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Inhoud van de verschillende Toolboxen

� Aandachtspunten bij een stop (shut down): inleiding, algemene veiligheidsmaatregelen
� Aanslaan van hijslasten: veiligheidsmaatregelen
� Acetyleencilinders: veiligheidsmaatregelen, wat te doen bij acetyleenflesbrand?
� Adembescherming: risico’s, soorten ademhalingsbescherming
� Afvalstoffen: eisen, tips
� Arbo – wet: verplichtingen voor de werknemer
� Asbesthoudend materiaal: gevaar, waar komt asbest voor, omgaan met asbest, asbesthoudend

afval, eisen aan verpakking
� Bedieningsinstructies hoogwerker: eisen
� Bedrijfshulpverlening: normen en richtlijnen, maatregelen
� Besloten ruimten: de gevaren, criteria voor het veilig betreden van besloten ruimten
� Beton spuiten: risico’s, maatregelen
� Betonstaal verwerken: risico’s bij verwerking, overige Arbo – risico’s
� Blokken stellen: risico’s, maatregelen
� Blusstoffen: natte blusstoffen, droge blusstoffen, toepassing van blusstoffen
� Bodemsanering en werken in verontreinigde grond: bodemsaneringstechnieken, risico’s,

algemene en persoonlijke hygiëne
� Boormachines: ongevaloorzaken, voorschriften voor gebruik
� Borden en bakens: gouden regels, maatregelen, tips
� Boren en zagen in plafonds, wanden en vloeren: risico’s, maatregelen
� Bosmaaiers: gevaren, keuzemogelijkheden voor het gebruik van het soort garnituur
� Brand en explosiegevaar: voorkomen van zoveel mogelijk letsel en schade, risico’s
� Brandwonden: behandeling van brandwonden, waarmee en hoe?
� Cirkelzaag: voorwaarden waaraan een cirkelzaag dient te voldoen
� Draaiende installaties: veiligheidsmaatregelen
� Drainplugs: veiligheidsmaatregelen
� Duwen en trekken: juiste manier van duwen en trekken, trekken vanaf het dak of een steiger,

duwen over een hellend oppervlak, kledingsvoorschriften
� EBB – paspoorten: algemene voorwaarden, invulling van het veiligheidspaspoort
� Elektriciteit: risico’s, beschermende maatregelen, algemene veiligheidsmaatregelen
� Epoxy gebonden reparatiemiddelen: risico’s, maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen

en hygiëne
� Etikettering: groepen gevaarlijke stoffen
� Flensverbindingen: risico’s, beschermingsmiddelen, algemene maatregelen
� Gassen en gasflessen: verschillende soorten gassen, gebruik van gasflessen-cilinders, veilig

werken met gascilinders
� Gebruik van tractoren: checklist, aanwijzingen voor veilig gebruik
� Gehoorbescherming: risico’s, soorten gehoorbescherming, gebruik
� Geïsoleerde leidingen: veilig werken met geïsoleerde leidingen
� Gelaatstuk (snuitje): gebruiksvoorschriften
� Gevaarlijke stoffen: risico’s, veiligheidsvoorschriften
� Glaszetten: knelpunten bij transport en plaatsen van ruiten, overige problemen, schadelijke

stoffen, veiligheid
� Haakse slijpmachine (elektrisch): risico’s, typen slijpschijven, gebruiksvoorschriften
� Haakse slijpmachine (pneumatisch): risico’s, typen slijpschijven, gebruiksvoorschriften
� Handen van de metselaar: oorzaken van huidproblemen, voorkomen van huidproblemen
� Handgereedschappen: handgereedschap algemeen, elektrisch handgereedschap
� Handkettingtakels: inspectie, maatregelen voor gebruik en tijdens gebruik
� Handschoenen: verschillende typen handschoenen, tips
� Hangsteigers: risico’s, gebruiksvoorwaarden
� Heggenscharen: gebruiksvoorwaarden
� Helm: hoe beschermt de helm? gebruiksvoorschriften
� Het benaderen van brandhaarden: gevaren bij brandbestrijding
� Het weer: wind, bliksem, regen, gladheid
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� Hijsen: gebruiksvoorschriften
� Hoge druk vloeistofreiniging: gebruiksvoorschriften
� Houtbewerkingmachines: risico’s, algemene richtlijnen
� Houtversnipperaars: gebruiksvoorschriften
� Huidbescherming: bouw van de huid, oorzaken beroepshuidaandoeningen, meest voorkomende

beroepshuidaandoeningen, maatregelen
� Hydraulische graafmachines: risico’s, normen en regels
� Hygiëne bij het werken aan waterleiding: oorzaken van besmetting, algemene preventie

maatregelen
� Hygiëne in kantine en schaftruimten: gebruiksvoorschriften
� Hygiëne: de huid, schaft- en kleedruimten, wasruimten en toiletten, persoonlijke hygiëne,

werkkleding
� Initiatief: de betekenis van persoonlijk veiligheidsinitiatief
� Instructie eerste hulp: aandachtspunten
� Instructie nieuw personeel: maatregelen voor het inwerken van nieuw personeel
� Kleine blusmiddelen: voorzorgsmaatregelen, soorten blusstoffen, hoe om te gaan met kleine

blusmiddelen
� Klimaat: maatregelen bij verschillende typen weer
� Koolzuursneeuw blusser: algemene werking, gebruiksvoorschriften
� Kozijnen stellen: knelpunten, overige arborisico’s en persoonlijke bescherming
� Kunstmeststoffen: gebruiksvoorschriften
� Ladders: veiligheidsmaatregelen
� Laden en lossen: hulpmiddelen, aandachtspunten
� Lasers: veiligheidsmaatregelen
� Lassen (elektrisch): risico’s, veiligheidsbedreigende risico´s, gezondheidsbedreigende risico´s,

Arbeidshygiënische Strategie
� Lassen en snijden (autogeen): risico’s, brand- en explosiegevaar, blootstelling aan schadelijke

dampen, geluid, overmatige hitte, veilig uitvoeren van autogene werkzaamheden
� Lichaamshouding: dynamische en statische lichaamshoudingen, aandachtspunten
� Liften: gebruiksvoorschriften
� Lood: aandachtspunten, maatregelen
� Looplampen: gebruiksvoorschriften
� Luchtslangen: gebruiksvoorschriften
� Maaimachines: aandachtspunten, kooimaaiers
� Macht der gewoonte: aandachtspunten
� MAC – waarden: mate van opname door het lichaam, indeling gevaarlijke stoffen,

omgevingslucht – afhankelijke ademhalingsbescherming, bijzondere stoffen.
� Metaalafkortzaag: gevaren, opmerkingen

� Metaalbewerkingsvloeistoffen: gezondheidsrisico’s, maatregelen, eczeem
� Morsen en lekkage: risicofactoren, adviezen
� Motorkettingzagen: veiligheidsvoorschriften
� Observeren: het belang van observeren
� Ogen en gelaatbescherming: risico’s, voorschriften
� Omgaan met kwik: wat is kwik, waarden en normen, aandachtspunten
� Onderhoud machines en materieel: waarom onderhoud? wat wordt er gedaan, rechten en

plichten
� Ondersteunen van pijpen: aandachtspunten
� Ongevallen aan handen en vingers: tips om ongevallen te voorkomen
� Ongevallenregistratie: belang van registratie, hoe gaat het in zijn werk?
� Ontkistingsmiddelen: gezondheidsrisico's, veiligheidsmaatregelen, persoonlijke

beschermingsmiddelen en hygiëne
� Ontruimingsplan en vluchtwegen: aandachtspunten, risico’s
� Onveilige handelingen en onveilige situaties: veiligheidsvoorschriften
� Opruimen en good housekeeping: aandachtspunten
� Opslag: risico’s, normen en richtlijnen
� Optreden bij kleine binnenbrand: aandachtspunten
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� Orde en netheid: aandachtspunten
� Paden en wegen: aandachtspunten
� PBM’s algemeen: veiligheidsvoorschriften
� Platte daken: algemene Arbo-maatregelen, knelpunten, veiligheidsvoorzieningen, wind, kleding

en persoonlijke beschermingsmiddelen
� Poederblusser: blussende werking, bediening en werking
� Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): gevaar, maatregelen
� Presentatielijst Toolboxmeeting

� Putten en sleuven: risico’s
� Reinigen en ontvetten: risico’s, richtlijnen voor het werken met reinigings- en

ontvettingsmiddelen
� Repeterende bewegingen: risicoberoepen, risicofactoren, oplossingen
� Rijden met aanhangwagens: verplichte papieren, remmen, verlichting, overige

aandachtspunten, enkele tips
� Roet: risicofactoren
� Rolsteigers: risico’s, richtlijnen, gebruik
� Schade aan kabels en leidingen: wat te doen bij schade?
� Schiethamers: risico’s, patronen, gebruik, onderhoud
� Schilder- en schuurwerk: risico’s, maatregelen
� Schuren en slijpen van wanden, vloeren en plafonds: risico’s, maatregelen
� Sleuven frezen: risico’s, maatregelen
� Sloopwerkzaamheden: afbreken, demonteren, omvertrekken of slopen van gebouwen of

bouwwerken
� Spack spuiten: risico’s, maatregelen
� Staalconstructies: risico’s, veiligheidsvoorschriften, persoonlijke beschermingsmiddelen en

uitrusting
� Steekflenzen: het plaatsen of verwijderen van steekflenzen
� Storm en wind: aandachtspunten
� Stralen: risico’s, maatregelen
� Struikelen, uitglijden en verstappen: achtergronden, wegnemen van risio’s, markeren van

risico’s, beheersen van risico’s
� Tekenbeten en de ziekte van Lyme: aandachtpunten
� Tillen: aandachtpunten
� Transport en veiligheid: risico’s, maatregelen
� Trillingen: risico’s, maatregelen
� Vakmanschap tien punten: wat is een vakman?
� Valbeveiliging: risico’s, gebruik en onderhoud van gordels en lijnen
� Vangnetten: veiligheidseisen
� Vaste slanghaspel: gebruiksvoorschriften
� VCA – I: eisen, veiligheidschecklist, certificatieniveaus, beoordelingscriteria
� VCA – II: eisen, veiligheidschecklist, certificatieniveaus, beoordelingscriteria
� Veilig buizen en kabels leggen: veiligheidsvoorschriften
� Veilig werken bij heiploegen: veiligheidsvoorschriften
� Veilig weken in kruipruimten: gevaren, algemene maatregelen, extra maatregelen
� Veilig werken met bitumen oven: veiligheidsvoorschriften
� Veilig werken op daken: veiligheidsvoorschriften
� Veilig werken op kantoor: veiligheidsvoorschriften
� Veilig werken op steigers: veiligheidsvoorschriften
� Veiligheidscheck: aandachtspunten
� Veiligheidshelmen: risico’s, verschillende materialen, productiedatum, algemene

veiligheidsregels
� Verfverwerking: risico’s, maatregelen
� Verkeer: veiligheidsmaatregelen

� Verlichting, daglicht en uitzicht: risico’s, normen en richtlijnen, verlichtingssterkte,
vluchtwegverlichting en noodverlichting, maatregelen
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� Verspanende werktuigen: veiligheidsmaatregelen, draaibanken, boormachines, freesmachines,
slijpmachines

� Verwondingen door hogedrukwaterstralen: behandeling in het ziekenhuis, eerste hulp bij
ongevallen

� Vlaminslag: oorzaken van vlaminslag
� Vlamterugslag: voorkomen van vlamterugslag, oorzaken van vlamterugslag
� Vloeren en bordessen: veiligheidsmaatregelen
� Vloeropeningen: aandachtpunten, regels voor dichtleggen
� Voegen inslijpen en uithakken:

� Voet- en beenbescherming: risico’s, maatregelen
� Voorblad Toolboxmeeting: vragenlijst
� Voorschriften H2S: doel, eigenschappen, fysische gegevens, invloed op het menselijk lichaam,

adembeschermingsapparatuur, H2S detectie apparatuur, H2S vergiftigingstabel
� Vorkheftrucks: voorschriften, gebruik
� Waarschuwings- en gevarenlabels: gebruik van waarschuwings- en gevarenlabels
� Wandopeningen: veiligheidsmaatregelen
� Warmte wisselaars: veiligheidsmaatregelen
� Wegafzetting en verkeersvoorzieningen: risico’s, gebruik
� Werkbakken: risico’s normen/methodiek, de werkbak, gebruik
� Werken in de petrochemische industrie: meldingsplicht, verkeersregels op fabrieksterreinen,

werkvergunningen, voorschriften bij brand- en gasalarm, algemene voorschriften
� Werken in het riool: gevaren, veiligheidsmaatregelen
� Werken langs de weg: risico’s, veiligheidswenken, regels
� Werken met de bandenzaag: risico’s, veiligheidswenken, PMB’s, gebruik en onderhoud
� Werken met de freesmachine: risico’s, veiligheidswenken, PMB’s, gebruik en onderhoud
� Werken met de graafmachine: risico’s, veiligheidswenken, PMB’s, gebruik en onderhoud
� Werken met een trilplaat: risico’s, veiligheidswenken, PMB’s, gebruik en onderhoud
� Werken met glas- en steenwol: niet kankerverwekkend, MAC – waarden, praktijk, gouden tips
� Werken met hogedrukpistolen, lansen of kruipslangen: aandachtspunten
� Werken met rijplaten: laden en lossen, schoonmaken
� Werken met staalgrit: voorzorgsmaatregelen
� Werken met trekker of dumper: risico’s, veiligheidswenken, PMB’s, gebruik en onderhoud
� Werken nabij draaiende installaties: veiligheidsmaatregelen
� Werken onder hoogspanning: veiligheidsmaatregelen
� Werken op verschillende niveaus: veiligheidsmaatregelen
� Werkflesjes propaangas: veiligheidsmaatregelen, brandbare gassen, gebruik
� Wijzigen stellingen: veiligheidsmaatregelen
� Winteromstandigheden: aandachtspunten
� Zomerkleding: aandachtspunten


