
Gevaarlijke stoffen volop in de belangstelling
De Inspectie SZW focust de komende jaren op het controleren en 
beheersen van de blootstelling aan chemicaliën. De aandacht wordt hier 
met name gericht op hoog toxische stoffen, inclusief kankerverwekkende 
stoffen. Elke werkgever is verantwoordelijk voor het registreren van de 
individuele blootstelling van iedere medewerker aan kankerverwekkende 
stoffen. Uit een recent onderzoek van Capgemini blijkt dat dit, in de 
praktijk, nagenoeg niet gebeurd.

Uw voordelen
Klanten vragen ons regelmatig hoe ze kunnen voldoen aan het 
Arbobesluit en Europese wetgeving als REACh. We helpen u door het 
woud van wet- en regelgeving, met ons op oog wat echt belangrijk is, 
namelijk de gezondheid van uw collega’s. We zijn ervan overtuigd dan 
voorkómen van gezondheidsschade beter is dan genezen. Voor u als 
bedrijf, en alle betrokken.

›››

Arbeidshygiëne gebruikt wetenschap, 
meettechniek en effectieve communicatie 
om de gezondheid van uw medewerkers 
te beschermen en te verbeteren. 
De arbeidshygiënist is een van de vier 
kerndeskundigen binnen de Arbowet.
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Wat onze partners waarderen: 
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06 22 97 64 38



Onze diensten

Onze gecertificeerde arbeidshygienisten zorgen 
voor een gezonde werkplek. Ze zijn specialisten 
die uw bedrijf helpen met het objectiveren en 
beheersen van gezondheidsrisico’s op de werkplek. 
Denk daarbij aan risico’s door de blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, hitte, geluid en trillingen. 

Voor ons zijn goede afstemming en persoonlijke 
aandacht leidend. Voor de beoordeling van 
gevaarlijke stoffen maken we gebruik van een 
getrapte aanpak.

De eerste stap is het modelleren van de 
blootstelling. We zijn bekend met het gebruik 
van ECETOC TRA, Stoffenmanager® en de 
geavanceerde REACH-tool.

Als modellen geen veilig gebruik aantonen,  
dan meten we de blootstelling. De resultaten 
van de meting interpreteren we aan de hand 
van NEN-EN 689.
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Onze aanpak
Onze gecertificeerde arbeidshygienisten meten de 
blootstelling en zet die af tegen gezondheidskundige 
normen. Met de resultaten van het onderzoek 
adviseren onze arbeidshygienisten u over 
gezondheidsbevorderende maatregelen.

Wij zijn de arbo- en milieu adviseurs van Philips Innovation Services
Ons team van 30 adviseurs draagt al 20 jaar zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn 
van werknemers. Wij zien een gezond personeelsbestand als het hart van een gezond bedrijf. 
Lees ons verhaal op: www.innovationservices.philips.com/environment

Ook helpen we u graag bij:
• Het opzetten van een register gevaarlijke stoffen, 

bijvoorbeeld met behulp van onze Fasim 2.0 IT 
toepassing, inclusief register van carcinogene 
stoffen.

• Het beoordelen van de risico’s door blootstelling 
aan specifieke stoffen, biologische agentia, geluid, 
hitte en trillingen met behulp van metingen  
of modellen.

• Opleidingen over het veilig gebruik en opslag  
van chemicaliën.

Afspraak maken
Wij bespreken graag uw veiligheid gerelateerde ambities en uitdagingen. 
Neem vrijblijvend contact op met: pieter.rooyakkers@philips.com, 06 22 97 64 38


