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Veilig gebruik van pesticiden 

 

Inleiding 

 

Afhankelijk van de producteigenschappen en de duur en 

intensiteit van de blootstelling, kunnen fytoproducten 

verschillende gezondheidsrisico’s voor de gebruiker met 

zich meebrengen. 

 

Op korte termijn kan een blootstelling aan fytoproducten 

resulteren in volgende symptomen: irritatie, hoofdpijn, 

braakneigingen, hartkloppingen… Bij herhaaldelijke 

blootstelling (zelfs bij zeer beperkte dosis) kan er een 

allergie optreden en kunnen er vruchtbaarheids-

problemen, neurologische afwijkingen en kankers 

ontstaan. 

 

Een correcte opvolging van de veiligheidsinformatie zoals 

dosis, toedieningstijdstip… is zeer belangrijk. Deze info is 

terug te vinden op het etiket en op de veiligheidsfiche van 

het product. Deze veiligheidsfiche kan men opvragen bij de 
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verdeler van het product. Het hanteren van een goede code 

van gebruik van dergelijke producten resulteert echter 

niet in een nul-blootstelling. Daarom dienen er gepaste 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals 

handschoenen en ademhalingsmaskers, gedragen te 

worden, zowel tijdens de voorbereidingen (zoals het 

maken van spuitvloeistof, reinigen van rugsproeiers…) als 

tijdens het daadwerkelijke gebruik van het product. De te 

dragen PBM en het aangewezen type vindt men eveneens 

in de veiligheidsinformatie. 

 
Voorbeelden van informatie die men terugvindt op het etiket 

in verband met de gezondheid 

 

Indien één of meerdere H-zinnen (hazardzin) melding 

maken van een risico in geval van contact van het 

product met de ogen, dient de gebruiker van het 

product de nodige bescherming voor de ogen te 

dragen, terug te vinden in de P-zinnen (precaution).  

 

Bijvoorbeeld de H-zin voor glyfosaat: H318: 

“veroorzaakt ernstig oogletsel” resulteert in volgende 

P-zinnen: 

 

- P280: “Beschermende handschoenen/ 

beschermende kleding/oogbescherming/ 

gelaatsbescherming dragen” 
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- P305+351+338: “bij contact met de ogen: 

voorzichtig spoelen met water gedurende een 

aantal minuten, contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk; blijven spoelen”. 

 

 
Belangrijkste voorzorgsmaatregelen 

 
Handen  

 

Een veel voorkomende manier van 

blootstelling aan een product is via 

huidcontact en meer specifiek via 

contact met de handen. Daarom is het 

onontbeerlijk om bij elke manipulatie 

van eender welk product de gepaste 

handschoenen te dragen. In de meeste 

gevallen voldoen handschoenen uit nitril 

of neopreen aan de gestelde 

veiligheidseisen. Ze zijn herkenbaar aan 

het EN 374 pictogram.  

 

Huid  

  

Niettegenstaande de gangbare overalls bescherming 

bieden tegen de meeste vormen van vervuiling, 

kunnen ze geen enkele bescherming bieden tegen 

fytoproducten. Indien dergelijke producten toch 

Figuur 2: EN 374 

pictogram 

Figuur 1: 

nitrilhandschoenen 
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toegepast worden zonder bijkomende 

bescherming zullen deze producten na 

enige tijd door het textiel dringen en zo 

op de huid terecht komen. Daarom is 

het aangeraden om een specifieke 

bijkomende bescherming te dragen, ook 

tijdens de warme perioden. Er kan 

gekozen worden voor lichte, 

wegwerpbare modellen (type 5 en 6 

volgens EN 13982 en 13034). Hou er 

wel rekening mee dat deze overalls scheurgevoelig 

zijn, geen onbeperkte bescherming kunnen bieden en 

dus slechts 1 maal gebruikt mogen worden. 

 

Indien de gebruiker intensief blootgesteld 

wordt aan fytoproducten in vernevelde 

vorm, is een overall van het type 3-4 

(EN 14605) aangeraden.  

 

Daarenboven is het dragen van laarzen of 

ondoordringbare werkschoenen nodig om een effectieve 

bescherming ter hoogte van de voeten te hebben. Dit 

schoeisel moet voldoen aan de norm EN 345-346-347. 

Gewone (veiligheids-) schoenen uit stof of leder zijn niet 

ondoordringbaar en dus ongeschikt om te dragen tijdens 

het gebruik van fytoproducten.  

Figuur 3: wegwerpoverall 

Figuur 4: EN 14605 

pictogram 
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Een belangrijke opmerking; draag de overall steeds over 

de laarzen of schoenen, zodat aflopende fytoproducten 

niet de kans krijgen om in het schoeisel te vloeien. 

 

Ogen 

 

Een doeltreffende oogbescherming kan bekomen worden 

door het dragen van een ruimtezichtbril.  

Dergelijke bril biedt bescherming tegen 

eventuele spatten van de fytoproducten, 

zowel frontaal als zijdelings. 
 

 

Ademhaling  

 

Tijdens de applicatie van fytoproducten komen er dampen 

en aërosolen vrij in de omgevingslucht. De inademing 

hiervan zorgt voor een snelle doordringing tot diep in de 

longen, waardoor het product gemakkelijk en zeer snel in 

het bloed opgenomen kan worden. Om dit te vermijden is 

het nodig om een 

(half)gelaatsmasker (EN 149) met 

een geschikte filter (EN 143) te 

dragen. Deze filter bevat actieve 

koolstof die de ongewenste deeltjes 

adsorbeert, waardoor deze niet 

ingeademd kunnen worden.  

 

Figuur 5: Beschermende 

bril 

Figuur 6: Filter type A2B2(E2)K1P3 
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Een filter van het type A2B2K1P3 is uitermate geschikt, en 

biedt bijkomend nog een sterke bescherming tegen fijn 

stof.  

 

Besluit 

 

De aanbevelingen van het veiligheidsinformatieblad en het 

etiket dienen ten allen tijde opgevolgd te worden, ook voor  

beperkte blootstelling. Daarenboven is het belangrijk te 

weten dat elke werkgever de nodige persoonlijke 

beschermingsmiddelen ter beschikking moet stellen van 

zijn werknemers en dient hij de nodige informatie omtrent 

het gebruik van deze PBM te verstrekken. Tot slot is het 

van groot belang om niet alleen de geschikte PBM te 

gebruiken tijdens de toepassing, maar ook tijdens de 

voorbereidende werkzaamheden en tijdens de reiniging. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ondanks alle inspanningen kan ILVO PreventAgri niet garanderen dat de informatie van deze nieuwsbrief actueel, juist en 
volledig is. ILVO PreventAgri kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. ILVO PreventAgri is in geen 
enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie uit 
deze nieuwsbrief. 


