Checklijst Werkplek kankervrij: CHROOM VI
Toelichting op de Checklijst “Werkplek Kankervrij”
Chroom VI is een bekende kankerverwekkende stof die vooral in verband wordt gebracht met long-, neus- en
neusholte kanker. Chroom VI vormt niet alleen een risico bij het gebruik van chroomhoudende producten,
maar vooral ook bij onderhoudswerkzaamheden aan behandelde voorwerpen. Medewerkers moeten daarom
beschermd worden tegen de blootstelling hiervan.
Met deze checklijst willen de vakbonden van werknemers – van jou dus – horen welke maatregelen je bedrijf
treft om te voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan Chroom VI. De vakbonden willen bovendien
graag weten of jij vindt dat deze maatregelen voldoende bescherming bieden.
WIE VULT DE CHECKLIJST IN?
De Ondernemingsraad (OR) of leden van de commissie Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM-commissie) vullen
de checklijst in. Is er geen OR of VGWM commissie dan vult een kaderlid van de bond de checklijst in. Bij voorkeur
worden hierbij de werknemers betrokken, die direct met de kankerverwekkende stof werken, of op plekken
werken waar de stof voorkomt.
WAAROM MEEDOEN MET HET INVULLEN VAN DE CHECKLIJST WERKPLEK KANKERVRIJ?
FNV en CNV vinden het erg belangrijk dat werknemers op hun werkplek goed worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen, dus ook tegen Chroom VI. Betrouwbare informatie over de vraag hoe bedrijven hun
medewerkers beschermen is voor de bonden erg belangrijk voor de onderhandelingen met werkgevers en de
overheid. Daar dient deze vragenlijst toe. Het invullen ervan geeft de OR of VGWM-leden en de werknemers in
het bedrijf bovendien zicht op hoe het gesteld is met kankerverwekkende stoffen in je eigen bedrijf: worden
de medewerkers voldoende beschermd of kan het (nog) beter? Als het echt beter kan dan kunnen OR en/of
VGWM-leden dit, eventueel samen met de vakbondsbestuurder, aankaarten in jouw bedrijf. En dat is van groot
belang voor je gezondheid: werken met kankerverwekkende stoffen kan levensgevaarlijk zijn als er onvoldoende
maatregelen door de werkgever worden getroffen.
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1. Komt de kankerverwekkende stof
Chroom VI vrij bij u op het bedrijf
(omdat deze stof wordt gebruikt
of omdat deze vrijkomt bij het
productieproces)?

ANTWOORD
Ja
Nee, einde vragenlijst

2. Weten werknemers of de kankerverwekkende stof wordt gebruikt
of wordt gevormd?

Werknemers dienen te worden voorgelicht over de gevaren van het werken
met kankerverwekkende stoffen.

Ja
Nee
Weet niet

3. Wordt de stof aangeschaft, vervaardigd, of wordt de stof gevormd
tijdens een proces?

Denk er aan dat sommige kankerverwekkende stoffen niet worden aangeschaft, maar dat zij op de werkplek
worden gevormd, zoals bijvoorbeeld
dieselrook, lasrook of houtstof.

Aankruisen wat van toepassing is
(meerdere antwoorden mogelijk):

stof zelf wordt aangeschaft
stof zit in een product dat wordt
aangeschaft
stof wordt vervaardigd
stof wordt gevormd
anders, nl:

4. Hoe vaak wordt er door de werknemers met de stof gewerkt?

dagelijks
wekelijks
maandelijks
onregelmatig/incidenteel

5. Is de productie of vorming van de
stof een continu proces?

Ja
Nee: onregelmatig/incidenteel
(batch proces)
Weet niet

6. Waar vindt er mogelijk blootstelling plaats?

De stof doorloopt in het bedrijf veelal
de volgende route:
1. Opslag grondstof/magazijn,
2. Vervoer door het bedrijf,
3. Productie,
4. Verpakking,
5. Opslag gereed product,
6. Reiniging en onderhoud.
Geef ook aan of de handeling plaatsvindt in een open of een gesloten
systeem met een korte toelichting

Aankruisen wat van toepassing is,
met een korte toelichting:
Opslag grondstof/magazijn,
Vervoer door het bedrijf,
Productie,
Verpakking,
Opslag gereed product,
Reiniging en onderhoud.
Toelichting:
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7. Wie wordt er blootgesteld aan de
kankerverwekkende stof?

8. Welke maatregelen zijn er genomen om blootstelling te voorkomen?

ANTWOORD
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk):
operators
onderhoudsmedewerkers
schoonmakers
transportmedewerkers
anderen, nl:

Geef hierbij aan op welk niveau de
maatregelen genomen zijn.
1. Bronmaatregelen
2. Technische maatregelen
3. Organisatorische maatregelen
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aankruisen wat van toepassing is
(meerdere antwoorden mogelijk):
1. Bronmaatregelen
Verwijderen van de bron/stof
Vervanging van de kankerverwekkende stof door een minder
schadelijke stof
Toelichting:

2. Technische maatregelen
Omkasting van de bron
Afzuiginstallatie
Afscherming van de bron
Lokale ventilatie
Toelichting:

3. Organisatorische maatregelen
Beperking aantal blootgestelde
werknemers door:
Taakroulatie
Beperking blootstellingstijd
Toelichting:

4. Persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM)
Ademhalingsbescherming
Handschoenen
Werkkleding
Toelichting:
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8.a Hoe worden de persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s)
gebruikt?

ANTWOORD
PBM’s worden permanent gebruikt
PBM’s worden incidenteel gebruikt

9. Werken de bron- en/of technische
maatregelen voldoende (zijn er
geen lekkages of regelmatig storingen)?

Ja
Nee
Als nee, wat zijn dan in het kort
de gesignaleerde tekortkomingen?
Toelichting:

10.Welke maatregelen zijn er verder
nog gepland om blootstelling te
voorkomen aan deze kankerverwekkende stof?

Geen verdere maatregelen gepland
maatregel 1
Planning gereed
maatregel 2
Planning gereed

11. Zijn er in het bedrijf blootstellingsmetingen gedaan op de
werkplek(ken) en zijn deze beschikbaar?

Vraag dit eventueel na bij de preventiemedewerker of arbocoördinator in
het bedrijf.
Het document dient onderdeel te zijn
van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in het bedrijf.

Aankruisen wat van toepassing is:
Ja, rapport is bijgevoegd
bij deze vragenlijst
(Ga door naar vraag 12)
Ja, maar rapport is niet te achterhalen (of is vertrouwelijk)
(Ga door naar vraag 14)
Nee/Weet niet
(Ga door naar vraag 14)

12. Zijn er maatregelen in het meetrapport benoemd, die niet zijn
opgevolgd door het bedrijf?

Aankruisen wat van toepassing is:
Ja, de volgende maatregelen zijn
niet opgevolgd , namelijk......

Nee ( Ga door naar vraag 14)
Weet niet (Ga door naar vraag 14)
13. Zijn er redenen waarom die maatregelen niet worden toegepast?

Reden 1

Reden 2
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14. Kent u de grenswaarden of
bedrijfsgrenswaarden voor Chroom
VI?

De grenswaarde/norm is de landelijk
afgesproken veilige grens en is door
de minister bekrachtigd. Sommige
bedrijfstakken hebben zelf een norm
voor de hele bedrijfstak. Als er geen
landelijke grenswaarde is en geen
norm voor de bedrijfstak moet elk
bedrijf zelf een eigen bedrijfs-grenswaarde ontwikkelen. Vraag het de preventiemedewerker / arbo-coördinator
of arbodienst.

Ja, ik ken de grenswaarde
Ja, ik ken de bedrijfsgrenswaarde.
Deze is,

(invullen bedrijfsgrenswaarde)

Nee ik ken géén van beide.

BEDRIJFSGEGEVENS EN GEGEVENS INVULLER VAKBOND
1.1 Naam bedrijf:
1.2 Vestigingsplaats/locatie:
1.3 Aantal werknemers op de locatie:
Invuller:
1.4 Aankruisen wat van toepassing is:
OR-lid
VGWM-lid
(Kader)lid vakbond
1.5 Wil je op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten
van dit onderzoek?
ja
nee

1.6 Naam:
1.7 Functie in het bedrijf:

1.8 Email:
1.9 Telnr:

