
Van bestelling tot afval 

Charlie Morales 
Adviseur gevaarlijke stoffen 
Beheer register gevaarlijke stoffen 
Vz werkgroep landelijke databank GS UMC / NFU 
Vz werkgroep Arbocatalogus GS UMC / NFU 



De vragen ….. 

 Overzicht van gebruikte systemen…. 

 Het verschil tussen databank en registratiesysteem…. 

 Welke chemische database systemen zijn er…. 

 Voor- en nadeel van een registratiesysteem… 

 Zijn er systemen voor het traject van aankoop tot opslag…. 

 Systemen: gevaareigenschappen / transport / CLP (Eu-GHS)… 

 Hoe complex zijn registratiesystemen / handige koppelingen… 

 Welke problemen los je niet op met een digitale registratie… 

   



Register GS – Databank GS 

    Register   Databank 
 software / database  software / database 

 informatie over stoffen informatie over stoffen 

 wat, wanneer, waar,wie  eigenschappen 

 logistiek   intrinsiek 

 Hoeveel, locaties  Vib en / of Wik 

 

    Register gevaarlijke stoffen  Databank gevaarlijke stoffen  



Registratiesystemen 

 speciaal ontworpen programma’s voor registratie doeleinden 

• meerdere gebruikers / netwerkversie / licentie 

• organisatiebrede informatie / internet / intranet 

• modulair / rapportage-generator / security 

• koppeling div. databases / overmaat (20/80 effect) 

• eigen structuur / arbeidsintensief / functioneel en technisch beheer  

• complex / learning curve 

• geschikt voor middel tot grote organisaties 

• ? 

 



Registratiesystemen 

 op maat geschreven applicaties  

• applicaties die aansluiten op bestaande systemen  

• BMS (Business management software) / Oracle / Sap / PeopleSoft 

• geschikt voor middel tot grote organisaties  
 

• applicaties die zelf gemaakt worden  

• Access / Excel / web toepassingen 

 

 

 



Registratiesystemen 

 Excel spreadsheet 
 eenvoudige opzet / eigen structuur aan te brengen 
 geschikt voor zeer kleine tot kleine organisaties 
 gebruiksvriendelijk 
 goedkoop 
 ongeschikt voor het doel (rekenprogramma) 
 beperkt beschikbaar voor de organisatie 
 beperkte rapportage mogelijkheden 
 geen koppeling gevaarsinformatie 
 bevoegdheden / privacy 
 veranderende wetgeving 

  



Registratiesystemen 

 Access database 
 opzet eenvoudig tot complex / eigen structuur aan te brengen 
 geschikt voor kleine tot middel grote organisaties 
 gebruiksvriendelijk / userschermen 
 aanschaf redelijk 
 geschikt voor het doel (databaseprogramma) 
 beperkt beschikbaar voor de organisatie 
 goede rapportage mogelijkheden 
 koppeling met andere databases mogelijk 
 zeer arbeidsintensief, alles moet zelf gemaakt worden 
 veranderende wetgeving ? 

  



Databanken 

 software programma’s / web toepassingen 

• veiligheidsinformatiebladen (wik / msds) 

• werkplekinstructiekaarten (diverse soorten) 

• gevalideerde bladen 

• veel keus 

• Chemiecaliënboek – SDU - GDS – Stoffenmanager – Chem watch 

• Landelijke databank gevaarlijke stoffen UMC / NFU 

• casus……maak de juiste keuze 

 



Pikrinezuur 

 

   



Pikrinezuur 

 

 

 

 

 

 

 



Van bestelling tot afval 

 registratie Erasmus MC breed. Interne en externe locaties 

 per locatie / per afdeling / per ruimte 

 combinatie van handmatige invoer en digitaal inlezen 

 chemische, radioactieve stoffen, artikelen 

 schoonmaakmiddelen, verpleging, brandveiligheidkasten 

 Bvk als een artikel maar ook als een locatie 

 koppeling met de Databank gevaarlijke stoffen UMC / NFU 

 useraccounts (mag amk chem.beheerders bhv beveiliging vk ah)  

 

 

 

 



Van bestelling tot afval 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangst Registratie 

Opslag / verbruik 

Transport Ontvangst afd 

Afvoer Verzamel Scan / afboeken 



De praktijk menu 

 

 

 



De praktijk zoeken op stof 

 

 

 



De praktijk stof gegevens 

 

 

 



De praktijk koppeling databank 

 

 

 



De praktijk  wik 

 

 

 



De praktijk onverenigbare combinaties 

 

 

 



De praktijk  zoeken op artikel 

 

 

 



De praktijk zoeken op artikel 

 

 

 



De praktijk documentkoppeling 

 

 

 



De praktijk document 

 

 

 



De praktijk registratie 

 

 

 



Waarom 

• onderwerp / item / issue 

• wettelijk kader  

• afspraken (convenanten / arbocatalogus) 

• niet wettelijk kader  (awareness, mindering, informatie) 

• medewerkers, hulpverleners 

• patiënten, bezoekers, studenten, buurtbewoners 

 

 

 

 



Wat is het resultaat? 

• sluitende registratie? 

• vergroten van de veiligheid? 

• zicht op milieubelasting? 

• informatie overdracht?   

• wettelijke verplichtingen? 

• overmaat? 

 

 

 

 

nee (aan- afmeldingen, medewerking) 

indirect… (netwerk, bewustwoording) 

mits… (systeemopzet goed is) 

mits.. (toegankelijk, gebruiksvr, databank) 

ja 

ja 

 

 

 

 



Waarom 

 

 

 

 

 

Woonwijk Roombeek 13 mei 2000 

23 doden, 950 gewonden 

1250 daklozen, 200 woningen 

900 kilogram in container 

177 ton in bunker 

Chemie Pack, Moerdijk 05 jan 2011 

71 miljoen schade 

grond, bodem,bovengronds sanering 

gezondheidsschade ? 

ruim 2300 stoffen 



Van bestelling tot afval 

 

 

 

 

 

Gevaarlijke stoffen ? 

Voorzichtig behandelen 
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