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Proceseigenaar 
Principal Safety & Occ. Hygiëne 

Documentbeheerder 
Afd. Management Systemen 

Risicoclassificatie: gemiddeld SAP-DMS Review: 3 jaar 

Aard van de laatste wijziging: Andere lay-out met vermelding van Technische VGM voorschriften. 

 

1. Uitgangspunten industrieel reinigen 
a. Mag alleen uitgevoerd worden door de Site erkende industriële reinigingsfirma’s; 
b. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de SIR richtlijnen. 

 

2. Risico-analyse, training & certificaten 
a. Er dient een risicoanalyse uitgevoerd te zijn van de werkplek in relatie met de werkzaamheden 

en deze dient besproken te worden met de uitvoerenden (zie ook beslisboom afb. 1);  
b. Medewerkers zijn opgeleid conform de SIR richtlijn; 
c. Voertuigen dienen aantoonbaar voorzien te zijn van de benodigde keuringscertificaten; 
d. De hoge druk machinist beheerd de “controlelijst hoge druk reinigingswerkzaamheden”. De lijst 

wordt ingevuld bij elke nieuwe opstelling en bij opkomst nieuwe ploeg. 

 
 
 

3. Hoge druk vloeistofreiniging (> 250 bar) of (> 25 bar bij > 10 kW pomp) 
a. Bemanning bestaat minimaal uit 2 personen (machinist & spuiter/operator), op basis van de 

risico-analyse kunnen aanvullende functionarissen noodzakelijk zijn; 
b. Werk niet langer dan 1 uur/dag met een Excentrische roterende spuitkop; 
c. Aanvullende PBM’s zijn:  

o Waterdicht spuitpak met capuchon; 
o Hoge druk veiligheidsspuitlaarzen met stalen neus; 
o Gelaatscherm met gebolde onderzijde, in combinatie met veiligheidshelm; 
o Veiligheidsbril onder gelaatscherm; 
o Waterdichte handschoenen met griplaag op de vingers en handpalmzijde; 
o Gehoorbescherming; 
o Ademhalingsbeschermingsmiddelen bij gevaar voor inademen van (gevaarlijke)stoffen. 

d. Alle hogedrukslangen moeten voorzien zijn van een slangbreukbeveiliging; 
e. Het hoge druk spuitpistool wordt altijd met tweehanden bediend en de lans is min. 75 cm lang; 
f. De te bespuiten objecten mogen niet ongewild in beweging komen. Men mag nóóit op een los 

werkstuk gaan staan; 
g. Het is verboden om materialen die asbestvezels of analogen bevatten, te reinigen met HD- 

water indien niet is voldaan aan de speciale wetgeving ter zake; 
h. De werklocatie:  

o Dient stroef, stabiel, afwaterend en vrij van obstakels te zijn; 
o Dient afgebakend te worden met geel/zwart lint in combinatie met veiligheidsborden op 

6 meter afstand van de nozzle;  
o Alle elektrische apparatuur dient doelmatig afgeschermd te zijn; 
o Het betreden van de werklocatie mag alleen met toestemming van de noodstopman; 
o Bij het spuiten van bundels en leidingen moet rekening worden gehouden met 

vrijkomend vuil en water aan de achterzijde van deze bundels en leidingen (afzetten). 
i. Voertuigen dienen gereinigd het terrein van Nyrstar Budel te betreden (er mogen geen 

verontreinigingen van andere locaties overgebracht worden naar Nyrstar Budel) en te verlaten;  
j. Indien verontreinigd spoelwater in het riool terecht kan komen moet ALTIJD vooraf door de 

vergunningverlener contact worden opgenomen met de afdeling S-940 (Loging en Zuivering) en 
eventueel de afdeling Milieu. 
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4. Besloten ruimte (in aanvulling op VGM225) 

a. In een besloten ruimte mag maximaal één spuiter/operator werkzaam zijn; 
b. Gebied rond de besloten ruimte openingen dient afgebakend te worden met geel/zwart lint in 

combinatie met veiligheidsborden op 6 meter afstand van de locaties waar de waterstraal naar 
buiten kan komen; 

c. De noodstopman vervult ook de functie van Veiligheidswacht. Per 1 jan-2021 dient de 
noodstopman tevens te beschikken over het in Nederland geldende certificaat “Veiligheidswacht”.  

 
 
 
 
 

 A* 



Industrieel Reinigen “hoge druk” vloeistof 
VGM voorschrift 

 

VGM 230.2 
 

2 
 

5. Opstellingseisen 

a. Er dient voorkomen te worden dat werkruimten bij Nyrstar Budel verontreinigd worden door 
emissie van dieselrook;  

b. Slangen over de weg dienen voorzien te zijn van een slangenbrug; 
c. Indien de opstelling (wagen en slangen) of het gebruik leidt tot het blokkeren van wegen of 

vluchtwegen, dan dienen wegsignaleringen en alternatieve routes aangegeven te worden. 
Afdeling Beveiliging dient hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. 

 
 
 
 

 A* 

6. Eerste hulp 

a. Bij iedere hogedrukreiniger dient een bedieningsvoorschrift en een door de SIR uitgegeven 
EHBO kaart aanwezig te zijn; 

b. Ieder verwonding door vloeistof onder hoge druk dient, hoe klein ook, direct te worden 
behandeld volgens de EHBO kaart (VGM 230.5); 

c. De EHBO kaart dient meegenomen te worden naar het ziekenhuis. 

 

AFWIJKEN VAN EEN VGM VOORSCHRIFT MAG ALLEEN WANNEER DE NOODZAAK IS AANGETOOND,  
DIT VASTGELEGD IS IN EEN TAAK RISICO ANALYSE, DIE GOEDGEKEURD IS DOOR DE SHEQ AFDELING 

A: Aanvullende eisen Nyrstar t.o.v. ARBO Wetgeving / Stand der Techniek (*Site aanvulling op de corporate standard). 
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Afbeelding 1 Beslisboom HD reinigen met kruipslang 
 


