Bijlage 3
30 maart 2007

Aanvulling op Plan van aanpak Evangelische Basisschool On Line te Eindhoven.
Klasse 1 - behlngri.ik risico - actie noodzakelijk
Klasse 2 - mogeli.ik risico - actie gewenst
Klasse 3 - risico wellicht aanvaardbaar - actie overwegen.
De aanduiding "W" geeft aan dat er wettelijke verplichtingen zijn die nageleefd dienen te worden.
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Nagaan of de palen met stoffen
geïmpregneerd z ijn die nog een
gezondheidsrisico vormen.

Actie door

Gevaarlijke stoffen
Als extra toevoeging aan de in
2005 uitgevoerde ASV is als
aandachtspunt gesignaleerd; de
ri si <.;0 's voor de gezondhe id di e
mogcJijk verbonden zijn aan de
geimpregneercle houten palen di e
o.a. verwerkt zijn als afrasteJing
rond de zandbak, de doolhof en in
di verse rijen .
Kinderen en leerkrachten kunnen
geregeld in aanraking komen met
de palen. De vraag is gesteld of
contact met de geïmpregneerde
palen een gezondheidsrisico met
zich meebrengt.

Door de school zijn in het eerste kwartaal
van 2007 de volgende acties ondernomen;
I. de arbodienst is gevraagd om advies
over de te nemen acties.
2. de leverancier van het hout "van Swaay
hout te Schijndel" is gevraagd om de
informatie omtrent het gebruikte
impref,'11eenniddel aan te leveren. Uit de
aangeleverde informatie en sch.riftelijke
bevestiging van het bedrijf blijkt dat het
gaat om een bij wet goedgekeurd middel
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dat niet tot de gevaarlijke stoffen CCA-

Aanleiding van de vraag betreft
de uit li teratuur bekendc
infonnatie over "wolmunzouten"

zouten gerekend wordt.
3. het milieutechnisch laboratOlium
Search hceft het zand in de zandbak
onder.wcht op sporen van verontrein iging
door "wolm anzouten". Uit de
ana lyseres ultaten blijkt dat geen meetbare
gehalten van de in , of als gevolg van,
" wolmanzouten" aanwezige stoffen. Op
basis van de resu ltaten is geconcludeerd
dat geen risico 's aanwezig waren en zijn
m.b.t. de gezondheid van de kinderen.
4. de gemeente, in easu de GGD, is
gevraagd de gezondheidskundige ri sico 's
te inventariseren en te adviseren naar
school en ouders. Uit de inventarisatie is
geb leken dal geen gezondheidskundi ge
risieo ' s meer verbonden zU n aan het voor
impregnering gebruikte middel.en
daarmee aanraking van de palen geen
risico op gezondheidsschade via de huid
en/of ademhalingswegen van kinderen en
leerkrachten.
5. de school heeft een
infollnatiebij eenkomst georgan iseerd voor
en schri ftehjke infollllatie verstrekt aan de
ouders van de kinderen . Door de ruis van
de GGD is informatie is verstrekt en zijn
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vragen beantwoo rd .
De palen staan er inm iddels al meer dan
een j aar. Ri sico op blootstelli ng aan
gevaarlijke stoffen afkomstig van dc palen
is verwaarloosbaar klein.
Verdere maatregelen wo rden niet nod ig
geacht.
Neem dc evaluatie van di t aandachtsp unt
mee in dc evaluatie van het pl an van
aan pak van de ri&e.

(

")
(

Op grond van de bev indingen uit
bovenstaande acties is ondergetekende
namens HumanCapitalCare Arbozorg
van oordeel dat geen verdere maatregelen
nod ig zijn

•

H.J. Smeets,
Hogere vcil ighcidskunuigc / arbeidshygiënist
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