
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
WEEFSELKWEEKLAB EN DEELNAMEFORMULIER 

Erkenningsnummer Veiligheidsinstructie:  
 
 
Toepassingsgebied 
Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op de medewerkers van een 
weefselkweeklab die gewasbeschermingsmiddelen bij het werk in het lab gebruiken. 
 
Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig. 
 
Voor alle overige werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen is minimaal een 
Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig. 

 
 

 
De instructie is gegeven door: 
 
Naam: …………………………………………………………………………… 
 
Bedrijf: …………………………………………………………………………... 
 
In bezit van:  
 Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming 
 Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming 
 Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming + Distribueren 
 Vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen 
 
Nummer van het bewijs van vakbekwaamheid: 
 
Geldig tot: ……………………………………. 
 
 
Plaats en datum instructie: Te: …………………………………. Op:……………………………………. 
 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………………. 
 
 

 
De instructie is gevolgd door: 
 
Naam: …………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ……………………………………………. 
 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………………. 
 
 
 
De ondertekenaar bevestigt hiermee dat hij de onderstaande instructie heeft ontvangen en dat hij nu 
weet en begrijpt welke handelingen verricht mogen worden en hoe je veilig met de 
gewasbeschermingsmiddelen op het weefselkweeklab kan werken.  
  



VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 
 
Algemene maatregelen 

 Houd de werkplek ruim en schoon. 

 Werk zorgvuldig en voorkom stofwolken, spatten en morsen. 

 Voorkom contact met het gewasbeschermingsmiddel. 

 Werk volgens de afgesproken werkwijze. 

 Meld incidenten direct bij de leidinggevende. 

 Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt voorgeprogrammeerd in je telefoon. 

 Was de handen voor het eten, etc. en voor en na toiletbezoek 

 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals is afgesproken. 

 Zorg dat je een kopie van de instructie bij je draagt of in de buurt hebt. 
 
De instructeur (houder van de spuitlicentie) geeft ook uitleg over: 

 Welke handelingen op welke wijze door de persoon, die de instructie volgt, gedaan moeten 
worden. 

 De specifieke risico’s van het werken met te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen en hoe 
die risico’s zijn te voorkomen. 

 De aanwijzingen op het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad van het middel. 

 Welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Dit is afhankelijk van het 
middel en wordt vooraf bepaald. 

 De gevaren aan de hand van de informatie op etiketten en  veiligheidsinformatiebladen van de 
stoffen die gebruikt worden in het lab. 

 Hoe je kunt zien of iemand mogelijk vergiftigd is en wat je in dat geval wel en niet moet doen. 

 De EHBO maatregelen. 

 Hoe restanten van het middel moeten worden opgeruimd. 

 Noodmaatregelen bij morsen of andere onvoorziene gebeurtenissen. 
 
EHBO maatregelen 

 Algemene maatregelen 
o Buiten de gevaarlijke zone brengen. 
o Ligging en vervoer in stabiele zijligging. 
o Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. 

 Inademing: 
o Onmiddellijk een arts raadplegen. 
o In de frisse lucht brengen. 
o Het slachtoffer warm en rustig houden. 

 Contact met de huid: 
o Met zeep en water wassen. 
o Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. 

 Contact met de ogen: 
o Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies 

inwinnen. 
o Onmiddellijk een arts raadplegen 

 Inslikken: 
o GEEN braken opwekken. 
o Onmiddellijk een arts raadplegen 
o Mond spoelen. 

 
Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen 

 Persoonlijke (voorzorgs)maatregelen 
o Vermijd contact met het product 
o ontstekingsbronnen verwijderen (i.v.m. stofexplosie) 
o persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 

 Milieu(voorzorgs)maatregelen 
o Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terecht komen. 
o Verontreinigde voorwerpen en vloeren overeenkomstig de milieuvoorschriften reinigen.  

 


