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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie Paraaf akkoord 
Procedure-eigenaar Roel de Bijl 

Robert Hageman 
Manager Operations RZB 
Manager Operations DUV 

 

Autorisatie 
eindverantwoordelijke(n) 

Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ & Laboratory  

Toetser Patrick Vanrolleghem Safety Coördinator  

 

Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
3 9-3-2017 R. Hetterschijt Commentaar productie RZB/DUV verwerkt 
4 19-9-2017 P. Vanrolleghem Actualisatie en Nieuwe huisstijl 
5 6-3-2020 P. Vanrolleghem   Actualisatie 
6 13-11-20 D. Feege Controle en actualisatie  

1. Doel 

Het doel van deze instructie is personen bij het uitvoeren van werkzaamheden onder hittebelasting 
te beschermen, te voorkomen dat gezondheidsklachten bij deze personen ontstaan en daardoor 
onveilige situaties kunnen optreden. 
 
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 
WBGT Wet Bulb Globe Temperature 

Hittebelasting is de blootstelling van het lichaam aan warmte 

Heatstress treedt op wanneer door deze belasting zogenaamde warmteziekten ontstaan, zoals , hittekramp, 
huiduitslag, uitputting of een beroerte of zonnesteek 
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4. Werkwijze 
 

Uitvoering WBGT-meting 

Algemeen 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden in ruimten en / of plaatsen met een omgevingstemperatuur hoger dan 25°C, 
kunnen medewerkers blootgesteld worden aan hittebelasting. Het risico op warmte- of hittebelasting is verhoogd indien 
tijdens de werkzaamheden sprake is van (een combinatie van) de volgende factoren: 
 
 Hoge luchttemperatuur 
 Hoge luchtvochtigheid 
 Hoge stralingsintensiteit of -temperatuur 
 Tocht in de warmte 
 Hoge werkbelasting (zwaarte en tijdsduur van de arbeid) 
 Gebruik van (verkeerde) kleding 
 Gedragsaspecten (te hoog werktempo) 
 Onvermijdbare blootstelling 
 
Het stijgen van de lichaamstemperatuur kan leiden tot gezondheidsrisico's die de veiligheid op de werkplek in gevaar 
kunnen brengen. Bij blootstelling aan (extreme) warmte kunnen warmteziekten optreden, in ernst variërend van: 
 
 warmte-uitslag op de huid (korrelvormige blaasjesuitslag) 
 hittekrampen (pijnlijke krampen van vooral de been- en buikspieren) 
 hitte-uitputting. Tekenen van hitte-uitputting zijn onder andere een bleek en vochtig gezicht, duizeligheid, 

misselijkheid en een onstabiele loop 
 hitteberoerte. Bij hitteberoerte loopt de lichaamstemperatuur extreem hoog op (> 41°C) en treden neurale 

beschadigingen op (verlies van bewustzijn) 
 
Indien tekenen van warmteziekte worden gesignaleerd dienen direct passende maatregelen onder begeleiding van (een) 
deskundige(n) te worden genomen! 
 

Bepaling WBGT-index 

Voordat met werkzaamheden op plaatsen met een hoge hittebelasting wordt begonnen, dient ter plaatse de WBGT-
index door meting vastgesteld te worden.  
 
Bij een WBGT-index van 25°C of hoger dient de warmteproductie aan de bron of door natuurlijke ventilatie en / of 
geforceerde luchtkoeling te worden bestreden totdat de WBGT-index beneden de 25°C is gedaald. 
 
Moeten om dwingende redenen toch werkzaamheden worden uitgevoerd bij een WBGT-index boven de 25°C, dan 
dienen de opdrachtgever en de verstrekker van de werkvergunning rekening te houden met de arbeidsduur en rusttijden 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
De verstrekker van de werkvergunning is verantwoordelijk voor het vrijgeven van de werkplek. Hij dient de noodzakelijke 
WBGT-meting uit te laten voeren, voordat de werkzaamheden aanvangen en noteert deze op de werkvergunning van de 
houder. 
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Voor aanvang van de werkzaamheden dienen achtereenvolgens de volgende stappen te worden genomen: 
 
1. De WBGT-index dient vastgesteld te worden met behulp van een daartoe geëigend meetinstrument  
(Let op: een gewone thermometer is voor de bepaling van de WBGT-index niet geschikt!).  

  
- WBGTin = WBGT zonder zonnestraling (indoor) 
- WBGTout = WBGT met zonnestraling (outdoor) 

 
2. Stel aan de hand van de in deze instructie opgenomen tabel vast onder welke categorie de  werkzaamheden komen 
te vallen 
 
3. Lees op het meetinstrument de gemeten WBGT-index temperatuur af 
 
4. Vergelijk de gemeten WBGT-index met de WBGT-referentiewaarde zoals die is aangegeven in de tabel 
 
5. Bepaal vervolgens de toelaatbare arbeidsduur en rusttijd. Zie hiervoor de tabel met de categorie arbeid en 
referentiewaarden. Naleving van de arbeidsduur en rusttijd is een taak van de houder van de werkvergunning. De 
gegevens worden door de verstrekker aangedragen na meting.            
De resultaten dient de verstrekker te vermelden op de werkvergunning, waar ook de gasmeetresultaten worden 
genoteerd. 
 
6. Geef de werkplek, waar de werkzaamheden onder hoge warmtebelasting uitgevoerd gaan worden, pas vrij als de 
WBGT-index 32.8°C of lager is met inachtneming van de toelaatbare arbeidsduur en de aan te houden rusttijden 
 
7. Herhaal zo nodig de WBGT-meting regelmatig. Laat een nieuwe meting uitvoeren indien wijzigingen van de 
luchtcondities optreden 
 
8. Laat de rusttijd voor het acclimatiseren van het lichaam op een andere plaats doorbrengen. Voorkom echter een te 
snelle en te grote afkoeling 
 
9. Gedurende de rusttijd kunnen lichte werkzaamheden worden verricht 
 
10. Houdt rekening met extra belastende factoren zoals: 
 - Gebruik van adembescherming. 
 - Gebruik van niet-dampdoorlatende werkkleding 
 - Gebruik gaspakken, e.d. 

Deskundigheid 

Het meten van de WBGT-index mag alleen worden uitgevoerd door functionarissen die hiervoor zijn opgeleid en kennis 
hebben genomen van de instructies/handleiding van de meetapparatuur die bij het apparaat horen. 

Instructie uitvoerende(n) 

De AVR karweiverantwoordelijke en verstrekker zijn er verantwoordelijk voor dat de personen die werkzaamheden onder 
hittebelasting gaan uitvoeren geïnstrueerd worden over de risico's en de te nemen beheersmaatregelen. 
 
Het dragen van bijvoorbeeld een koelvest heeft geen effect in het verruimen van de WBGT-index !! 
Er kunnen maatregelen genomen worden op het dragelijker te maken voor de medewerkers zoals: 

- Ventilatie 
- Veel laten drinken 
- Hoofd bedekken en zonnebrandcrème gebruiken 
- Plaatsen airconditioners en/of ventilatoren 
- Warmte-producerende apparaten zoveel mogelijk uitzetten of in een aparte ruimte zetten 
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Vrijgave werkplek 

De werkplek mag pas worden vrijgegeven nadat de WBGT-index volgens de gestelde regels is vastgesteld en aan het 
gestelde in deze werkinstructie is voldaan. Het kan nodig zijn dat meerdere keren op de dag de meting uitgevoerd dient 
te worden. Dit daar de zon/warmte in de ochtend een stuk minder zal zijn dan in de middag. 
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Registratie 
Het resultaat van de WBGT-index meting dient altijd vastgelegd te worden op de werkvergunning; op de plek waar ook 
de resultaten van de gasmetingen worden opgeschreven (zie ook procedure 50.001 ‘Werkvergunningen’). 
 

Tabel categorie arbeid en referentiewaarden WBGT-index 
 

Categorie Arbeid Voorbeelden 
WBGT 

referentie 
waarde 

Verhouding 
arbeidsduur/rusttijd 

 
1 Lichte arbeid 
Enkele voorbeelden zijn: 
 
• Inspectiewerkzaamheden. 
• Schoonmaakwerkzaamheden. 
• Lichte demontagewerkzaamheden, etc. 

30,0 
 

Onafgebroken werk 

30,9 
 

45 min. werk 15 min. rust 

31,7 
 

30 min. werk 30 min. rust 

32,8 
 

15 min. werk 45 min. rust 

2 Middelmatige arbeid 
Enkele voorbeelden zijn: 
 
• Werken met luchtgereedschap. 
• Hogedruk reinigingswerkzaamheden. 
• Las- en / of snijbrandwerkzaamheden. 
• Normale demontagewerkzaamheden, etc. 

28,0 
 

Onafgebroken werk 

29,1 
 

45 min. werk 15 min. rust 

30,5 
 

30 min. werk 30 min. rust 

31,7 
 

15 min. werk 45 min. rust 

3 Zware arbeid 
Enkele voorbeelden zijn: 
 
• Demonteren van zware onderdelen. 
• Bouwen van stalen steigers. 
• Werken met voorhamer. 
• Dragen van zware lasten. 
• Sloopwerkzaamheden, etc. 

26,0 
 

Onafgebroken werk 

27,3 
 

45 min. werk 15 min. rust 

29,1 
 

30 min. werk 30 min. rust 

30,7 
 

15 min. werk 45 min. rust 

4 Zeer zware arbeid 
Enkele voorbeelden zijn: 
 
• Uitvoeren van werkzaamheden in nog niet geheel afgekoelde 
 ovens zoals: 

- Weghakken van slakken. 
- Demonteren van zeer zware onderdelen. 
- Bouwen van stalen steigers. 
- Werken met PA-apparatuur, etc. 

25,0 
 

Onafgebroken werk 

26,2 
 

45 min. werk 15 min. rust 

28,1 
 

30 min. werk 30 min. rust 

30,1 
 

15 min. werk 45 min. rust 
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
    

 
 

Gerelateerde documenten 
50.001 Werkvergunningen 
 

Referenties / Verwijzingen  
- Arbowet 
- ISO45001 
- Veiligheidseisen conform VCA*/VCA** 
- Handleiding meetapparatuur 
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