Persoonlijke beschermingsmiddelen
Om veilig te kunnen werken kunnen individuele werknemers persoonlijke bescherming nodig
hebben. Beschermingsmiddelen die gericht zijn op onder meer vitale onderdelen als hoofd,
ogen, oren, handen en voeten kunnen het risico op (blijvend) letsel aanzienlijk verminderen.

Algemene inleiding PBM
Werkgevers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar stellen en zorgen voor goede
voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan. Dit geldt ook in de gevallen waarbij het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen niet wettelijk verplicht is.

Ademhalingsbescherming
Ademhalingsbescherming is door het gebruik van filters of van onafhankelijke lucht, lucht in te ademen
die vrij is van gevaarlijke stoffen. Deze bescherming kan als aanvullende bescherming op de werkvloer
nodig zijn, als collectieve maatregelen aan de bron onvoldoende blijken.

Beschermende kleding
Vaak zorgt werkkleding voor thermische isolatie of voor herkenbaarheid (bedrijfskleding al dan niet
voorzien van reflecterende strepen). Maar werkkleding kan ook bedoeld zijn om bescherming te beiden
aan infrarood- en ultravioletstraling of aan vervuiling.

Gehoorbescherming
Slecht horen als gevolg van lawaai behoort tot de meest voorkomende beroepsziekten en leidt vaak tot
ernstige maatschappelijke en medische consequenties. Gehoorbescherming blijkt veelal noodzakelijk om
lawaaislechthorendheid te voorkomen.

Gelaatsbescherming
Goede gelaatsbescherming beschermt het gehele gezicht, inclusief de ogen, zonder dat dit ten koste gaat
van het zicht op het werk en de omgeving.

Handbescherming
Handen zijn bij sommige gereedschappen, omstandigheden en/of stoffen waarmee wordt gewerkt extra
kwetsbaar. De juiste veiligheidshandschoenen helpen bij de noodzakelijke handbescherming.

Hoofdbescherming
Een veiligheidshelm beschermt tegen blessures aan het hoofd die kunnen ontstaan door stoten of
vallende voorwerpen. In de bouw, op werkplekken waar met hijskranen wordt gewerkt en in
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productiebedrijven is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. Het signaal voor het verplicht dragen
van een helm is een blauw bord, met daarop een witte afbeelding van een helm.

Oogbescherming
Een miniem, onzichtbaar metaalsplintertje of een spat van een chemische stof kan pijnlijke en soms
onherstelbare oogschade tot gevolg hebben. Ook straling, zoals ultraviolet- en infraroodstraling vormen
een niet te onderschatten risico.

Valbeveiliging
Vallen is extra riskant bij werkzaamheden op 2,50 meter of hoger. Dat is dan ook de grens voor het
verplicht gebruik van valbeveiligingsmiddelen. Vanaf deze hoogte gelden Europese richtlijnen die
bijvoorbeeld stelt dat ladders voor deze hoogte niet meer gebruikt mogen worden. Persoonlijke
beschermingsmiddelen zijn altijd noodzakelijk als collectieve voorzieningen voor valbeveiliging
onvoldoende mogelijk zijn.

Voetbescherming
Goede veiligheidsschoenen bieden voeten de nodige bescherming tegen beknellingen, vallende en
scherpe voorwerpen en gevaarlijke stoffen.
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