“Biociden zijn
nuttig, maar
je moet ze
voorzichtig en
met kennis van
zaken gebruiken”
In de schoonmaak zijn biociden van het
gesloten circuit dagelijkse kost – denk maar
aan desinfecteermiddelen. Maar dat maakt
de risico’s voor mens en milieu niet minder
groot. Guy Vaes, preventiedeskundige
arbeidsveiligheid bij IDEWE, en Nicole Nys,
district manager bij schoonmaakbedrijf ISS,
verduidelijken hoe je als schoonmaakbedrijf
veilig met biociden omgaat en aan welke
verplichtingen je je moet houden.

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen. Ze worden gebruikt
om schadelijke organismen, van bacteriën en virussen
tot schimmels en ongedierte, af te schrikken of te
vernietigen. “Schoonmaakbedrijven zijn misschien minder
vertrouwd met de term biociden, maar ze gebruiken die
chemische producten wel elke dag”, vertelt Nicole Nys,
district manager bij ISS. “Denk maar aan chloortabletten,
desinfecterende sprays of ontsmettingsmiddelen op basis
van alcohol of quaternaire ammoniumzouten. Dat zijn
allemaal biociden die hoofdzakelijk worden gebruikt om
vloeren, muren, materiaal … grondig te desinfecteren.”
Dergelijke biociden vormen een groot risico voor de
gezondheid. Ze behoren tot het ‘gesloten circuit’. Ze
kunnen giftig, kankerverwekkend of schadelijk voor de
voortplanting zijn. Daarom is het verplicht om persoonlijke
beschermingsmiddelen te dragen als je dergelijke biociden
gebruikt. Guy Vaes, preventiedeskundige arbeidsveiligheid
bij IDEWE – Externe dienst voor preventie en bescherming
op het werk: “Op de website www.biocide.be van de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid vind je de lijst
met toegelaten biociden terug. Daarin staat welke biociden
tot het gesloten circuit behoren en welke niet.”

“Als ik met biociden werk,
draag ik altijd handschoenen”
KARIN SAS, WERFLEIDSTER IN HET AZ DIEST

Karin Sas komt als werfleidster in het AZ
Diest dagelijks in contact met biociden.
“Ik zet voor de schoonmaakploeg de
schoonmaakmiddelen klaar. Als ik met
biociden werk, draag ik altijd handschoenen.
Bijvoorbeeld wanneer ik een geconcentreerd
desinfecteermiddel verdun met water en er
vervolgens de microvezeldoekjes indompel.
Als er kans is op spatten, draag ik ook een
beschermende bril. Ook de ploeg die met de
klaargemaakte biociden aan de slag gaat, is het gewoon om
met handschoenen te werken.”
“Er is hier op de werkvloer permanent aandacht voor
persoonlijke veiligheid en hygiëne. Zo krijgt iedere nieuwe
schoonmaker of schoonmaakster een korte opleiding
vanuit het schoonmaakbedrijf. Ze leren de producten
kennen waarmee ze zullen werken en krijgen uitleg over de
veiligheidsrisico’s en beschermingsmaatregelen. Twijfelen
ze later over het correcte gebruik van een product? Dan
vinden ze als geheugensteuntje de veiligheidskaarten in
het lokaal met het poetsmateriaal. Ook in ruimtes waar we
een specifieke procedure moeten volgen, hangen die op.
Een goed schoonmaakbedrijf heeft niet alleen oog voor de
veiligheid en hygiëne bij de klant, maar evengoed voor het
welzijn van zijn eigen werknemers.”
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“Schoonmaakbedrijven zijn
misschien minder vertrouwd
met de term biociden, maar
ze gebruiken die chemische
producten wel elke dag”
HILDE NYS, DISTRICT MANAGER BIJ ISS

Goede hygiëne

Verplicht registreren

Wil je een biocide van het gesloten circuit gebruiken,
dan moet je je online registreren op www.biocide.be
en je status van professionele gebruiker jaarlijks bevestigen.
“Het is voor bedrijven actief in de schoonmaak niet altijd
even duidelijk wie nu juist verplicht is zich te registreren.
Zij of hun klanten?”, merkt Nicole Nys op. “De regel
is: wie biociden aankoopt of gebruikt, moet zich als
gebruiker registeren. Wij verzorgen bijvoorbeeld de
schoonmaak van ziekenhuizen, woon- en zorgcentra,
industriële voedingsbedrijven, scholen enzovoort. Vaak is
het de opdrachtgever die biociden van het gesloten circuit
aankoopt, al dan niet in overleg met ons. En wij gebruiken
de producten. We moeten ons dus allebei registreren.”
“Het is de plicht van de werkgever van het schoonmaakbedrijf om die registratie nauwgezet op te volgen”,
beaamt Guy Vaes. “Daarnaast is het zijn taak om over het
welzijn van zijn werknemers te waken en te zorgen voor
een veilige en gezonde werkomgeving. Hij moet in kaart
brengen welke risico’s gevaarlijke producten inhouden,
welke maatregelen hij kan nemen om die risico’s te
beperken en welke beschermende kledij hij moet voorzien.
Wordt er bijvoorbeeld gewerkt met bijtende producten?
Wees je er dan van bewust dat die irritatie of brandwonden
kunnen veroorzaken als ze in contact komen met de huid
of de ogen en laat je werknemers handschoenen dragen.
Hoe je de producten correct gebruikt vind je onder meer
terug in de veiligheidsinformatiebladen, beter gekend als
de ‘safety data sheets’.”
Daarnaast moet de werkgever erop toezien dat de biociden
enkel gebruikt worden voor die toepassingen waarvoor
het is toegelaten. Die toepassingen staan vermeld in
de toelatingsakte van het product of in de eventuele
samenvatting van de productkenmerken (SPC), beide
terug te vinden in de lijst van toegelaten biociden op
www.biocide.be.

Om veilig te werken met gevaarlijke producten is een goede
hygiëne minstens even belangrijk. “Zeker als je werkt op
plaatsen waar veel mensen komen of waar voedsel wordt
bereid”, stelt Nicole Nys. “We wijzen ons personeel er dan
ook op om goed de handen te wassen of te ontsmetten, elke
dag proper gewassen kleding te dragen, elke ruimte netjes
en schoon achter te laten enzovoort. Zo voorkomen we niet
alleen dat we ziektekiemen of bacteriën overdragen, maar gaan
we ook de verspreiding van schadelijke of irriterende stoffen
tegen. Dat biociden nuttig zijn, staat buiten kijf, maar je moet
ze voorzichtig en met kennis van zaken gebruiken, voor je eigen
gezondheid, die van je collega’s en klanten én voor het milieu.”

De FOD Volksgezondheid
informeert
Meer weten over een veilig
gebruik van biociden, de risico’s
die eraan verbonden
zijn of de registratieplicht?

Op www.biocide.be vind je heel
gerichte informatie.
Je vindt er ook folders en infofiches
op maat van de schoonmaaksector:
• Biociden in de schoonmaaksector.
Wat moet je weten als professioneel
gebruiker? (voor werkgever/
preventieadviseur);
• Veilig werken met schoonmaakmiddelen.
Biociden, herken ze en bescherm jezelf!
(voor schoonmaakpersoneel).

BIOCIDEN?
Ik gebruik ze
doordacht
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