/Arbo

TEKST KOEN LANGENHUYSEN BEELD SHUTTERSTOCK

Vervang de kankerverwekkende stoffen
In de wetgeving is het duidelijk geregeld; kankerverwekkende
stoffen moeten worden vervangen zodra dat technisch
mogelijk is. Maar de praktijk is weerbarstig. Hoe kan een or de
vereiste vervanging stimuleren?
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•

zuiging van stofdeeltjes in de lucht
O = Organisatorische maatregelen, zoals aantal blootgestelde medewerkers beperken
P = Persoonlijke beschermingsmiddelen,
zoals adem- of huidbescherming.

juli/augustus 2017

korte termijn niet te verwachten. Er zul-
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