
Cursus
Blootstellingsonderzoek

Informatie
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Doofheid door lawaai op de werkplek
Beroepsziekten (o.a. kanker) door het werken met gevaarlijke stoffen
Tintelend gevoel in de vingers door trillingen
Longschade door houtstof
Rugklachten door fysieke belasting
Astma door inademen van bacteriën 

Door het volgen van de cursus blootstellingsonderzoek stel je jezelf in staat om
de gezondheid van werknemers te verbeteren, doordat je kan meten hoe gezond
of ongezond werksituaties zijn.

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus gericht op iedereen die zelf lucht, geluid- of trillingsmetingen wil
uitvoeren. Zo help je om de arbeidsomstandigheden te beoordelen en te
verbeteren. Denk hierbij aan de volgende risico’s:



Asbestvezels
Chroom(VI)
Metaalstof
VOS / Organische oplosmiddelen in de lucht, zoals Benzeen, Xyleen, Ethylbenzeen,
MEK etc.
Houtstof
Dieselmotoremissie
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)
Stof algemeen
Kwartsstof

Dit sluit goed aan bij de KAM Coördinator, preventiemedewerker, SHEQ officer of
veiligheidskundige. Ben jij al (middelbaar) arbeidshygiënist en wil je verdieping in de
praktische uitvoering van de metingen? Dan is deze cursus zeker ook geschikt voor jou.
Na afloop van deze cursus kun je zelf diverse blootstellingsonderzoeken uitvoeren,
zoals naar:

De cursus is opgesteld met focus op de praktijk, op een post MBO-4 niveau. De trainer
past zich aan, aan de behoeften en specifieke vragen van de groep. Zo is de cursus voor
een brede groep geschikt.
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Les, klassikaal                      24 uren
Voorbereiding en lezen       6 uren
Blootstellingsonderzoek     24 tot 40 uren

De cursus duurt 3 dagen, verdeeld over 2 maanden. De eerste
en tweede les vinden kort na elkaar plaats. Tijdens de derde
les zullen we resultaten van jouw eigen onderzoek bespreken

De tijdsinvestering is als volgt:
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Duur: 
          
Lestijden:    

Data:            

Lunch:

  
Locatie:

Bij de locatie zijn voldoende gratis parkeerplaatsen. Er is (nog)
geen laadpaal. De cursusruimte bevindt zich op de eerste
etage. Ben je mindervalide? Neem dan vooraf contact op.

De training neemt 3 werkdagen in beslag

08.30 – 17.00

Zie www.future-proof.nl/academy

Inbegrepen gezonde lunch met onbeperkt
fruit, koffie, thee, fris

Tolweg 7
4851 SJ Ulvenhout



Je weet wat gevaarlijke stoffen zijn en hoe je ze herkent;
Je weet wat CMR stoffen zijn en hoe je die kunt opzoeken;
Je overziet de Arbeidsomstandighedenwet en het -besluit op het gebied van
gevaarlijke stoffen;
Je weet wat grenswaarden zijn en hoe je die kunt opzoeken;
Je weet welke (praktische) factoren relevant kunnen zijn om een betrouwbaar
onderzoek op te zetten;
Je kent de uitgangspunten van de NEN 689, SCi548 en ISO9612 normen;
Je kent de overwegingen om tot een meetstrategie te komen;
Je kent enkele veelgebruikte analysemethoden op hoofdlijnen;
Je kent enkele veelgebruikte meetmiddelen, meetkoppen, filters. In ieder geval ken je
die middelen die voor jouw onderzoek relevant zijn;
Je kent de arbeidshygiënische strategie en gebruikt die om maatregelen te adviseren.

Tijdens deze cursus is het belangrijkste doel dat je zelf blootstellingsonderzoek praktisch
kan uitvoeren, beoordelen en hierover kan rapporteren en adviseren.

Kennis
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Je bent in staat om analytisch te denken;
Je bent in staat om op een gestructureerde wijze een blootstellingsonderzoek op te zetten
en uit te voeren;
Je bent in staat om te overzien welke impact wijzigingen hebben op jouw onderzoek;
Je bent in staat om nauwkeurig en zorgvuldig te werken;
Je bent in staat om conclusies te verbinden aan resultaten van een
blootstellingsonderzoek.
Je bent in staat om een blootstellingsrapportage op te stellen.

Vaardigheden
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Analytisch;
Nauwkeurig en zorgvuldig;
Creatief;
Stelt zich onbevangen op ten aanzien van het
onderzoek en de uitkomsten;
Resultaatgericht.

Attitude
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Wat zijn gevaarlijke stoffen
De Arbowet en het Arbobesluit over 

Grenswaarden
De omgeving van de meting
Normen NEN689, SCi548 en ISO9612
Statistiek bij blootstellingsonderzoek
Meetstrategie, meetpunten
Meetplan opstellen

De cursus vindt klassikaal plaats en is gericht op de praktische kant van
blootstellingsonderzoek. Je leert concreet hoe je zelf metingen uitvoert. Jouw eigen vraag en
onderzoek staan centraal en vormen jouw eindopdracht. Zo kun je direct het veld in, binnen
jouw werkomgeving. Dat is enerzijds veel leuker om te doen dan het inhuren van een
deskundige. Ook kan het draagvlak vergroten en kosten besparen.

Dag 1: Een goed plan

       gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen in het laboratorium, 

Meetmethoden
Oefenen met kalibreren
Registraties van metingen
Aandachtspunten in praktijk

Meetresultaten interpreteren
Toetsen aan grenswaarden
Mogelijke maatregelen
Adviseren
Presentaties van cursisten
Feedback aan cursisten

Dag 2: Praktijkdag metingen

      analysemethoden

Dag 3: Resultaten van het onderzoek



Het examen bestaat uit een blootstellingsonderzoek als eindopdracht gecombineerd met
de presentatie daarvan aan de groep. Hierbij is advisering over de uitkomsten van het
onderzoek incl. eventuele maatregelen onderdeel. Dag 3 staat om die reden ook
meerdere weken later gepland dan dag 2. Mocht je als cursist zelf geen onderzoek
kunnen doen, dan is het nodig om dit met een andere student samen op te trekken. Het
is daarbij wel noodzakelijk om aan te tonen wie welke bijdrage heeft geleverd. In dat
geval moet iedere cursist alle aspecten van blootstellingsonderzoek aantoonbaar hebben
gedaan.

Je bent geslaagd voor het examen als je 55 of meer punten hebt behaald. De criteria van
de beoordeling zijn opgenomen in het beoordelingsformulier. Als je geslaagd bent krijg je
als bewijs hiervan een certificaat dat 3 jaar geldig is. EX
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Lesstof
Een lekkere lunch, koffie, thee, fris en fruit
3 aaneengesloten dagen gebruik van meetapparatuur voor één functiegroep,
dus voor 3 metingen in totaal zodat je betrouwbare resultaten krijgt
NEN689 norm voor blootstellingsonderzoek op de werkplek op papier

Deelname kost 1695,- euro per persoon excl. BTW. Dit is inclusief:

Dit is exclusief analysekosten in het laboratorium omdat die kosten nogal
verschillend kunnen zijn.



Inschrijven

www.future-proof.nl

https://future-proof.nl/boek-training/

