REACH voor de gebruiker van gevaarlijke stoffen
Binnen het REACH komen de gebruikers van gevaarlijke stoffen in vele gevallen
in aanraking met nieuwe extended Safety Data Sheets (eSDS). Deze
veiligheidsinformatiebladen zijn uitgebreider dan de nu nog bestaande bladen. Het eSDS kent twee
delen:

Het algemene deel: sectie 1 t/m 16

Het ‘extended’ deel: bevat de exposure scenarios (blootstellingsscenario’s).
Blootstellingscenario’s worden gekoppeld aan het gebruik van een stof, dat in vele gevallen
beschreven zal staan in de eSDS. De omvang van de bladen, maakt dat het voor bedrijven lastiger
dit in de praktijk toe te passen/te toetsen. Daarnaast is de inhoud dwingender. Men dient te
voldoen!
Belangrijke vragen waar u als werkgever onder andere tegen aan kunt lopen zijn:
Staat het huidige gebruik opgenomen in de eSDS? Zo ja, volg het eSDS. Zo nee, onderneem
dan stappen om deze informatie, gekoppeld aan het gebruik, wel te verkrijgen (zie onderstaand
schema).
Voldoet u aan de benoemde
risico maatregelen in het
eSDS?
Per exposure scenario staan
bepaalde maatregelen (Risk
Management Measures (RMMs))
benoemd, die opgevolgd dienen
te worden. Vastlegging van
opvolging van maatregelen is
van belang. Haalt u een bepaald
niveau van maatregelen niet, is
het mogelijk hiernaar nader
onderzoek te verrichten (zie
voor een globale uiteenzetting
onderstaand overzicht).

Het gebruik van producten en het nemen van
maatregelen dient inzichtelijk te zijn. We adviseren
dit systematisch vast te leggen.
De implementatie van REACH vraagt om kennis en
deskundigheid. Wij helpen u graag op die vlakken
waar intern bij u de kennis ontbreekt. Gezamenlijk
kijken we naar een oplossing om te komen tot een
plan van aanpak ten aanzien van REACH.
Dit kan ook in de vorm van een voorlichting en/of
trainingen, zodat uw personeel beter in staat is om
REACH te implementeren binnen het bedrijf. We
richten ons daarbij voornamelijk op u, als de
gebruiker van het product.
Nieuwsgierig? Neem gerust vrijblijvend contact op
voor elke vraag die u met betrekking tot REACH heeft.

Uw partner in veilig & gezond werken
in de industrie!

Blokhuis Arbo Advies

T: 0541-296204

web:

www.blokhuisarboadvies.nl

SNS Regio Bank: 91.55.39.144

Oldenzaalsestraat 15

M: 06-51124599

e-mail:

info@blokhuisarboadvies.nl

BTW nr.: NL 1039.58.290.B01

7596 KB Rossum

F: 084-2285312

KvK te Enschede 08156995

