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Veiligheid bij Practica 

 
Bij practica horen risico’s. Als je deze van te voren herkent kun je adequate maatregelen nemen om deze 
risico’s en de mogelijke gevolgen ervan te minimaliseren. 
Doe daarom vóór je begint altijd een risico inventarisatie. Daarbij zorg je dat je in ieder geval dat je: 

 
1 Weet waarmee je werkt 
a. Weet of je materiaal toxisch, allergeen of 

pathogeen is en tref adequate maatregelen 
(LAF-kast, zuurkast, PBM’s, etc). 

b. Risico’s van chemicaliën onderzoek je bijv.  met 
het chemiekaartenboek, het etiket (!) en MSDS-
kaarten. Hierbij kijk je naar de gegevens over 
gevaren (toxiciteit, brandbaarheid, risico’s voor 

het milieu) en preventieve maatregelen, maar 
ook of een schadelijke concentratie onder of 
boven de geurgrens ligt. 

c. Afval voer je op de juiste wijze af.  (zie 
kleurcodes op de labs) 

 
2 Weet waar je werkt én met wie 
a. Let op de classificering van de ruimte (bijv. ML-

I, ML-II, D-I, laser, magneetruimten, radio 
actieve straling) en pas je manier van werken 
daar op aan. 

b. Wanneer er meerdere practica zijn in één en 
dezelfde ruimte, vraag dan aan je 
medestudenten wat ze doen, zodat je weet 
waar je rekening mee moet houden. 
Kortom, denk aan elkaar en communiceer! 

c. Niet alles kun je op de labtafel doen. Veel 
dampende of hete vloeistoffen vereisen een 
zuurkast, ook als je alleen even iets over giet 
(aerosolvorming!). 

d. Bedenk of je het product wilt beschermen, of 
jezelf, of beide. Werk netjes, maar verwacht 
nooit dat je voorganger dat ook heeft gedaan. 
Volg instructies van de practicumleiders altijd op. 

 
 

3  Goed gebruik juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) 

a. Gebruik het “ja, tenzij”-principe. Bijvoorbeeld: 
Ja, je gebruikt een bril, tenzij uit je risico-
analyse blijkt dat deze niet nodig is.  
Je kijkt hierbij dus niet alleen naar je eigen 
werkzaamheden maar ook naar die van je 
medestudenten. 

b. Een labjas is echter altijd verplicht in een lab-
omgeving (met als enige uitzondering: 
practicumas-sistenten op het podium) 

c. Welke PBM’s je verder nodig hebt, hangt af van 
de stoffen of organismen waarmee je werkt, 
gebruik dus ook het juiste type handschoenen, 
bij verschillende werkzaamheden (let op 
doorslagtijd, en gegevens op MSDS-kaart of 
chemiekaartenboek) 

1. Meld!  Een incident meld je altijd bij de TOA/assistent. Niet om 
een schuldige aan te wijzen, maar om herhaling te voorkomen en 
ook om, waar nodig, de juiste hulp te kunnen geven. 

Een voorbeeld, bij inhalatie van zoutzuurdamp kun je een 
chemische longontsteking krijgen, die pas uren later 
optreedt. Dit wordt vaak niet of te laat herkend. 

Voorbeeld: een waterige oplossing met 20% methanol en 
ethidiumbromide. De methanol is hier zo verdund, dat deze 
laag –calorisch is (brandt niet), dus afvoeren als halogeen.  

Werk met elkaar i.p.v. naast elkaar Wanneer je een 
verwarmingsplaat hebt gebruikt die nog warm is, geef dit dan 
aan, je medestudenten kunnen dit niet zien! 

Veilig werken is ook: 
 Struikelgevaar voorkomen 
 Gebruikt glaswerk direct schoonmaken; na gebruik 

wordt het snel onduidelijk wat er in het glaswerk 
heeft gezeten. 

 Volg instructies van practicumleiders altijd op 

Labomgeving Dat je chemicaliën ook van thuis kent, maakt 
ze niet veiliger. Concentraties en samenstellingen kunnen 
variëren.  Bijvoorbeeld, chloorgas is iets anders dan chloor 
voor het toilet. 

 

Gebruik de één-handschoenmethode, zodat je één onbesmette 
hand vrij houdt voor schrijven, deurknoppen e.d. 
Voorkom schijnveiligheid en onnodige besmetting; draag 
daarom handschoenen en andere PBM’s alleen wanneer 
nodig. 
Handschoenen op de gang verboden! 

Ook als je met niet giftige stoffen werkt, is een veiligheidsbril 
soms handig. Denk aan spetteren van hete vloeistoffen en gels 
of stoffen die irriteren en barstend glaswerk. 

Denk hier over na: beschermen lange mouwen? Soms kun je 
blote huid beter afvegen. Heb je dichte of open schoenen? Kun 
je met nitril-handschoenen bij een vlam werken?  
Maak bewuste, doordachte keuzes! 
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Praktisch voorbeeld: werken met ethydiumbromide (EtBr) 
 

EtBr in een gel wordt bij electroforese gebruikt om DNA of RNA zichtbaar te maken. Dit 
 betekent dat er een interactie is van de stof met genetisch materiaal. Zonder verdere informatie is 
daarmee al direct duidelijk dat EtBr potentieel een carcinogeen of reprotoxische stof is. Als je de stof 
opzoekt in het chemiekaartenboek, vind je uitgebreide informatie hierover. Hieronder een fragment uit 
het Chemiekaartenboek (TNO, uitgave 26, 2011 Sdu uitgevers) 
 

Let op dit soort 

aanduidingen en 

handel ernaar 

Werk in de 

zuurkast 

Handschoenen? 

Ja! 

Netjes werken en 

opruimen 

Geldt altijd, je weet nooit wat 

je voorgangers gedaan 

hebben, voorkom 

zelfbesmetting 


