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Regels voor PBM’s:
PBM’s moeten je beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s als er gevaren zijn die niet
(volledig) aangepakt, afgeschermd of verwijder kunnne worden. Meestal draag je een PBM op je
lichaam, zoals een helm, werkkleding of een filtermasker. De extra onderdelen die je nodig hebt om
jezelf te beschermen, horen ook bij een PBM. Bijv. een gasfles bij een persluchtmasker of een
verbindingslijn bij peroonlijke valbescherming.
Plichten van fabrikanten:
Voordat je een PBM gaat gebruiken, moet je er altijd zeker van zijn dat het datgene doet wat je ervan
verwacht. Fabrikanten van PBM’s moeten ervoor zorgen dat PBM’s:
- betrouwbaar zijn
- de toegezegde bescherming daadwerkelijk bieden
- getest zijn
- een CE-markering hebben
Als je bijv. veiligheidsschoenen aanschaft die je bescherming moeten bieden tegen eeen (vallend)
gewicht van 250 kilo, dan verwacht je dat je geen schade oploopt als je een gewicht van 200 kilo op
je schoenen krijgt.
Plichten van werkgevers en werknemers:
De werkgever of inlener is verplicht om de juiste PBM’s beschikbaar te stellen. Dit geldt niet alleen
als de werkgever binnen het bedrijf werkzaamheden laat uitvoeren, maar ook als de werknemer op
locatie arbeid moet verrichten. De werkgever moet ook zorgen dat de werknemer de functie van de
PBM’s kent, weet hoe hij de PBM’s moet gebruiken en weet waar hij de PBM’s kan vinden.
Als werknemer ben je verplicht om de beschikbaar gestelde PBM’s op de juiste manier te gebruiken.
Het gebruik van PBM’s is dus zeker niet vrijblijvend. Om aan te geven welke PBM’s je wanneer moet
gebruiken zijn er pictogrammen ontwikkeld. Deze vind je onder andere in werkplaatsen en bij
machines en installaties. Voordat je een PBM gaat gebruiken, moet je altijd controleren of het CEkeurmerk op het beschermingsmiddel aanwezig is. Anders mag je het niet gebruiken. Daarnaast
moet je de PBM’s altijd op de juiste manier gebruiken.
Je moet als werknemer de PBM’s ook:
- regelmatig controleren op werking
- onderhouden en reinigen volgens de instructies
- opbergen op de daarvoor bestemde plaats
- goed beheren.

Mogelijkheden bescherming:
1. Lichaamsbescherming: beschermt je lichaam tegen vuil, gevaarlijke stoffen, kou, hitte of
straling.
2. Hoofdbescherming: beschermt je hoofd tegen vallende voorwerpen of stoten.
3. Handbescherming: beschermt je handen tegen hitte, kou, straling en gevaarlijke stoffen.
4. Voetbescherming: beschermt je voeten tegen het vallen van zware voorwerpen, intrappen
van scherpe voorwerpen, uitglijden (antislipzool).
5. Gehoorbescherming: beschermt je oren tegen lawaaidoofheid, niet alle geluiden horen
waardoor gevaarlijke situatiies ontstaan, (boven 85 dB(A) verplicht).
6. Oogbescherming: beschermt je ogen tegen kleine rondvliegende deeltjes, spatten.
7. Adembescherming: beschermt je luchtwegen tegen inademen van ongezonde lucht.
8. Valbescherming: beschermt je tegen vallen als je op hoogte werkt.

