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Training
Blootstelling
Aan de slag met
blootstellingscenario’s
en -berekeningen.

Toxic® Training Blootstelling bij u op locatie
Wanneer de Toxic® adviseur bij u langs is geweest, kunt u meteen doeltreffend en praktisch
aan de slag met blootstellingscenario’s en -berekeningen. U weet waar u moet beginnen,
wat uw doelen zijn en hoe u deze haalt. Alles toegespitst op uw organisatie.

Schrijf u in op www.toxic.nl/blootstellingstraining
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Contact
Voor al uw vragen
Jimmy Bas
Accountmanager binnendienst

Blootstellingstraining bij u op locatie

Er zijn niet veel praktische cursussen of toelichtingen over blootstelling.
Onze adviseurs willen dit doorbreken en u helpen om doelgericht blootstelling
binnen uw organisatie aan te pakken. Om de training het meeste effect te
laten sorteren, geven wij hem bij u op locatie. Zo kunt u makkelijker uw
praktijkvoorbeelden delen.

(070) 378 0162
j.bas@toxic.nl
www.toxic.nl

Er worden veel onwaarheden verteld over blootstelling aan
chemische producten

Over blootstelling aan chemische producten worden veel onwaarheden
verteld, bijvoorbeeld dat wanneer een stof echt schadelijk voor je is,
de zintuigen van jouw eigen lichaam dit wel direct aangeeft. Daarnaast
gebeurt het vaak dat er geen prioriteiten worden gesteld, waardoor er wordt
doorgeschoten in het aantal blootstellingscenario’s en berekeningen. Dat is
zonde van uw tijd.
Met deze training weet u zeker wat de valkuilen en onwaarheden zijn en dat
u het onderwerp ‘blootstelling’ op de juiste wijze benadert.
U ontvangt deze training voor € 499,- excl. BTW p.p. per middag.

Trainingsprogramma
13.00 uur Aanvang
• Programma toelichten en ingediende vragen bespreken.
• Wijze van inventariseren.
• Wijze van prioriteren.
• Vaststellen van blootstellingscenario’s (welke scenario’s zijn er in de organisatie:
bijvoorbeeld mengen, gebruik afval, enz).
• Welke gegevens moeten er worden verzameld om een blootstellingsscenario te
kunnen maken (register, eigenschappen, grenswaarden enz)?
14.45 uur Pauze
• Welke tools zijn er voor een blootstellingsschatting, of is meten altijd beter?
• Advies bij het vaststellen van technische maatregelen (afzuiging, etc).
• Advies bij het vaststellen van organisatorische maatregelen (uitgifte stoffen,
gesloten ruimten, etc).
• Advies bij het vaststellen van informatie maatregelen (WIK, etc).
• Advies bij het maken van werknemerslijsten (met versnelling door vast te stellen op
functie).
• Advies bij het maken PBM-lijsten (ook per functie).
16.30 uur Napraten
U ontvangt de training voor € 499,- excl. BTW p.p. per middag.



Schrijf u in op www.toxic.nl/blootstellingstraining

