
       

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

De werkgever is er voor verantwoordelijk dat de werknemers hun werk op een veilige en gezonde 

wijze kunnen verrichten. Op veel werkplekken komen nog gevaarlijke situaties voor. Bijvoorbeeld in 

de bouw en de industrie is het normaal dat het werk risico’s inhoudt. Er wordt met zware materialen 

gesjouwd, er worden chemische stoffen gebruikt of de werkplek ligt vol met obstakels die hoofd, 

voeten en ogen bedreigen. De oplossing lijkt eenvoudig: de werknemer wordt uitgerust met 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Arbeidshygiënische strategie 

Eerst andere maatregelen! 

De Arbowet is duidelijk als het gaat om werksituaties die gevaar opleveren voor de veiligheid en de 

gezondheid. Deze moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Waar sprake is van risico’s moeten 

maatregelen worden getroffen om het risico te beperken, waar mogelijk door maatregelen aan de 

bron te treffen. Met andere woorden: de werkgever is verplicht om eerst te zoeken naar veilige en 

gezonde werkmethoden. 

 

Is dit niet mogelijk, dan moet de werkgever preventieve maatregelen nemen. Dat wil zeggen dat het 

gevaar zo veel mogelijk moet worden afgeschermd van de mens (denk maar aan het afschermen van 

machines). Als ook dat niet lukt, zijn technische en organisatorische maatregelen nodig om zo min 

mogelijk mensen aan de gevaren bloot te stellen (denk maar aan beperking van het aantal mensen in 

een gevaarlijke werkruimte).  

 

Pas als deze maatregelen onvoldoende garantie geven voor de veiligheid en de gezondheid, kan voor 

het resterende risico gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het 

verstrekken van doelmatige en passende PBM is in dit verband het sluitstuk in de reeks van mogelijke 

maatregelen ten einde blootstelling doeltreffend te voorkomen.  

 

Niet  (doelmatig) gebruiken of niet verstrekken van PBM kan leiden tot ongevallen of het ontstaan 

van beroepsziekten. Om ongevallen of beroepsziekten te voorkomen behoort de aanschaf, het 

onderhoud en het gebruik vastgelegd te worden in een procedure. 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

Regelgeving met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 

De werkgever is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en het doen gebruiken van PBM. 

Middels de Risico Inventarisatie en Evaluatie dient vastgesteld te worden welke gevaren met het 

gebruik van PBM vermeden kunnen/moeten worden, alsmede de gevaren verbonden aan het 

gebruik van PBM. 

 

De werkgever moet ook zorgen voor voorlichting en onderricht over het omgaan met PBM. 

Werknemers zijn verplicht de voor hen bestemde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken 

en aan voor hen georganiseerde voorlichting en onderricht deel te nemen. 

 

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

Het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen is niet stoer maar dom. De moderne 

middelen belemmeren niemand meer in zijn bewegingen dan strikt nodig is. Ze zijn ontwikkeld om 

schade en verwondingen zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Een voorwaarde is dat de man op het karwei ze gebruikt. Overal en altijd wanneer dat nodig of 

voorgeschreven is.  

 

Risico’s 

De meeste risico’s m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen kent iedereen wel: 

• hakken of slijpen zonder bril;  

• lassen of het helpen daarbij zonder de juiste oogbescherming;  

• geen handschoenen dragen bij werken met logen of zuren;  

• zonder veiligheidsschoenen en helm op de bouw rondsjouwen.  

 

De gevaren daarvan kent iedereen nu zo langzamerhand wel. Anders ligt het met de 

gehoorbescherming en het letten op de lucht die men inademt. Over deze zaken wordt vaak te licht 

gedacht. 

 

De werkgever moet zorgen voor de persoonlijke beschermingsmiddelen en voorlichting en instructie 

over het gebruik. Uiteraard moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen van goede kwaliteit zijn 

en regelmatig worden vervangen. Dan blijft een ruime keuze over. Welke middelen de werkgever 

kiest, hangt af van verschillende factoren. Dit zijn: 

• de werksituatie  

• het draagcomfort  

• de prijs  

• het onderhoudsgemak  

 

Iedereen die persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, weet dat het draagcomfort nog wel eens te 

wensen overlaat. Voldoende reden voor sommige mensen om ze maar achterwege te laten. Door te 

kiezen voor beschermingsmiddelen die wèl comfortabel zijn bij het dragen, voorkomt u dit.  

 


