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Checklist ter verificatie van Déparis door 
preventiedeskundige 

Gebruiksaanwijzing 
 

De checklijst werd niet ontwikkeld als een checklist op zich, 
hij dient steeds gebruikt te worden als aanvulling op de Déparis methode. 

 
De checklist is enkel een aanvulling op de Déparis methode: 

 Déparis is de methode die tot doel heeft om op een participatieve manier het welzijn 
op het werk te verbeteren en dit voor alle aspecten van de behandelde arbeidssituatie.  

 De checklist  laat toe na te gaan of de belangrijkste risico's niet over het hoofd werden 
gezien tijdens deze participatieve aanpak. 

 
De checklist dient bij voorkeur gebruikt te worden door de preventieadviseur (PA) die het 
toepassen van de SOBANE strategie en in het bijzonder het gebruik van de Déparis methode 
voor deze arbeidssituatie opvolgt. 
Deze PA dient dus de Déparis methode op zich en de toepassing ervan goed te kennen. 
Hij onderzoekt de arbeidssituatie door gebruik te maken van de 4 tabellen van de checklist:  

■ door eerst voor elk aspect een appreciatie toe te kennen, vervolgens globaal voor de 
ganse rubriek 
 NVT: niet van toepassing. 
 ☺ licht op groen: geheel bevredigende situatie. 
  licht op oranje: middelmatige en gewone situatie, indien mogelijk te verbeteren. 
  licht op rood: onbevredigende situatie die gevaarlijk kan zijn en zeker moet 

verbeterd worden. 
■ door problemen op te sporen, niet door ze te kwantificeren of te meten. Door er de 

oorzaken van te bepalen en enkele verbeteringsmaatregelen voor te stellen. 
■ alle observaties en bedenkingen te noteren. 
■ een code toe te kennen voor het geheel van de rubriek die de zwaarste score 

weergeeft van bepaalde items uit deze rubriek  
Indien hij beschikt over voldoende tijd en mogelijkheden, kan hij op dezelfde manier te 
werk gaan voor alle andere rubrieken van de Déparis. 
 

De checklist wordt gebruikt na de Déparis overlegmeeting indien de PA de meeting niet zelf 
heeft geleid.   

■ de PA neemt kennis van de resultaten van de Déparis meeting 
■ onderzoekt de arbeidssituatie, bij voorkeur in aanwezigheid van de coördinator van de 

Déparis meeting 
■ vult eventueel, na overleg met de coördinator, de resultaten van de Déparis meeting 

aan 
■ herziet samen met de coördinator de tabel «Wie doet Wat Wanneer ? »  

 
Indien de PA zelf de Déparis meeting coördineert, is het aangewezen dat hij de checklist 
samen met de Déparis methode gebruikt als hij de arbeidssituatie bekijkt voor de Déparis 
overlegmeeting.  Op deze manier zal hij voldoende info hebben om de Déparis meeting te 
leiden en nuttige elementen aan te brengen.   
 
De opgedane voorkennis mag echter nooit gebruikt worden om bepaalde aspecten van 
de arbeidssituatie die besproken werden tijdens de Déparis meeting te beïnvloeden of af 
te remmen. 
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Het vervolg van de procedure sluit aan bij deze die wordt voorgesteld voor Déparis: 

■ Voorstelling van de globale resultaten aan de verantwoordelijken en de 
overlegorganen. 

■ Vervolg van de studie voor de problemen waarvoor geen oplossing werd gevonden, 
domein per domein, door gebruik te maken van de participatieve Observatie methode 
(niveau 2) van de SOBANE strategie. 

■ Opstellen van een actieplan. 
■ Een dynamische risicobeheersing opzetten door periodiek gebruik te maken van de 

Déparis methode, de checklist en de Observatie en Analyse methodes van de 
SOBANE strategie voor een blijvende verbetering van de arbeidssituatie. 

 
De  checklist is niet bestemd om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen 

inzake de jaarlijkse bedrijfsbezoeken van de arbeidsplaatsen. 
 
 
 

Arbeidsongevallen (rubriek 3 van Déparis) 
 
 

Werkkledij en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 
 Aangepast, beschikbaar, gebruik ervan, onderhouden, gerangschikt… NVT ☺   
 Gevaarlijke producten: PBM aangezicht, luchtwegen, handen, lichaam, voeten NVT ☺   
 Machines: PBM ogen (wegspringende deeltjes), handen NVT ☺   
 Werken op hoogte: helm, veiligheidsharnas… NVT ☺   

Val van hoogte: 
 Veiligheidsgordels, verankeringspunten, staat en onderhoud van de uitrusting voor het 

werken op hoogte en het hijsen van personen… 
NVT ☺   

Vallen: staat van de vloer, niveauverschil, orde en netheid… NVT ☺   
Vallende voorwerpen of wegspringende deeltjes: 

 Veiligheid van de handelingen, rangschikking van hulpmiddelen en materiaal…  NVT ☺   

Mechanische risico's: 
 Pijn, verwonding, aandrijving,  verplettering, amputatie, snijwonden, steekwonden, 

brandwonden… 
 Te wijten aan de afwezigheid van schermen, afschermkappen; het gebruik van 

naalden, messen, warme vloeistoffen… 

NVT ☺   

Procedures in geval van ongeval: 
 Duidelijk, door iedereen gekend en toegepast NVT ☺   

Analyses van arbeidsongevallen: 
 Systematisch, volledig en nuttig NVT ☺   

EHBO: 
 EHBO-lokalen, verbanddozen, hulpverleners … 
 Goed gelegen en aangepast 

NVT ☺   

Bedenkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen beoordeling NVT ☺   
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Elektrische risico's (rubriek 4 van Déparis) 
 
 

Elektrische installatie 
 differentieelschakelaars, zekeringen, aardingen, signalering, bescherming… NVT ☺   

Elektrisch materiaal: draden, kabels, verlengstukken, stekkers met aardgeleiding … NVT ☺   
Elektrische uitrusting: aansluitingen, aanzetknop en noodstop, aardingen, onderhoud, isolatie, 
batterijen… NVT ☺   

Brand en explosie risico's (rubriek 4 van Déparis) 
Ontvlambare of explosieve stoffen: hoeveelheid, opslagplaatsen, verluchting, 
bevoorrading… NVT ☺   

Ontstekingsbronnen: 
 Naakte vlam, warmtebronnen of bronnen die vonken doen ontstaan (statische 

elektriciteit…), signalisatie 
NVT ☺   

Bestrijdingsmiddelen: 
 Detectie en automatische blussing, blusapparaten, brandhaspels, hydranten…, 

signalisatie 
NVT ☺   

Compartimentering van lokalen, trappen…:  
 technische kokers, brandwerende deuren (staat, belemmering…), gemaakte openingen 

terug dicht maken (kabels, leidingen…)…  
NVT ☺   

Interne interventieploeg: opgeleid, beschikbaar NVT ☺   
Richtlijnen in geval van brand: 

 evacuatieplannen, alarmmelding, waarschuwingssignaal, evacuatiewegen en 
nooduitgangen, verzamelpunten, brandoefeningen … 

NVT ☺   

Signalering: 
 ontvlambare stoffen, ontstekingsbronnen, opslagplaatsen, bestrijdingsmiddelen, 

nooduitgangen, plannen van de gebouwen, intern noodplan, noodverlichting… 
NVT ☺   

Bedenkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen beoordeling NVT ☺   
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Machines en handgereedschap (rubriek 6 van Déparis)  
 

Handgereedschap (hamers, schroevendraaiers, nijptang… of gereedschap voor machines): 
kwaliteit, staat 

 Draagbare machines (boormachines, slijpmolens, schroevendraaiers…) 
 Reglementering: CE markering, voorschriften van de fabrikant, beschermingsmiddelen, 

staat, gewicht 

NVT ☺   

Niet draagbare machines (machines, werktuigen…): 
 Reglementering: CE markering, voorschriften, verslag van indienststelling, 

beschermingen, veiligheidszone, staat 
NVT ☺   

Verrijdbare machines en heftoestellen 
 Reglementering: CE markering, voorschriften, verslag van indienststelling, 

veiligheidszone 
NVT ☺   

 Kwaliteit, Aangepast 
Verrijdbare machines: vergunning, toegang tot de werkpost, verlichting, signalering… 
Heftoestellen: vergunning, toegang, gewicht van de last, hulpmiddelen voor het hijsen, 
communicatie 

NVT ☺   

Alles 
 Duidelijk inventariseren NVT ☺   

 Aangepast: aan de uit te voeren handeling NVT ☺   
Onderhoud: 

 In goede staat NVT ☺   

 Regelmatig en preventief nazicht en onderhoud, jaarlijks grondige controle, periodiek 
nazicht (EDTC) NVT ☺   

 Kunnen opzijgezet worden in geval van problemen (beschadigde snoer, spleten, 
scheuren, algemene slijtage): procedures, signalering, vervangmachines NVT ☺   

 Reiniging en rangschikking volgens de noden, op plaatsen rond de werkposten die 
goed bereikbaar zijn NVT ☺   

Veiligheid van de handelingen: 
 Collectieve beschermingsmiddelen tegen wegspringende deeltjes NVT ☺   

 Makkelijk en veilig vast te houden NVT ☺   
 Aangepast aan de werknemer en beveiligd: Geen elementen die kunnen kwetsen; Niet 

te zwaar; Geen vibratie; Aangepast aan linkshandigen NVT ☺   

De opleiding van de werknemers: 
 Om het juiste en het meest efficiënte materiaal of machine te kiezen NVT ☺   

Bedenkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen beoordeling NVT ☺   
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Chemische en biologische risico's (rubriek 11 van Déparis) 
 
 

 
Inventaris van chemische producten: 

 up-to-date, met vermelding van naam van het product, hoeveelheid, componenten, CAS 
nummer, gevaarssymbolen, R en S-zinnen, veiligheidsfiches… 

NVT ☺   

Inventaris van biologische agentia: 
 biologische agentia: activiteiten met welbewuste en niet-welbewuste blootstelling, 

bacteriën, virussen, contact met patiënten en lichaamsvochten, stilstaand warm water… 
NVT ☺   

De opleiding: m.b.t. de procedures en de risico’s NVT ☺   
De procedures: 

 Duidelijk en gerespecteerd (mengelingen, doseringen) NVT ☺   

 Bij incidenten (omvallen, spatten,…) gerespecteerd NVT ☺   
De etikettering: aangepaste recipiënten en goed geëtiketteerd NVT ☺   
De opslagruimte: 

 Biologische, toxische, corrosieve, ontvlambare….producten in een aangepaste, 
afgezonderde en aangeduide ruimte 

NVT ☺   

De stofdeeltjes, houtkrullen, oliën, dampen …: 
 Verwijderd (ventilatie, afzuigen,…) zonder dat ze in de lucht of omgeving verspreid 

worden 
NVT ☺   

De chemische en biologische afval: 
 Op een gecontroleerde manier verwijderd volgens gekende procedures NVT ☺   

 In aangepaste recipiënten (afvalemmers) NVT ☺   
De signalisatie: 

 Aangepast en gerespecteerd: verbod op roken, risicolokalen,… NVT ☺   

De collectieve beschermingsmiddelen: 
 Douche, lavabo, oogfontein… goed geplaatst en in goede staat NVT ☺   

De PBM: handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, kledij 
 Aangepast, beschikbaar en gebruikt NVT ☺   

De werknemers met een verhoogd risico: vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die 
borstvoeding geven, jonge werknemers,… 

 Specifiek gezondheidstoezicht 
NVT ☺   

De vaccinaties: in orde NVT ☺   
De hygiëne: 

 Er wordt niet gegeten op de werkplaats NVT ☺   

 Geen schimmels of zwammen (vochtigheid) NVT ☺   
De luchtverversing: is voldoende 

 Frisse lucht, aangenaam en geurloos NVT ☺   

De rokers: 
 De rokerszone is goed gelegen en voldoende verlucht NVT ☺   

Bedenkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen beoordeling NVT ☺   
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EINDSYNTHESE:  
Breng hier de algemene beoordeling van de rubrieken aan,  

door het vakje groen ☺, geel  of rood  te kleuren. 
 

Arbeidssituatie: 
Arbeidsongevallen (rubriek 3 van Déparis) NA ☺ 
Elektrische risico's (rubriek 4 van Déparis) NA ☺ 
Machines en handgereedschap (rubriek 6 van Déparis) NA ☺ 

Chemische en biologische risico's (rubriek 11 van Déparis) NA ☺ 
 
 

Eindverslag van de bedenkingen: 
Breng hier de bedenkingen samen die aan het einde van elke rubriek genoteerd werden  

 

N° Bedenkingen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

checklist_nl_29nov05.doc  6 


