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Arbeidshygiënische strategie
Strenge volgorde van maatregelen
Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de
maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij
allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt
een arbeidshygiënische strategie genoemd.

Eerst de bron aanpakken
Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en
gezondheid van werknemers beschermen. De arbeidshygiënische strategie is
een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt
allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan
worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.
De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:
■

Bronmaatregelen – Een werkgevers moet eerst de oorzaak van het
probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een
veiliger alternatief.

■

Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, moet
de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen.
Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.

■

Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of
ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele
maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers
minder risico lopen (taakroulatie).

■

Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie
maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever gratis persoonlijke
beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en
lasbrillen.

Redelijkerwijs-principe
De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een
hiërarchische volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden op
hoger niveau onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een
lager niveau. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede
redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is
het redelijkerwijs-principe. Die afweging geldt voor elk niveau
opnieuw. Uitzondering hierop vormen risico's van carcinogenen en biologische
agentia. Dan mag alleen een stap lager in de hiërarchie worden gedaan als
een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is. Economische oorzaken
mogen voor deze twee groepen ook niet worden aangewend als reden voor
een lager niveau van maatregel.

Overige aandachtspunten
■

Al bij de inrichting van werkplekken en functies moet de werkgever
gevaren proberen te vermijden volgens de arbeidshygiënische strategie.

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving/arbozorg/arbeidshygienische-... 25-4-2011

SZW Arboportaal.nl : Arbeidshygiënische strategie

■

Het is toegestaan verschillende maatregelen uit verschillende niveaus te
combineren om de risico’s te verminderen.

■

In een arbocatalogus staan de oplossingen voor belangrijke risico’s
opgesteld volgens de arbeidshygiënische strategie.

■

Ook een branche-RI&E en het plan van aanpak geven zicht op risico’s en
mogelijke oplossingen.
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