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Algemeen
Persoonlijk letsel, materiële en diergezondheidschade moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is daarom
aanbevolen om bij alle medewerkers (eigenaar, personeel, eventueel meewerkende familieleden of
onderaannemers) de risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en hygiëne, zie hieronder, onder de
aandacht te brengen. Deze risico’s kunnen worden geminimaliseerd door onderstaande maatregelen te
implementeren.
Fysieke belasting
Fysieke werkzaamheden kunnen leiden tot klachten (bijv. knie of rugklachten). Om dit te voorkomen kan
aandacht worden besteed aan de inrichting van bedrijfsruimten (egale vloer, brede paden, etc.) en voorlichting
worden gegeven ten aanzien van tiltechniek en werkhouding.
Alléén werken
Indien werknemers alléén werken, kunnen ongelukken onopgemerkt blijven. Indien een werknemer alléén
werkt is het verstandig dat hij/zij, indien nodig, hulp kan inschakelen (bijv. via mobiele telefoon).
Klimaat/ventilatie
Een gebrekkig klimaat in de stal kan hinder van stof, damp, vuil, tocht, warmte, kou veroorzaken en leiden tot
luchtwegproblemen. Goede ventilatie van werkruimtes is daarom van groot belang. Daarnaast kan het helpen
om werknemers, waar nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. mondkapjes) te laten gebruiken.
Hygiëne
Indien medewerkers in ruimtes met varkens werken, kunnen stof (bijv. huidschilfers, urine, mest, toxines, etc.)
of ziekteverwekkers worden uitgewisseld. Daarom is het aanbevolen om medewerkers voor te lichten over een
goede hygiëne voor en na het uitvoeren van werkzaamheden met varkens. Daarnaast is het aanbevolen om
voorzieningen ter beschikking te hebben voor het wassen van handen, omkleden, een aparte ruimte voor eten
of drinken en eventueel andere, benodigde voorzieningen.
Geluid
Bij werkzaamheden met langdurig lawaai (bijv. behandeling van biggen, voederen, etc.) kan
gehoorbeschadiging optreden. Bij een geluidsniveau boven 80 dB(A) wordt daarom gehoorbescherming
aanbevolen. Bij werkzaamheden met een geluidsniveau vanaf 85 dB(A) is gehoorbescherming (wettelijk)
verplicht.
Verlichting
Bij onvoldoende verlichting op werkplekken kunnen onveilige situaties ontstaan. Het wordt daarom
aanbevolen om te zorgen voor juiste verlichting op de werkplek. Verlichting die is aangepast aan de
werkzaamheden.
Vallen/struikelen/uitglijden
Snoeren, obstakels, natte en gladde vloeren kunnen leiden tot ongelukken. Om ongelukken tot een minimum
te beperken wordt aanbevolen om snoeren en obstakels te verwijderen, zoveel mogelijk weg te werken of te
markeren (opgeruimde werkplekken). Tevens is het aanbevolen om correct schoeisel te dragen en wordt van
medewerkers verwacht dat ze goed opletten tijdens hun werkzaamheden.
Opleiding
Goed opgeleid personeel functioneert beter. Het wordt daarom aanbevolen te registreren welke opleiding
medewerkers hebben gevolgd, zodat duidelijk is voor welke taken een medewerker is opgeleid.
Verantwoordelijkheid
Het wordt aanbevolen om één persoon verantwoordelijk te maken voor de veiligheid en het welzijn van
medewerkers.
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