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Spuiten een must?
Bescherm bewust!



“Spuiten een must?         Bescherm bewust!”

Om veilig en gezond om te kunnen gaan met gewasbeschermingsmiddelen (of: bestrijdings-
middelen) is kennis van zaken nodig.  En die moet ook gebruikt worden; zowel door werkgevers als 
werknemers. Immers bestrijdingsmiddelen zijn ontworpen met het doel om schadelijk te zijn voor 
levende organismen. Ze kunnen dan ook voor de toepasser én voor gewaswerkers schadelijk zijn. 
Kennis van zaken is ook nodig om te kunnen voldoen aan de milieuwetgeving en om de middelen op 
een effectieve manier toe te passen.

Aan werknemers en werkgevers in de glastuinbouw en hovenierssector is gevraagd wat ze weten 
van de bestrijdingsmiddelen waarmee ze werken of in aanraking komen. Ook is gevraagd of ze zich 
wel eens  zorgen maken over de mogelijke gevolgen. Tenslotte is gevraagd  welke behoefte aan 
informatie zij hebben. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat werknemers én werkgevers een duidelijke voorkeur hebben voor 
mondelinge voorlichting door de werkgever. De werkgever moet daarvoor goed zijn toegerust. De be-
schikbare aanbevelingen zijn vaak nog te weinig bekend, of men weet niet waar deze te vinden zijn. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie over veilige herbetreding van gewassen na een bespuiting.

De site beschermbewust.nl  geeft toegang tot  verschillende hulpmiddelen die je informatie geven 
over het belang van “veilig werken met bestrijdingsmiddelen” . Verder vind je handige informatie om 
het veilig werken ook toe te kunnen passen. 

Voor wie? 
Beschermbewust.nl  richt zich op de werkgevers, spuitlicentiehouders en gewaswerkers in de glas-
tuinbouw en werkers in het groen in de hovenierssector. Voor  de glastuinbouw en de hoveniers zijn 
aparte hulpmiddelen gemaakt om veilig en gezond met bestrijdingsmiddelen om te kunnen gaan.

Wat kun je ermee?
In de ‘Spuitbox’ op de site kun je de hulpmiddelen aanklikken, downloaden en uitprinten. 
- Wil je een poster voor in de kantine of op de bestrijdingsmiddelenkast, dan print je deze uit. 
- Wil je een voorlichting geven aan de werkers in het gewas, dan gebruik je de toolboxkaarten. 
- Wil je informatie over de meest gebruikte middelen, dan klik je op de stoffenwijzer.
Verder vind je nog een aantal verwijzingen naar praktische informatie op andere websites.

Spuitbox bestrijdingsmiddelen  bestellen?
Als je niet wilt printen kun je ook een spuitbox met alle hulpmiddelen in gedrukte versie bestellen. 
Werkgevers en werknemers kunnen namelijk op beschermbewust.nl  gratis een Spuitbox bestrij-
dingsmiddelen  aanvragen. 

Door wie?
Dit  initiatief is genomen door FNV Bondgenoten en het Productschap Tuinbouw. 
Het wordt verder ondersteund door CNV Vakmensen, LTO, VHG, Nefyto en Stigas. 



BESCHERM BEWUST!

De Hulpmiddelen

www.beschermbewust.nl 
Deze site geeft toegang tot de verschillende praktische hulpmid-
delen om je te helpen veilig te werken met bestrijdingsmiddelen 

voor
Glastuinbouw en hoveniers

Poster Stoffenwijzer 
BESTrIjDINGSmIDDELEN GLASTUINBOUW  

Een register met de meest gebruikte stoffen, waarin 
zowel werkgevers als werknemers in de glastuinbouw 
op merknaam de veiligheidsinformatie kunnen vinden.

voor
Werkgevers, spuitlicentiehouders en gewaswerkers 
in de glastuinbouw.

Affiches 
Om op te hangen in de kantine of andere bedrijfsruimte, 
bij de opslag van bestrijdingsmiddelen, of de kleedruimte. 

voor
Glastuinbouw en hoveniers

Stoffenwijzer Pocket
BESTrIjDINGSmIDDELEN HOVENIErS
Een register met de meest gebruikte stoffen in 
de hovenierssector, waarin zowel werkgevers, als 
werknemers op merknaam veiligheidsinformatie 
kunnen vinden.

voor
Werkgevers en werknemers in de hovenierssector.Toolboxkaarten

“VEILIGEr TE WErKEN mET 
BESTrIjDINGSmIDDELEN”
De toolboxkaarten zijn te 
gebruiken door de werkge-
ver of spuitlicentiehouder  
om voorlichting te geven, 
maar ook de gewaswerkers 
kunnen er vinden hoe ze 
zichzelf moeten bescher-
men. 
 
voor
Glastuinbouw en hoveniers, 
specifiek te gebruiken voor 
instructie van spuiters en 
gewaswerkers.

Informatie portal
LINKS NAAr rELEVANTE SITES
Links naar sites boordevol informatie over veilig 
werken met bestrijdingsmiddelen.
 
voor
Glastuinbouw en hoveniers

voor
Toepassers

voor
Gewaswerkers

voor
Werkgevers

voor
Glastuinbouw

voor
Hoveniers
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Meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelenoverzicht    Glastuinbouw 

Admire

Admire O-TEC

Baycor Flow

Collis

Floramite240SC

Meltatox

Mesurol 500SC

Mesurol korrels

Nimrod

Nomolt

Pirimor

Signum

Thiram granulfo

Vertimec

11483

12942

11463

12504

12421

5076

11720

7136

6834

9914

5794

12630

10172

10020

Insecticide

Insecticide

Fungicide

Fungicide

Acaricide

Fungicide

Insecticide

Insecticide
Molluscicide

Fungicide

Insecticide

Insecticide

Fungicide 

Fungicide

Insecticide 

Imidacloprid

Imidacloprid

Bitertanol

Kresoxim-methyl
Boscalid

Bifenazaat

Dodemorf 

Methiocarb

Methiocarb

Bupirimaat

Teflubenzuron

Pirimicarb

Boscalid
Pyraclostrobin

Thiram

Abamectine
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BESCHERM 
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i

nr.  onderwerp voor

1a Keuze van het middel   Hoveniers
1b  Keuze van het middel Glastuinbouw
2  Keuze van de vorm van het middel  Glastuinbouw en Hoveniers
3  Voorlichting werknemers  Glastuinbouw en Hoveniers
4  Zorg voor collega’s / Betreden kas  Glastuinbouw
5  Omgaan met bestrijdingsmiddelen  Glastuinbouw en Hoveniers
6  Omgaan met spuitapparatuur Glastuinbouw en Hoveniers
7  Keuze spuitapparatuur  Glastuinbouw en Hoveniers
8  Lokaal spuiten   Glastuinbouw
9  Zorgvuldig doseren  Glastuinbouw en Hoveniers
10a  Persoonlijke beschermingsmiddelen  Glastuinbouw en Hoveniers
10b  Persoonlijke beschermingsmiddelen   Glastuinbouw en Hoveniers
11  Betreden van de kas  Glastuinbouw



Bescherm je gezondheid als je werkt met bestrijdingsmiddelen ! 

BESCHERM BEWUST!

Werkgever/toepasser
BESCHERM BEWUST!

Gewaswerker glastuinbouw

Bestrijdingsmiddelen zijn producten die bedoeld zijn om levende organismen te bestrijden.  
Als je werkt met bestrijdingsmiddelen kan er een risico voor je gezondheid ontstaan.
Dit kan gebeuren als je een middel:

•  Inademt (spuitnevel, poeder, dampen);
•  Op je huid krijgt (spuitnevel, poeder, vloeistof);
•  Inslikt (door b.v. eten, drinken of roken met vuile handen).

De mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op je gezondheid verschillen sterk per middel:
•  Huidirritatie en eczeem;
•  Irritatie van de ogen en luchtwegen;
•  Huidallergieën (‘allergisch eczeem’);
•  Schade aan het zenuwstelsel en de hersenen;
•  Schade aan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind;
•  Sommige middelen zijn verdacht kankerverwekkend.

Een eerste indicatie van de schadelijkheid krijg je door het symbool op het etiket:

je kunt op verschillende momenten in contact komen met bestrijdingsmiddelen:
•  Bij het doseren/ aanmaken/ mengen van middelen
•  Bij het vullen van de spuitapparatuur
•  Bij het eigenlijke bestrijden (spuiten, strooien, dompelen)
•  Bij het reinigen van (spuit)apparatuur en lege verpakkingen

Er zijn een aantal praktische hulpmiddelen beschikbaar die werknemers en werkgevers helpen veilig 
om te gaan met bestrijdingsmiddelen. Deze zijn te vinden op www.beschermbewust.nl. 

Bestrijdingsmiddelen zijn producten die bedoeld zijn om levende organismen te bestrijden. 
Als je in kassen werkt waarin wel eens bestrijdingsmiddelen worden gebruikt kan er een risico 
voor je gezondheid ontstaan:

•  Als je tijdens of vlak na het bespuiten in de kas bent, kun je het middel inademen 
 (spuitnevel, poeder, dampen); 
•  Als je in het gewas werkt, kunnen ze op je huid komen. De middelen blijven achter op gewassen 
 die zijn behandeld. Veel middelen kunnen ook door je huid heen in je lichaam komen.
•  Als je eet, drinkt of rookt na gewaswerk, kun je bestrijdingsmiddelen inslikken.

De mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op je gezondheid verschillen sterk per middel:
•  Huidirritatie en eczeem;
•  Irritatie van de ogen en luchtwegen;
•  Huidallergieën (‘allergisch eczeem’);
•  Schade aan het zenuwstelsel en de hersenen;
•  Schade aan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind;
•  Sommige middelen zijn verdacht kankerverwekkend.

Een eerste indicatie van de schadelijkheid krijg je door het symbool op het etiket:

Er zijn een aantal praktische hulpmiddelen beschikbaar die werknemers en werkgevers helpen veilig 
om te gaan met bestrijdingsmiddelen. Deze zijn te vinden op www.beschermbewust.nl. 

Gevaarsymbool 

Vergiftig (T) of
Zeer vergiftig (T+) 

Schadelijk (Xn) of
Irriterend (Xi) 

Bijtend    (C) (geen symbool)
‘relatief’ minder
schadelijk 

milieuschadelijk. relatief 
minderschadelijk voor 
de mens

Gevaarsymbool 

Vergiftig (T) of
Zeer vergiftig (T+) 

Schadelijk (Xn) of
Irriterend (Xi) 

Bijtend    (C) (geen symbool)
‘relatief’ minder
schadelijk 

milieuschadelijk. relatief 
minderschadelijk voor 
de mens
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10 STappEnplan vooR vEiliG WERkEn MET BESTRijDinGSMiDDElEn

Vóór de toepassing

1. Sla de bestrijdingsmiddelen op in een aparte, afsluitbare kast en houd die op orde.

2. Lees de gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzingen op het etiket en volg deze op.

3. Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, spuitoverall, laarzen en 

een volgelaatsmasker).

4. Controleer regelmatig de afstelling en onderhoudsstaat van de spuit.

5. Spoel de verpakking direct na het leegmaken met de voorgeschreven apparatuur. Stop de lege 

en schoongespoelde verpakking in de bedrijfsafval-container als op het etiket staat “Deze 

verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.”

Tijdens de toepassing

6. Spuit niet als er collega’s onbeschermd in de buurt werken. Loop bij handmatig spuiten achter-

uit, niet door de spuitnevel heen.

Na de toepassing

7. Plaats (in kassen) een waarschuwingsbord voor de gewaswerkers, waarop het tijdstip van 

bespuiten, het middel en de herbetredingstermijn vermeld is.

8. reinig de binnenzijde van de tank en de leidingen met schoon water uit de schoonwatertank; 

houd hierbij je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBm’s) op en aan!

9. reinig de spuit op onverhard terrein, of op een spoelplaats zonder overloop; met PBm’s aan. 

Stal de spuit binnen of op onverhard terrein.

10. Spoel masker (niet het filter), overall, laarzen en handschoenen af met lauw water en zeep. 

Bewaar de persoonlijke beschermingsmiddelen nooit op plaatsen waar chemische middelen 

worden bewaard. Neem een douche.


