
Expertise A&O AH HVK

Hoofd- en deelrisico’s (aard, mate, duur blootstelling, risicobeperkende 
maatregelen, grenswaarden en relevante normen)1

1. Psychosociale arbeidsbelasting, waaronder:

a. Werkdruk

b. Pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld

c. Discriminatie

d. Inhoud en organisatie van de arbeid

2. Gevaarlijke stoffen, waaronder:

a. Gezondheidsrisico’s (o.a. carcinogene, mutagene, reprotoxische en 
sensibiliserende stoffen; procesemissies)

b. Veiligheidsrisico’s (brand, explosie en zware ongevallen, opslag)

3. Biologische agentia, waaronder:

a. Micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen, parasieten; infectieuze 

agentia, toxinen, allergenen)

4. Fysische factoren, waaronder:

a. Klimaat (hoge en lage temperaturen, luchtverversing, luchtvochtigheid, tocht)

b. Straling (ioniserende straling, niet-ioniserende straling, uv-straling, kunstmatige 

optische straling)

c. Verlichting, daglicht

d. Schadelijk/hinderlijk geluid

e. Trillingen en schokken

f. Werken onder overdruk

5. Werk- en rusttijden, waaronder:

a. Werk- en rusttijden

b. Ploegendienst

c. Nachtarbeid

6. Arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen, waaronder:

a. Arbeidsmiddelen: geschiktheid, beschikbaarheid, bevoegd gebruik, keuringen 

en onderhoud

b. Inrichting arbeidsplaatsen, zoals eisen voor werkruimten, orde en netheid, 

beveiligingen, veiligheids- en gezondheidssignalering, bewegingsruimte en werken 

op hoogte; Voorzieningen in noodsituaties, zoals noodstopvoorzieningen, 

blusmiddelen, vluchtwegen en nooduitgangen

c. Persoonlijke beschermingsmiddelen: noodzaak, geschiktheid, keuringen en 

onderhoud

7. Fysieke belasting, waaronder:

a. Fysieke onderbelasting (weinig beweging, lang zitten of staan)

b. Fysieke overbelasting (tillen, dragen, duwen, trekken, repeterende bewegingen, 

ongunstige houdingen)

c. Beeldschermwerk

8. Bijzondere categorieën werknemers die mogelijk extra risico lopen, waaronder:

a. Uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, anderstaligen, andere personen/derden 

(zoals bezoekers en voorbijgangers)

b. Zwangeren, jeugdigen, werknemers met een beperking/gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt

c. Werkers die plaats- en tijdonafhankelijk werken

1 De hoofdrisico’s zijn aangegeven met een cijfer, de deelrisico’s met een letter.
A&O = arbeids- en organisatiekunde, AH = arbeidshygiëne en HVK = hogere veiligheidskunde
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