
Hoe werkt de arbeidshygiënische strategie voor machineveiligheid? 
 
De arbeidshygiënische strategie legt de voorkeursvolgorde vast van veiligheidsmaatregelen. 
Ook voor machineveiligheid kan deze strategie uitkomst bieden.  
We kunnen de volgende stappen onderscheiden: 
 
Stap 1: Aanpak bij de bron 
Stap 2: Bepalingen ter voorkoming of beperking van gevaren (beveiligen) 
Stap 3: Verminderen van blootstelling (bijvoorbeeld door organisatorische maatregelen) 
Stap 4: Bepalingen arbeidsbescherming 
Stap 5: Voorlichting en instructie 
 
Stap 1: Aanpak bij de bron 
Bronaanpak heeft altijd de voorkeur. De basis voor de bronaanpak begint bij het ontwerp van 
de machine. Ook de Machinerichtlijn legt een dwingende volgorde op die een veilig ontwerp 
op de eerste plaats zet. Ook voor bestaande machines kan bronaanpak worden toegepast door 
bijvoorbeeld veiligheidsafstanden toe te passen bij de plaatsing van machines of hekwerken. 
Een ander voorbeeld is het verwijderen van scherpe delen, kanten en uitstekende delen. Het 
toepassen van ergonomische beginselen voor het bedieningssysteem van een machine is ook 
een vorm van bronaanpak. Als laatste kan worden genoemd het toepassen van beproefde 
veiligheidsprincipes zoals de plaatsing van een veiligheidsschakelaar, zodanig dat deze niet 
kan worden overbrugd (positieve bediening). 
 
Stap 2: Bepaling ter voorkoming of beperking van gevaren (beveiligen) 
Risico’s die niet door bronaanpak kunnen worden aangepakt, worden gereduceerd door 
toepassing van de juiste beveiligingsvoorzieningen. Voorbeelden van beveiligingen zijn vaste 
of wegneembare afschermingen, valbeveiliging, lichtschermen of een tweehandenbediening. 
Aanvullende veiligheidsmaatregelen horen onder dit deel van de arbeidshygiënische strategie. 
Voorbeelden hiervan zijn noodstopvoorzieningen, voorzieningen voor redding van ingesloten 
personen, transportvoorzieningen en toegangsmiddelen (trappen, bordessen).  
 
Stap 3: Verminderen van blootstelling (bijvoorbeeld door organisatorische maatregelen) 
Indien een risico onacceptabel hoog blijft, ondanks een veilig ontwerp en de juiste 
beveiligingen, kan ervoor gekozen worden om de blootstelling van personen aan het gevaar te 
verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door de betrouwbaarheid van de machine te verhogen of 
producttoevoer te mechaniseren of automatiseren met als doel menselijke handelingen in de 
gevarenzone te voorkomen. Een ander voorbeeld zijn organisatorische maatregelen zoals de 
plaatsing van de machine op een onbereikbare plaats of het instellen van een procedure die 
voorschrijft dat alleen speciaal getrainde personen bij de machine mogen komen.  
 
Stap 4: Bepalingen arbeidsbescherming 
Indien de persoon toch aan het gevaar wordt blootgesteld, kan worden gekozen voor 
arbeidsbescherming om letsel in geval van een ongewenste gebeurtenis te voorkomen. De 
bekendste voorbeelden zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals 
gehoorbescherming, beademingsapparatuur of veiligheidsschoenen. Veiligheidssignalering 
behoort ook onder deze groep. Voorbeelden hiervan zijn akoestische of visuele 
alarmsignalering, bijvoorbeeld als waarschuwing voordat een machine opstart of 
pictogrammen en tekstwaarschuwingen.  
 
 



Stap 5: Voorlichting en instructie 
De werkgever heeft enerzijds een onderzoeksplicht en anderzijds een instructieplicht. Alle 
betrokken personen moeten op de hoogte zijn van alle (rest)risico’s. Dit betekent dat personen 
getraind moeten worden in het omgaan met risico’s in de taken die ze uitvoeren. Voorbeelden 
van schriftelijke veiligheidsinformatie zijn bijvoorbeeld veiligheidsinstructies, 
bedieningsinstructies en gebruiksaanwijzingen.  
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