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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie 
Akkoord procedure-eigenaar Robert Hageman Manager Operations DUV 
Toetser Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ 

 

Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
1 23-09-2016 R.A.A. Hetterschijt Opgezet en nieuwe huisstijl 
2 20-09-2017 P. Vanrolleghem Controle 
3 12-2-2021 D. Feege Controle en actualisatie  

1. Doel 

Medewerkers van AVR en opdrachtnemers kunnen bij werkzaamheden worden blootgesteld aan 
gevaarlijke stoffen, hitte en/of straling. Het doel van deze procedure is om deze blootstellingsrisico’s 
te beheersen door het voorschrijven van juiste werkwijze en gebruik van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM). Daar waar mogelijk wordt verwezen naar specifieke procedures. 
 
 
2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☐ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☐ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☐  Overslagstation Binckhorstlaan 
☐  Overslagstation Utrecht 
☐  Overslagstation Keilehaven 
☐  Overslagstation Brielselaan 

 
 
3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
CMR : Risico-, Inventarisatie & Evaluatie 
IBC : Plan van Aanpak 
SDS : Safety Data Sheet 
PBM : Persoonlijk Berschermings Middel 
P3 : Stoffilter van snuitje, halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker klasse P3 
RIE : Risico-, Inventarisatie en Evaluatie  
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4. Werkwijze 
 

Onze werkzaamheden en installaties brengen een zekere blootstelling aan verschillende stoffen met 
zich mee. In zijn algemeenheid kunnen we de conclusie trekken dat we persoonsgebonden 
maatregelen moeten nemen om de blootstelling onder acceptabele grenswaarden te krijgen. Dit is 
enerzijds een kwestie van gezond verstand: als het stoffig is, of er is pulp in de buurt, draag je extra 
adembescherming in de vorm van een P3 snuitje. Anderzijds is het belangrijk om zelf je werkplekken 
schoon te houden. Het is bij het beperken van blootstelling ook van belang om algemene 
hygiënische maatregelen te nemen. Vervang op tijd je overall, was je handen voor het eten en 
betreed geen schone ruimtes met vuile kleding. Gebruik dan de stofdouche en de 
schoenenveger. Douche je na het werk in de fabriek en houdt vuile en schone kleding gescheiden. 
In de bijgaande tabel is een handvat gegeven over de verschillende type werkzaamheden en de 
noodzakelijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze tabel is een handvat en kan niet alle 
mogelijke activiteiten beschrijven. Specifieke maatregelen worden altijd op de werkvergunning 
vermeld. Indien jouw werkzaamheden niet in bijgaande tabel zijn genoemd is het verstandig samen 
met jouw leidinggevende te bepalen welke situatie het meest passend is en jou een goede 
bescherming tegen blootstelling geeft. 
 
Binnen AVR hanteren we minimaal de volgende standaarden: 
 
 Standaard AVR PBM: veiligheidshelm, veiligheidsbril, gesloten veiligheidswerkkleding, 

veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, gehoorbescherming (alleen op aangegeven 
plaatsen verplicht) 

 Schone en vuile ruimtes strikt scheiden (eet, kantoor en leefruimtes) en contaminatie 
voorkomen. Gebruik stofdouche en schoenenveegmachine 

 Ruim stof, pulp, topcrete, vliegas, RGR op tijdens en na het uitgevoerde werk 
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Werkzaamheden Voorbeelden Maatregelen 

Betreden veilige route Lopen binnen de groene lijnen Volledig PBM vrij 

Rondleidingen < 2 uur Korte algemene rondleiding voor groepen 
> 4 personen 

Helm en bril. Alleen via speciaal gedefinieerde 
looproute. Dichte vloeren, dubbele leuningen, 
bewegwijzerd, onder leiding van AVR 
medewerker 

Regulier verblijf in de fabriek Inspecties t.b.v. controle, opnemen 
standen, werkvoorbereiding, foto’s 
maken, storingen zoeken e.d. 

Standaard AVR PBM en bij verblijf langer dan 2 
uur verplicht douchen na werktijd. Overall op 
tijd vervangen. 

Werkzaamheden Voorbeelden Extra maatregel naast standaard AVR PBM 

Openen van luiken t.b.v. 
inspecties 

Kortdurend openen van luiken t.b.v. 
inspecties (ketelluiken doorvaltrechters 
e.d.) voornamelijk tijdens wachtrondes 

P3 snuitje. Blootgestelde delen wassen na werk 
en voor het eten 

Schoonmaakwerkzaamheden Schoonmaakwerkzaamheden in LOT 1, 
rondom TCI pulp en topcrete systemen, 
ketelomkasting en rond vliegassystemen. 

P3 snuitje en overall dagelijks wassen. 

Werken in de afvalbunker Dit betreft alle werkzaamheden in de 
bunker en kraanreparatieruimtes 

Altijd een P3 snuitje. Bij verblijf langer dan 0,5 
uur een wegwerpoverall 

Werkzaamheden aan 
systemen die aan pulp 
vliegas, topcrete, aktief kool 
of RGR bloot zijn gesteld 

Onderhoudswerk, verhelpen van 
verstoppingen e.d. 

P3 snuitje en wegwerpoverall 

 

Betreden van systemen 
(besloten ruimten) die aan 
vliegas of topcrete, aktief 
kool , RGR bloot zijn gesteld 
en nog niet gereinigd 

Dit betreft het betreden van besloten 
ruimten, transportsystemen e.d. . 
Voornamelijk werkzaamheden tijdens de 
stops (gepland en ongepland) 

P3 volgelaatsmasker en wegwerpoverall 

Mouwen en broekspijpen dicht houden 

PBM’s ontdoen van loszittend stof met 
stofzuiger met absoluut filter of stofcabine. 
Overal, handschoen en snuitje in gesloten 
vuilniszak afvoeren. Na het werk direct 
douchen (met zeep en water) 

Betreden van systemen 
(besloten ruimten) die aan 
vliegas of topcrete, aktief 
kool , RGR bloot zijn gesteld 
en wel zijn gereinigd 

Dit betreft het betreden van besloten 
ruimten, transportsystemen e.d. . 
Voornamelijk werkzaamheden tijdens de 
stops als reiniging heeft plaatsgevonden 

P3 snuitje indien stofgevoelige activiteiten in de 
besloten ruimte plaatsvinden. 

Overall dagelijks wassen. 

Werken met chemicaliën 
en/of systemen die aan deze 
chemicaliën zijn blootgesteld 

Onderhoudswerkzaamheden, laden en 
lossen 

Volgelaatsmasker met bijbehorend filter indien 
voorgeschreven en spatscherm 

Voor de vloeistof geschikte handschoenen. Bij 
alle chemicaliën opslag plaatsen op het terrein 
zijn specifieke instructies aanwezig die moeten 
worden opgevolgd. 
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Werken in de LCO2 plant 
(betreden gesloten ruimtes, 
tanks, stripper) 

tijdens stilstand en in niet gereinigde 
installatie 

ABEK filter op volgelaatsmasker en 
wegwerpoverall (geel); handschoenen(chemie) 

Mouwen en broekspijpen dicht houden 

Werken op het stortbordes 
en MLC  

Reguliere werkzaamheden op het 
stortbordes zoals acceptatie e.d. 

S3 veiligheidsschoenen. Indien op een dag 
langer dan 4 uur in de ruimte wordt verbleven 
dan een P3 snuitje. Cabine van materieel zoveel 
mogelijk schoon houden door niet met 
verontreinigde delen te betreden. 

Werkzaamheden waarbij 
materiaal en dampen 
vrijkomen 

Lassen, slijpen, boren gutsen, overmatig 
stof 

Veiligheidsbril die rondom afsluit. Bij het lassen 
is dampafzuiging of gelijkwaardige natuurlijke 
luchtverversing verplicht. Lassen van speciale 
materialen kan extra maatregelen verplicht 
stellen. 
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
SDS SHEQ Q schijf 5 jaar 
Stoffenlijsten SHEQ Q schijf 5 jaar 
Blootstellingsonder-
zoeken 

SHEQ Q schijf 10 jaar 

RIE (gevaarlijke 
stoffen) 

SHEQ Q schijf 5 jaar 

CMR-registratie HR Q schijf 40 jaar 
 
 

Gerelateerde documenten 
50.001 Werkvergunningen 
50.017 Werken met asbest(houdende) materialen 
50.015 Omgaan met ioniserende stralingsbronnen 
50.013 Hittebelasting/WBGT meting 
 

Referenties / Verwijzingen  
Deze procedure is een uitwerking van de eisen zoals omschreven in: 

- Stoffenlijsten 
- SDS bladen 
- RIE 
- RIE gevaarlijke stoffen 
- Blootstellingsonderzoeken 
- SIR normering 
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