Handleiding gebruik WIK horend bij GEIS
Deze handleiding is opgesteld op basis van de ‘GEIS handleiding voor eindgebruikers’ en verdere
discussie met de RAS, OSB en een klankbordgroep van schoonmaakbedrijven en is de basis voor
de door SZW goedgekeurde Veilige Werkwijze. Indien aan de voorwaarden genoemd in deze
checklist wordt voldaan, is de GEIS toepasbaar binnen het schoonmaakbedrijf en kan de WIK
dienen als voorlichtingsmiddel om schoonmakers op de werkvloer veilig te laten werken. Voor de
volgende GEIS zijn werkplek instructie kaarten (WIKs) uitgewerkt:
GEIS naam
Het gebruik van een professioneel
product in een open systeem
Overbrengen van een professioneel
product naar een houder
(emmer/fles/machine)
Overbrengen van een professioneel
product via een specifiek systeem
(fles/machine)
Poetsen met een verdund professioneel
product
Poetsen met een geconcentreerd
professioneel product
(Trigger) sprayen van een verdund
professioneel product
(Trigger) sprayen van een professioneel
product.
Behandelen van voorwerpen door
onderdompelen of overgieten met een
professioneel product

GEIS nummer
AISE GEIS.4.1.a.v1

Toepassing in de schoonmaak
Gebruik in een machine

AISE GEIS.8a.1.a.v1

Doseren (handmatig)

AISE GEIS.8b.1.a.v1

Doseren met een
doseersysteem

AISE GEIS.10.1.a.v1

Schoonmaken met een
verdund middel
Schoonmaken met een
onverdund middel
Gebruik sproeiflacon met een
verdund middel
Gebruik sproeiflacon met een
onverdund middel
Inzetten met ontkalker of
gebruik toiletreiniger

AISE GEIS.10.1.b.v1
AISE GEIS.11.1.a.v1
AISE GEIS.11.1.b.v1
AISE GEIS 13.1.a.v1

De handleiding beschrijft wat u moet controleren voordat u gebruik kunt maken van de WIKs die
zijn afgeleid van de GEIS. Het maken van de WIK kan via de WIKmaker. Bij het doorlopen van de
WIKmaker krijgt u vragen voorgelegd, van waaruit direct blijkt dat u werkt via de regels van de
veilige werkwijze. Hiermee kunt u bij een bezoek van de Inspectie SZW, laten zien dat u binnen
de regels van de Veilige Werkwijze werkt.
Te controleren onderdelen:
1. Classificatie en labelling
Er zijn 3 groepen schoonmaakmiddelen onderscheiden:
o
o

o

Schoonmaakmiddelen zonder classificatie
Schoonmaakmiddelen met een classificatie als irriterend voor de ogen, luchtwegen
en/of huid (R36/H319, R37/H335, R38/H315, R41/H318 of combinaties hiervan).
Hieronder vallen ook schoonmaakmiddelen die na herhaalde blootstelling een irriterend
effect op de huid kunnen hebben (R66/EUH066) en stoffen die na inademing
slaperigheid en duizeligheid kunnen veroorzaken waar mensen nadat ze in de frisse
lucht zijn gebracht, weer snel van herstellen (R67/H336 STOT SE3). In al deze
gevallen is het slechts na blijvende symptomen nodig een arts te raadplegen, behalve
als een iemand een schoonmaakmiddel in de ogen heeft gekregen. In dat geval is het
zaak de betrokken medewerker zo snel mogelijk door een arts te laten zien.
Schoonmaakmiddelen met een classificatie als bijtend (R 34/R35/H314) en/of
sensibiliserend voor de huid (H43/H317)
U kunt deze informatie vinden in rubriek 2 van het VIB dat hoort bij het door u
gebruikte schoonmaakmiddel.

Voor elke groep schoonmaakmiddelen is een aparte WIK opgesteld, met een eigen set
beheersmaatregelen en EHBO zinnen. Neem de WIK die past bij de classificatie van het
door u gebruikte schoonmaakmiddel. Gebruikt u meerdere typen schoonmaakmiddelen die
in verschillende categorieën vallen? Dan kunt u kiezen om verschillende WIKs te
verspreiden, of om de WIK voor de zwaarste categorie aan te bieden om ervan verzekerd
te zijn dat uw werknemers voldoende beschermd zijn.
Gebruikt u een schoonmaakmiddel met een classificatie die buiten deze lijst valt? Overleg
dan met uw leverancier of u gebruik kunt maken van de GEIS en deze WIKs en of er
eventueel aanvullende beschermingsmaatregelen nodig zijn.
2. EHBO zinnen
Er is een set standaard EHBO zinnen opgesteld voor de classificatie die voor uw middel
geldt. Het is noodzakelijk om te controleren of de EHBO zinnen die op de WIK genoemd
staan, kloppen met de EHBO zinnen op het veiligheidsinformatieblad (VIB). Uw leverancier
kan een speciale reden hebben om aanvullende EHBO zinnen voor te stellen. Daar waar er
verschillen zijn, worden alsnog de ontbrekende EHBO zinnen met strengere maatregelen
overgenomen op de WIK. Als de maatregelen op het WIK strenger zijn dan in het VIB,
hoeft u niets te doen.
3. Gebruiksomstandigheden
De GEIS beschrijft een aantal standaard aanbevelingen voor die geldig zijn voor alle
schoonmaakmethoden:
o Verdunnen

Zorg dat de instructies van de leverancier met betrekking tot de verdunning
worden opgevolgd. Indien u binnen het bedrijf een andere verdunning toepast,
zijn de GEIS en deze WIK mogelijk niet van toepassing.

Gebruik bij verdunnen water van maximaal 45⁰C
o Goede praktijken uit GEIS

Voer het proces uit bij kamertemperatuur

Zorg voor goede algemene ventilatie (open ventilatieroosters of raam op een
kier, deur open)

Zorg dat werknemers niet eten, drinken of roken en geen open vuur gebruiken

Zorg dat werknemers na werkzaamheden de handen wassen

Zorg dat werknemers contact van onverdunde schoonmaakmiddelen met de
beschadigde huid vermijden

Zorg dat werknemers oogcontact door spatten vermijden

Meng schoonmaakmiddelen nooit met elkaar
o Zorg dat medewerkers instructies ontvangen voor de volgende situaties:

Ongelukken met schoonmaakmiddelen en het toepassen van EHBO
maatregelen

Opruimen van gemorste schoonmaakmiddelen

Veilig opslaan van schoonmaakmiddelen
Aanbevolen wordt om de instructie zowel schriftelijk (voorschrift) als mondeling te
geven.
Daarnaast beschrijft de GEIS een aantal maatregelen die per schoonmaakhandeling verschillen:
Maximale gebruikstijd per dag (minuten)
GEIS

Omschrijving

4.1.a.v1
8a.1.a.v1
8b.1.a.v1

Gebruik in schoonmaakmachines
Doseren (handmatig)
Doseren met een doseersysteem

Maximale tijdsduur
(min / dag)
480
50
40

10.1.a.v1
10.1.b.v1
11.1.a.v1
11.1.b.v1
13.1.a.v1

Schoonmaken met
Schoonmaken met
Schoonmaken met
water
Schoonmaken met
opgelost in water
Schoonmaken met

middel opgelost in water
middel dat niet is opgelost in water
een sproeiflacon waar middel is opgelost in

480
220
50

een sproeiflacon waar middel niet is

50

toiletreinigers of inzetten met ontkalker

50

Benodigde beheersmaatregelen:
Algemeen:

Als u op basis van de classificatie van het schoonmaakmiddel de juiste WIK kiest,
zijn daar de correcte maatregelen op weergegeven. Controleer in rubriek 8 van het
VIB welk type handschoenen en veiligheidsbril door uw leverancier wordt
aanbevolen en stel deze beschikbaar aan de werknemers die werken met het
onverdunde schoonmaakmiddel.

GEIS
4.1.a.v1
8a.1.a.v1

Omschrijving
Gebruik in schoonmaakmachines
Doseren (handmatig)

8b.1.a.v1
10.1.a.v1

Doseren met een doseersysteem
Schoonmaken met middel
opgelost in water
Schoonmaken met middel dat
niet is opgelost in water

10.1.b.v1
11.1.a.v1
11.1.b.v1
13.1.a.v1

Schoonmaken met een
sproeiflacon waar middel is
opgelost in water
Schoonmaken met een
sproeiflacon waar middel niet is
opgelost in water
Schoonmaken met
toiletreinigers of inzetten met
ontkalker

Beheersmaatregelen
Geen beheersmaatregelen nodig
Afhankelijk van de classificatie van het product
Handschoenen
Veiligheidsbril
Geen beheersmaatregelen nodig
Geen beheersmaatregelen nodig
Afhankelijk van de classificatie van het product
Handschoenen
Veiligheidsbril
Geen beheersmaatregelen nodig
Afhankelijk van de classificatie van het product
Handschoenen
Veiligheidsbril
Afhankelijk van de classificatie van het product
Handschoenen
Veiligheidsbril

Toe te voegen informatie
Om de WIK zo duidelijk mogelijk te maken voor schoonmakers binnen uw bedrijf, is het mogelijk
om bedrijfsspecifieke informatie toe te voegen, zoals de productnaam van het schoonmaakmiddel.

Controlepunten
Als de Wikmaker is doorlopen, zijn de volgende controles uitgevoerd.







Kiezen van de juiste handelingen
Kiezen van de juiste classificatie en labelling
Controle van de EHBO zinnen
Controle informatie voor arts
Controle gebruiksomstandigheden en beheersmaatregelen
Beschikbaar stellen voorschrift voor opslag

Van deze controles wordt automatische een (digitaal) formulier aangemaakt bij de betreffende
WIK.

