


8. Plaats de werkzaamheden bij de juiste oog- of gelaatsbescherming.
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B. Schoonmaakwerkzaamheden met een gevaarlijke vloeistof.

C. Schoonmaakwerkzaamheden met een hogedrukreiniger.

D. Schoonmaakwerkzaamheden aan een plafond met een
schoonmaJkmiddèl.

9. Je gaat de cementvoegen van een buitenmuur uithakken op 10 meter hoogte. De
werkzaamheden zullen de gehele week duren. Het geluidsniveau is 75 dB(A).
Welke maatregelen moet je nemen om veilig te kunnen werken? Meerdere
antwoorden kunnen juist zijn.

A D Harnasgordel dragen. 
B D Filtermasker dragen. 
C D Goedgekeurde steiger gebruiken. 
D D Gehoorbescherming dragen. 
E D Een ladder van minimaal 12 m gebruiken. 
F D Werkhandschoenen dragen. 

10. Je bent schoonmaker van beroep. Je gebruikt dagelijks chemische producten.
Waarvan moeten je beschermende handschoenen gemaakt zijn? Meerdere
antwoorden kunnen juist zijn.

A D Rubber 
B D Leer 
C D Kunststof 
D D Stof 
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11. Je gaat op een bedrijfsterrein werken. Voordat je het terrein oprijdt, passeer je
het volgende bord. Op de werkvergunning staat dat je gehoorbescherming moet
dragen. Je gaat nu zonder gereedschap een klem plaatsen. Hierbij maak je geen
hard geluid. Welke PBM's moet je dragen?

A D Brandvertragende kleding 
B D Gehoorbescherming 
C D Helm 
D D Veiligheidsbril 
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E D Veiligheidshandschoenen 

12. Je werkt op een bouwplaats. Je wilt je voeten beschermen met
veiligheidsschoenen. Wat zorgt voor voldoende bescherming? Meerdere
antwoorden kunnen juist zijn.

A D Een versterkte neus. 
B D Antistatische eigenschappen. 
C D Geschikt voor droge omstandigheden. 
D D Een versterkte zool. 
E D Een antislipzool. 

13. Je werkt in een chemisch bedrijf waar je regelmatig bijtende producten afweegt.
Welke kleding biedt voldoende bescherming?

Ja Nee 
A Een katoenen overall 0 0 

B Een kunststoffen schort 0 0 

C Een chemicaliënpak 0 0 

14. Je moet werken met een kolomboormachine van 1,75 meter hoog. Waar moet je
op letten om veilig te kunnen werken? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

A D Een goede bevestiging van de kolomboormachine aan de grond. 
B D Voorkomen dat lang haar in de buurt van draaiende delen komt. 
C D Het dragen van veiligheidsschoenen. 
D D De aanwezigheid van een doorzichtig scherm tussen de boor en jou. 
E D De boortjes moeten van roestvrij staal zijn. 
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65. Je werkt met gevaarlijke stoffen. Op de verpakking staan verschillende symbolen.
Plaats bij elk symbool het bijbehorende schadelijke effect.
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A. Deze stof is brandbevorderend.

[ B. Deze stof is giftig. 

( C. Deze stof is schadelijk. 

D. Deze stof ontploft gemakkelijk.
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66. Je werkt voor een aannemer bij een chemisch bedrijf. Tijdens een sluiting van de 
installatie zie je veel stoom vrijkomen. Op één plek zie je eenzelfde soort damp,
maar je twijfelt of het wel stoom is. Wat is de juiste actie?

A o Je blijft op afstand en bespreekt de situatie onmiddellijk met een
medeweker van het chemisch bedrijf. 

B o Je gaat naar de plek om te zien of het stoom of een ander gas is. 
C o Je zoekt alvast een brandblusser voor als het een brandbaar gas is. 

67. Je bent leidinggevende van een team dakdekkers. Tijdens herstelwerkzaamheden
aan een dak meldt één van je medewerkers dat er in een onderdakplaat
waarschijnlijk asbest zit. Wat moet je doen?

Ja Nee 
A Het werk meteen stilleggen. 0 0 

B Een onafhankelijk laboratorium laten vaststellen of het om 0 0 

asbest gaat. 
C De plaat onmiddellijk laten verwijderen door je medewerkers. 0 0 

68. Je medewerkers voeren dagelijks conserveringswerken uit aan tanks in de
petrochemische industrie. Ze behandelen de binnenwanden van de tanks.
Daarbij gebruiken zij solvent gedragen verven die gevaarlijke stoffen bevatten.
Zet de maatregelen om blootstelling aan of opname van gevaarlijke stoffen te 
voorkomen in volgorde van belangrijkheid. Begin met de meest doeltreffende
maatregel.

cv ( A. Oplossingsvrije verven gebruiken

CV vl B. Ooafhaakelijke adembesch"m;,g toepassea.

) 

cv 1-.____ __ _____,, 

C. Zorgen voor voldoende ventilatie van de tanks zodat de grenswaarde
niet overschreden wordt.' 

Q ) O. Toe,;cht dooc de le;d;aggeveade op het oale,ea vaa de maatcegelea

69. Je moet een ruimte met een verwarmingsinstallatie slopen. Je ziet onder de
verwarmingsinstallatie een vezelachtige witte plaat. Je denkt dat het om asbest 
gaat. Wat moet je doen? 

A o Je leidinggevende en de opdrachtgever waarschuwen. 
B o Een stukje afbreken en laten testen in een laboratorium. 
C o De plaat nat maken en voorzichtig in plastic verpakken en afvoeren. 

70. Je rijdt op de vorkheftruck naar het magazijn. Bij het binnenrijden bots je tegen
een collega. Hij valt en blijft liggen. Hij is wel aanspreekbaar. Wat moet je doen?

A o Direct noodhulp alarmeren.
B o Je collega geruststellen en de chef bellen.
C o Je zegt je collega dat hij de chef moet bellen.
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