVLOER EDITIE

Associated IOGP Life-Saving Rules

Energy industry standards for professionals on the shop floor

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

2 Er moeten kwikdampmetingen worden uitgevoerd voor en 
tijdens de werkzaamheden.

3 Gebruik de voorgeschreven PBM op de juiste manier.

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

5 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.

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.

Energy industry standards for professionals on the shop floor
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Werk veilig of werk helemaal niet! 

WAT IS KWIK?

WERKVLOER EDITIE

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. 

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.

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).

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.
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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.

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

IN HET GEVAL VAN...

KWIK

WERKVLOER EDITIEKWIK

WERKVLOER EDITIEKWIK

VOORKOMEN
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.

BESCHERMING

STAP 1 - vouw hier

STAP 2 - vouw hier

WHAT IS MERCURY?

Maximum caution and care is called for!

Mercury is a natural element that can 
occurs in gas-containing formations. 
It can be found as metallic Mercury in 
all production facilities. 

ONSCREEN 
PRESENTATIE

BROCHURE

POSTER

VIDEO

HSElife NL is voortdurend bezig 
met het optimaliseren van haar 
materialen. Dit betekent het 
actualiseren van informatie én de 
manier om informatie te gebruiken.

Energy industry standards for professionals on the shop floor
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WHAT IS MERCURY?

Maximum caution and care is called for!

Mercury is a natural element that can 
occurs in gas-containing formations. 
It can be found as metallic Mercury in 
all production facilities. 

hselifenl.com

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 janine@thewatgroup.com 

HSELIFE HELPDESK

We zijn het er allemaal over eens dat mensen het belangrijkst zijn om risico's te beheersen.
Zij zijn de laatste barrière op locatie en hun acties en gedrag zijn essentieel. Daarom is het
van het grootste belang om bekwame mensen op je locatie te laten werken.

HSElife NL biedt, als geen ander systeem, de volledige cyclus van bekwaamheidsborging. Het gaat daarbij om korte 
en essentiële HSE-informatie in de vorm van een brochure, poster, onscreen presentatie (incl. ondertiteling), video met 
bijbehorende vragenlijst, interactieve trainingsmodules, kant-en-klare HSE-campagnes en nog veel meer tools. Het 
personeel en Contractors zitten hiermee op één lijn voor wat betreft kennis en gedrag op de locatie. Aan de andere kant 
zorgt de HSElife Academy ervoor dat de vaardigheden en expertise op het hoogste niveau blijven.

TOON JE
BEKWAAMHEID

VERTROUW MAAR CONTROLEER!
Na het lezen van onze HSE-informatie, het 
bekijken van de video en het invullen van de 
korte vragenlijst, wordt een signaal gestuurd 
naar het HSElife Learning and Registration 
System (LARS) en is de bijgewerkte status 
beschikbaar voor controle. Ook door het scannen 
van de QR-code in het trainingsoverzicht is 
het mogelijk om meteen de bekwaamheid van 
het personeel en het Contractor personeel 
te controleren. Als zij deelnemen aan de 
HSElife Academy, wordt ook hun Safety Rank 
weergegeven.

HSElife Academy questionnaire

video

HSElife LARS 2.0
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