Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
Wanneer een risicoanalyse één of meerdere gevaren aan het licht heeft gebracht die niet
voorkomen kunnen worden, kunt u gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen om
uw medewerkers te beschermen.
Wat zijn PBM’s?
Definitie PBM’s: PBM’s zijn alle producten die werknemers gebruiken om zichzelf te
beschermen tegen gezondheid en veiligheidsrisico’s op de werkplek.
Voorbeelden van PBM’s zijn reflecterende materialen, ademhalingsbescherming zoals gas en
dampmaskers, veiligheidbrillen, oorkappen en veiligheidshelmen.
Wat betekent “passend voor gebruik”
De PBM die u gebruikt moet passend zijn en u beschermen tegen risico’s en gevaren op uw
werkplek.
U hebt bijvoorbeeld een chemische damp op uw werkplek geconstateerd. Uw werknemers
moeten een PBM in de vorm van een dampmasker gebruiken maar gebruiken een stofmasker.
Dit masker biedt onvoldoende bescherming en is dus niet passend voor gebruik.
Hoe kies ik de juiste PBM?
Controleer waartegen de PBM bescherming moet bieden enbij welke werkzaamheden de PBM
nodig is. Daarnaast kijkt u naar de eigenschappen van de PBM.
Hoe lang moet de PBM gedragen worden, doet u fysiek zwaar werk of niet, gebruiken uw
medewerkers andere PBM’s, zijn alle PBM’s te combineren, is het mogelijk de PBM te verstellen
zodat die goed past.
Uw PBM leverancier en/ of fabrikant moet in staat zijn u advies te geven over de toepassingen
waarvoor de PBM gebruikt kan worden. De PBM’s moeten voldoen aan de Europese normen,
moeten CE gemarkeerd zijn en geschikte labels bevatten.
Wat houdt een CE merk in?
Alle PBM’s die verkocht worden moeten voldoen aan de PBM regels (EC richtlijn) 2002.
Niet te verwarren met PBM op Werk Regels, verwijzen de PBM Regels naar de actuele verkoop
en leveranties van PBM’s naar het CE merk dat een fabrikant verplicht moet verkrijgen om
PBM’s te mogen fabriceren na juni 1995?
Om in aanmerking te komen voor een CE merk moet de PBM eerst getest worden op een
onafhankelijk lichaam dat in overeenstemming is met de Europese normen voor dat specifieke
deel van de PBM. In sommige gevallen wordt op het productieproces een audit uitgevoerd.
NB- het CE merk zelf geeft niet aan of het product geschikt is voor een bepaalde
handeling maar dat het voldoet aan de standaard veiligheidseisen. De werkgever is
nog steeds verantwoordelijk voor het aanbieden van de juiste PBM’s voor gevaarlijke
werkzaamheden.

Waar moet ik nog meer op letten bij gebruik van een PBM?
●

U moet er voor zorgen dat er PBM’s aanwezig zijn om te gebruiken als dat nodig is.

●

Een training moet aangeboden worden aan medewerkers om hen te adviseren waarom
een PBM nodig is, wat de beperkingen zijn en hoe die gebruikt moet worden.

●

Zorg ervoor dat de PBM’s goed en veilig opgeslagen kunnen worden asl ze niet gebruikt
worden. De PBM’s moeten schoon en bruikbaar blijven, en zorg ervoor dat u
vervangende PBM’s heeft in het geval dat er PBM’s beschadigd of kwijt raken.

De effectiviteit van een PBM kan bijvoorbeeld verminderen bij het niet goed schoonmaken of
verkeerd dragen van de PBM. Als de PBM als laatste beschermingsmiddel wordt gebruikt is het
belangrijk dat:
a. dat de producten van de hoogste kwaliteit zijn, en
b. dat de producten goed onderhouden zijn.
Medewerkers moeten:
●

Gebruik de aangeboden PBM’s wanneer nodig en zoals u getraind bent te ze gebruiken

●

Zorg dat de PBM’s in goede staat terugkomen als u ze opbergt en dat u gebreken of
schade aan de PBM meld.
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