
Gevaarlijke stoffen  
Afdeling H&S - EON Maasvlakte 



Programma 

1.  Wat is een Gevaarlijke stof 

2.  Herkennen Gevaarlijke stof   

3.  Gevaarlijke stoffen op MPP 

4.  Gevaarlijke stoffen register 

5.  Preventieve maatregelen 

6.  Vragen? 
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1.  Wat is een Gevaarlijke stof 

-  Gevaarlijke stof is een stof die gevaar oplevert voor de gezondheid, de 
veiligheid en/of  het milieu  

-  Gevaar van de stof hangt af van:  
-  hoeveelheid / concentratie (5 liter water in 1 minuut opdrinken) 
-  stofeigenschap; bijv. explosief, zuurstofverdringing, giftig 
-  blootstellingsroute; ademhaling, huid, inslikken 
 

-  Gevaarlijke stof komt voor of komt vrij als: 
-  Gas 
-  Damp 
-  Vloeistof 
-  Stof  
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2. Gevaarlijke stof herkenning 
 
�  Markering – Symbolen 
�  Oude systeem en nieuwe systeem 
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Oude symbolen  Nieuwe symbolen 

 

Explosief 

 

 

ontvlambaar 

 
 

 

Corrosief 

 

 

Giftig 
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Milieu 
gevaarlijk 

 

 

 

Irriterend of 
Schadelijk 

 
 
 
 

Geen vergelijkbaar 
symbool 

 

 

oxiderend 
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Geen vergelijkbaar 
symbool 

Waarschuwing 

 
 
 
 
 
 

Geen vergelijkbaar 
symbool 

Lange termijn 
effecten 
gezondheid 

 

  
 
 
 
 

Geen vergelijkbaar 
symbool 

Gassen onder 
druk 

 
 



Codering gevaren en preventie 

�  Oude systeem (WMS) 
 R-zin;  bijzondere gevaren 
 S-zin;  veiligheidsaanbevelingen 

 

�  Nieuwe systeem  (GHS- CLP) 
 EUH-zin; aanvullende bijzondere informatie 
 H-zin;   bijzondere gevaren 
 S-zin;  veiligheidsaanbevelingen 

 
 
Zie opgehangen posters; “Ik ken de stof waarmee ik werk!!!’   
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3 Voorbeelden op MPP - Ammonia tank 
 �  Duidelijke markering- ook de leiding + diamant ruit 
�  Loog; dampt snel uit - Ammoniak gas 
�  Bijtend voor oog, huid en ademhaling 
�  Longoedeem  
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Chloorbleekloog tank - markering 
�  Loog; bijtend voor ogen, huid en ademhaling 
�  longoedeem 
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Natronloog- tank; markering 

�  Loog; bijtend voor oog en huid 
�  Dampt niet of zeer langzaam uit –  ademhaling geen issue 
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Vliegas - scheepsverlading 

�  Stof; irriterend voor slijmvliezen 
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Kolen 

�  Stof; irriterend slijmvliezen (korte termijn) en longbeschadiging (lange termijn) 
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Kooldioxide (CO2); gasfles(batterij) 

�  Gas zwaarder dan lucht –  ophoping in kelders 
�  Verdringt zuurstof  
�  Symbool; houder onder druk 
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Waterstof-station; gasflessen(batterij) 

�  Gas; lichter dan lucht 
�  Explosief (knalgas) en licht ontvlambaar  
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Gasolie en Heavy tank 

�  Vloeistof; dampt uit 
�  Irriterend voor ogen, huid en ademhaling; long beschadiging (lange termijn) 

�  Niet ontvlambaar maar wel brandbaar 
�  Explosie;  gasolie boven 55 °C 

  heavy   boven 100 °C 
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Opslag klein volume stoffen - brandveiligheidskast 

�  Met afzuiging van schadelijke dampen 
�  Zuur – loog – ontvlambare stoffen gescheiden 
�  Etikettering ook op de klein verpakking  
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Zelf etiketteren 

�  Overschenken in andere verpakking 
�  Verdunning aanmaken 
�  Vergeet niet de juiste etikettering aan te brengen + oude te verwijderen 

�  Lege drum of kuubtank gebruik; niet toegestaan 
 - voor water opslag gebruiken 
 - afvalstoffen zoals afgewerkte olie  

�  Onjuiste markering, etikettering  is gevaarlijk! 
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4  Gevaarlijke stoffen register 

Waar 
 
 
Q:\FFM_Algemeen\GEVAARLIJKE STOFFEN\Maasvlakte 1&2 stoffen register 
 
Q:\FFM_Algemeen\GEVAARLIJKE STOFFEN\MPP3 stoffen register 
 
Welke informatie  
-  H of R zinnen (gevaren van de stof 
-  Symbolen  
-  Instructie-Kaart (IK)   

-  Kankerverwekkend en/of schadelijk voor de voortplanting of vruchtbaarheid 
(CMR)  

-  Veiligheid-Informatie-Blad (VIB) of Material-Safety-Data-Sheet (MSDS) 
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VIB of MSDS 

 
16 Rubrieken  
 
 
2;   gevaarlijke bestanddelen en symbolen 
 
4;   EHBO 
 
8;   beheersmaatregelen en Persoonlijke Beschermings-Middelen (PBM) 
 
16; omschrijving van de H of R-zinnen 
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Instructie-Kaart (IK) 

Toekomst 

-  Aanwezig voor een beperkt aantal stoffen  
-  Algemene samenvatting van de stof 
-  IK in gevaarlijke stoffen register; via een hyperlink 
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5  Algemene voorzorgsmaatregelen 

Keuze maken uit de volgende mogelijkheden 

�  Vervanging 

�  Gesloten systeem 

�  Ventilatie – afzuigen 

�  Aantal blootgestelden beperken; zonering gebied 

�  Veiligstellen; drukloos, spoelen, mediumloos opleveren 
 voordat onderhoud of reparatie plaats vindt 

�  Werkvergunning/TRA met speciale aandacht voor  werkwijze, werkvolgorde 
en aanvullende PBM-toepassing 
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6  Vragen? 

Nu. 
 
�    
�    

Later. 
�    
�    

�  Help mee om het Gevaarlijke Stoffen Register actueel te houden 

�  Hartelijk dank voor uw aandacht 
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