Arbeidsrisico’s in de kappersbranche

Gerichte inspecties in uw branche
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De belangrijkste arbeidsrisico's in de kappersbranche

Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico's in de kappersbranche, de branche
waartoe uw bedrijf behoort. U kunt lezen wat u daarvoor moet regelen en waar de Arbeidsinspectie bij
inspecties op zal letten. Investeren in goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan het gezond houden
van uw werknemers en uw bedrijf.
In de kappersbranche hebben de belangrijkste arbeidsrisico’s te maken met:

•
•

fysieke belasting en RSI
werken met chemische producten
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De Arbeidsinspectie controleert tijdens een inspectie specifiek op deze arbeidsrisico's.
Met deze brochure kunt u zich hier goed op voorbereiden. Op andere onderwerpen inspecteert
de Arbeidsinspectie alleen als daar een concrete aanleiding voor is.
In het eerste deel van deze brochure kunt u lezen:
• welke verplichtingen u als werkgever heeft;
• hoe een bedrijfsinspectie verloopt.
In
•
•
•

het tweede deel vindt u:
de belangrijkste arbeidsrisico's in uw branche uitgewerkt;
de inspectienormen per arbeidsrisico;
verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen om aan de regels te voldoen.
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Deel 1

Veiligheid en gezondheid, uw zorg

Als werkgever moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Daarvoor organiseert u
het werk zodanig dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid van uw werknemers.
Kennis van de risico's is hiervoor een belangrijke basis. Zo kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de
arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit doet u aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

RI&E en plan van aanpak
Een RI&E is voor ieder bedrijf verplicht.Voor de kappersbranche is een erkend branchespecifiek RI&E-instrument
beschikbaar (zie: www.healthyhairdresser.nl). Met de resultaten van de RI&E stelt u een plan van aanpak op.
Dit kunt u zelf doen of uitbesteden aan een externe partij. U bent verplicht uw RI&E inclusief het plan van
aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Als u gebruik maakt van het branchespecifieke
RI&E-instrument is het soort toetsing afhankelijk van uw bedrijfsgrootte.
• Heeft u maximaal 25 werknemers (incl. leerlingen) in dienst, dan laat u uw RI&E schriftelijk toetsen door een
gecertificeerde arbodienst. De arbodienst komt dan niet langs. Dit wordt ook wel de lichte toets genoemd.
• Heeft u meer dan 25 werknemers (incl. leerlingen) dan dient u uw RI&E te laten toetsen door een
gecertificeerde arbodienst die uw bedrijf bezoekt.
In
•
•
•
•

het plan van aanpak beschrijft u:
welke verbeteringen u wilt doorvoeren;
welke verbeteringen prioriteit hebben;
wanneer de verbeteringen uitgevoerd moeten zijn;
wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.

Voor het aanpakken van verbeteringen gelden de volgende uitgangspunten:
• Risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen (bijvoorbeeld het vervangen van
schadelijke stoffen door minder gevaarlijke alternatieven).
• Is deze bronaanpak redelijkerwijs niet mogelijk (vanwege technische, organisatorische en/of economische
redenen), dan treft u maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn (bijvoorbeeld het gebruik van
kappersfietsen, het niet dragen van handsieraden en minimaal tien minuten pauzeren na circa twee
uur werken).
• In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanpak aan de bron of een algemeen beschermende aanpak
te kiezen. In die gevallen stelt u persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de werknemers
(bijvoorbeeld het dragen van pvc-handschoenen), waarbij u er ook op toeziet dat deze gebruikt worden.
Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie.
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Actualiseren van de RI&E
De RI&E en het plan van aanpak moeten actueel blijven. De sociale partners die het branchespecifieke RI&Einstrument hebben laten maken, bevestigen het belang hiervan. Hun aanbevelingen zijn:
• Controleer of de RI&E nog actueel is en of er nog wijzigingen of aanvullingen nodig zijn.
• Actualiseer de RI&E zo nodig na enkele jaren of zoveel eerder als er belangrijke wijzigingen zijn in de salon.
• Controleer regelmatig of het plan van aanpak nog actueel is; bekijk wat er al is gerealiseerd en wat er nog
gedaan moet worden. Actualiseer het plan van aanpak als blijkt dat er wijzigingen of aanvullingen nodig zijn.
• Betrek de werknemers bij het maken van de RI&E en het plan van aanpak en bespreek dat plan van aanpak
regelmatig met hen.
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De Arbeidsinspectie bij u op bezoek

Hoe verloopt een bedrijfsinspectie?
De Arbeidsinspectie inspecteert uw arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de bepalingen in de Arbowet
en -regelgeving. Bij aanvang van de inspectie in uw bedrijf zal de inspecteur meestal vragen of een lid van
de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij de inspectie aanwezig wil zijn.
Deze personen hebben op basis van de wet dit vergezelrecht. Bovendien heeft de ondernemingsraad of
de personeelsvertegenwoordiging het recht om een gesprek met de inspecteur te vragen zonder dat u als
werkgever daarbij aanwezig bent.
De inspectie verloopt als volgt:
• De inspecteur kijkt op de werkplek hoe u de regels van de belangrijkste arbeidsrisico’s naleeft.
• De inspecteur bespreekt zijn bevindingen met u of degene die u mag vertegenwoordigen. Het kan zijn dat
u aan alle verplichtingen voldoet. Het kan ook zijn dat u dat niet of in onvoldoende mate doet, waardoor
nadere afspraken over naleving worden gemaakt.
• De inspecteur legt geconstateerde overtredingen schriftelijk vast. Dit kan in de vorm van een waarschuwing
of een eis. Bij sommige overtredingen kan de inspecteur direct een boeterapport opmaken.

Deze brochure gaat over de belangrijkste risico's in uw branche. Mogelijk gelden er voor uw bedrijf ook nog
andere, specifieke regels of risico’s. Deze risico’s moet u ook in de R&IE en het plan van aanpak opnemen.
Ook moet u maatregelen treffen om deze risico's weg te nemen of te verminderen.
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U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen
In geval van overtredingen geeft de Arbeidsinspectie u een waarschuwing of stelt zij u een eis. U krijgt een
waarschuwing als direct duidelijk is wat u moet doen om de overtreding op te heffen. U krijgt een eis als niet
direct vanuit de wet duidelijk is wat u moet doen om de overtreding op te heffen. De Arbeidsinspectie geeft in
deze eis aan wat u precies moet doen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Na een waarschuwing of
een eis krijgt u enige tijd om de overtreding op te heffen. Dit wordt altijd gecontroleerd. Is de overtreding niet
opgeheven binnen de gestelde termijn dan kunt u alsnog een boete krijgen. Bij een eis of een boete krijgt u
altijd de mogelijkheid daar op te reageren en/of uw bezwaar kenbaar te maken.
Bij een ernstige overtreding zegt de Arbeidsinspectie een boete aan en kan zij het werk (gedeeltelijk) stilleggen
totdat de overtreding is opgeheven. De hoogte van een boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en
de omvang van uw bedrijf. Kleine bedrijven betalen minder dan grote. Boetes naar aanleiding van een ongeval
zijn hoger dan voor ‘gewone’ overtredingen.Werkzaamheden worden stilgelegd als de Arbeidsinspectie vindt
dat er ernstig gevaar is voor personen. De Arbeidsinspectie heft een stillegging op als het gevaar is weggenomen.
Voor strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgemaakt.
Werknemers kunnen een boete krijgen wanneer zij bewust geen gebruikmaken van de veiligheidsmaatregelen.
Bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Wat u nog meer moet weten
Arbowet ook voor stagiaires en leerlingkappers
De Arbowet is van toepassing op zowel werkgevers als werknemers. Leerlingen in opleiding en stagiaires vormen
een specifieke doelgroep voor de Arbowet. Het betreft hier een Europese richtlijn. Jongeren lopen een bijzonder
risico; ze hebben gebrek aan ervaring, training en bewustzijn van de gevaren. Bovendien zijn ze fysiek nog niet
helemaal volgroeid. Zij hebben daarom goede raad, informatie en toezicht nodig.Voor jongeren gelden specifieke
regels, zoals het soort werkzaamheden dat ze mogen uitvoeren, de arbeids- en rusttijden en de combinatie met
schooltijden. In de RI&E en de daaruit voortkomende maatregelen moet de werkgever speciale aandacht schenken
aan de categorie jongeren. Het gaat hier om de verantwoordelijkheden van de werkgever/leidinggevende ten
opzichte van zowel leerlingkappers of stagiaires die op de werkvloer ervaring opdoen, als om jongeren die in
praktijklokalen van de school het kappersvak leren. Niet alleen de reguliere beroepsopleidingen moeten op dit
punt voldoen aan de Arbowet, maar ook de particuliere kappersopleidingen.
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Neemt u stagiaires in dienst, dan geldt voor hen tenminste dezelfde bescherming van hun gezondheid en veiligheid
als voor uw eigen jonge vaste medewerkers.Als u jonge mensen goed traint en begeleidt, kunt u profiteren van
hun enthousiasme en bereidheid tot leren, terwijl zij ondertussen veilig hun werk kunnen doen. Specifieke
informatie over jongeren en arbeidsomstandigheden vindt u op www.arbeidsinspectie.nl (trefwoord: jongeren).
Regels bij zwangerschap
In de kappersbranche werken veel vrouwen.Als een werkneemster zwanger is, borstvoeding geeft of zwanger wil
worden, gelden er specifieke regels. Die hebben in de kappersbranche vooral te maken met fysieke belasting en
blootstelling aan bepaalde stoffen. Centraal staat dat de werkneemster veilig en gezond kan werken. Een ander
uitgangspunt is dat de werkneemster tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zoveel mogelijk het
eigen werk kan blijven doen, in de eigen functie en op de eigen werkplek.Als dat met het oog op de veiligheid
en gezondheid niet mogelijk is, moet de werkgever tijdelijk ander werk aanbieden.
De werkgever controleert of in de bestaande werksituatie de beheersmaatregelen voldoende bescherming bieden
of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste werk- en rusttijden, extra pauzes en
het zoveel mogelijk voorkomen van staand werk, bukken, hurken en knielen. Sommige concentraties van chemische
stoffen zijn niet alleen van invloed tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding, maar kunnen ook
risicovol zijn als een werkneemster zwanger wil worden. In alle gevallen kunnen deze werkneemsters blootstelling
aan bepaalde stoffen (zoals in de kappersbranche producten op alcoholbasis) beter vermijden.Van sommige
producten is niet bekend of ze schadelijk zijn voor de voortplanting of het ongeboren kind. De werkneemster is
niet verplicht bij te grote risico's of onzekerheden met deze chemische stoffen te werken.
Meer informatie over werken en zwangerschap vindt u bij het onderdeel 'veilig werken' op www.szw.nl.

ARBEIDSRISICO'S IN DE KAPPERSBRANCHE

9

10

Voorlichting, onderricht en toezicht
Als werkgever bent u verplicht uw werknemers voor te lichten over de risico’s die het werk met zich meebrengt.
Ook moet u hen onderrichten over de maatregelen die deze risico’s beperken of wegnemen.Voor de kappersbranche betekent dit onder andere voorlichting en onderricht over fysieke belasting en het werken met chemische
stoffen.Voorlichting en onderricht is een belangrijke maatregel om ongevallen, verzuim en stagnatie te voorkomen of
te beperken.Als werkgever moet u er bovendien op toezien dat de instructies en voorschriften worden nageleefd.
Uw werknemers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten met de nodige voorzichtigheid en
zorgvuldigheid handelen en instructies opvolgen. De Arbeidsinspectie kan uw werknemer een boete geven als hij
zich schuldig maakt aan ernstige overtredingen waarvan hij op grond van de voorlichting/opleiding had kunnen
weten dat het om een overtreding van de wet gaat.
Preventiemedewerker
Ieder bedrijf moet een preventiemedewerker aanstellen of iemand binnen het bedrijf de preventietaken laten
uitvoeren. Deze medewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid, is op de werkvloer
aanwezig en speelt een belangrijke rol bij het maken van de RI&E en het plan van aanpak. Ook kan deze
persoon een rol spelen bij het geven van voorlichting over arbeidsomstandigheden aan de (andere) werknemers
en het onderzoeken van eventuele ongevallen in het bedrijf. Heeft uw bedrijf ten hoogste 25 medewerkers,
dan kunt u als werkgever zelf de taak van preventiemedewerker vervullen.
Bedrijfshulpverlening
De Arbeidsinspectie kan ook op de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) inspecteren.
De BHV-organisatie is onderdeel van uw RI&E en het plan van aanpak. Een aantal zaken moet u in ieder geval
op orde hebben. Zo moeten - afhankelijk van de omvang van en de risico’s in uw bedrijf - één of meer
werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als u de BHV gezamenlijk met andere bedrijven
in uw omgeving organiseert. Iedere BHV-er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken (eerste hulp
bij ongevallen, branden blussen en ontruimen) zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn
alle drie de hulpverleningstaken uit te voeren. Indien u een gebruiksvergunning heeft, staan daar mogelijk nog
andere eisen in gerelateerd aan de BHV-taken.
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Uw branche, de kappersbranche
Dameskappers, herenkappers en gemengde kappers vormen samen het kappersbedrijf. Het knippen of
anderszins behandelen (bijvoorbeeld verven, verlengen en vlechten) van hoofdhaar staat centraal.
De kappersbranche telde op 1 januari 2006 16.005 ondernemingen. In de branche werken ongeveer
45.000 personen (werkgevers, werknemers en leerlingen), waarvan bijna tweederde minder dan 32 uur
per week. 6.500 ondernemingen hebben werknemers en leerlingen in dienst. De praktijkruimte van de
scholen (zowel bij ROC’s als particuliere opleidingen) is ook van belang. Hier krijgen leerlingen
onderwijs in het kappersvak.
Het werk van een kapper is fysiek zwaar; een kwart van de kappers heeft serieuze rugklachten.
De kapper werkt vaak langdurig in dezelfde - ongunstige - houding. Bovendien staat de kapper veel.
Uit onderzoek blijkt dat 31% van de kappers last heeft van werkgebonden RSI-klachten door het
veelvuldig uitoefenen van fijnmotorische bewegingen (knippen, het aanbrengen van wikkels, vlechten en
dergelijke).Verder is kapperseczeem een typische beroepsziekte, die tot veel uitval leidt. Een op de tien
kappers heeft hier regelmatig last van door blootstelling aan chemische stoffen die in haarcosmetica
voorkomen en het werken in een vochtig milieu.

Arboconvenant
Werkgevers en werknemers hebben samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
afspraken gemaakt over het aanpakken van gezondheidsklachten in de branche. Die afspraken staan in
het arboconvenant. Belangrijke doelstellingen hiervan zijn:
• terugdringen van handeczeem onder kappers;
• terugdringen van RSI- en rugklachten;
• verminderen van de instroom in de WAO en de WAZ.
Tijdens de uitvoering van het convenant hebben de betrokken partijen veel kennis verzameld over
arbeidsrisico’s in de kappersbranche. Bovendien zijn beleidsregels (de gezond-werken-regels) opgesteld
en allerlei hulpmiddelen ontwikkeld zoals digitale instrumenten, brochures en praktische handleidingen
en tips. Op www.healthyhairdresser.nl vindt u deze hulpmiddelen en onderzoeken.
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Klachten
Soms ontvangt de Arbeidsinspectie klachten over arbeidsomstandigheden in een bedrijf. De Arbeidsinspectie
neemt een klacht alleen in behandeling als deze komt van een werknemer (of een relatie of rechtshulpverlener
van die werknemer) of een vakbond. Klachten of tips van anderen onderzoekt de Arbeidsinspectie in principe
niet, tenzij er sprake is van ernstig gevaar voor personen.
Ongevallen
Ernstige ongevallen moet u bij de Arbeidsinspectie melden. Dit betreft arbeidsongevallen die dodelijk zijn, of
leiden tot opname in een ziekenhuis of - naar redelijk oordeel - leiden tot blijvende gezondheidsschade.
De Arbeidsinspectie voert dan een onderzoek uit. Op www.arbeidsinspectie.nl vindt u het telefoonnummer
voor uw regio.
Beroepsziekten
Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf, dan meldt uw bedrijfsarts dit aan het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten.

ARBEIDSRISICO'S IN DE KAPPERSBRANCHE
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Deel 2

Twee belangrijke arbeidsrisico’s nader belicht

Dit deel van de brochure gaat dieper in op de belangrijkste arbeidsrisico's
in de kappersbranche:
• fysieke belasting en RSI
• werken met chemische producten
U kunt lezen wat het arbeidsrisico is, wat de gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid en veiligheid
van uw werknemers, en wat u moet regelen om dit te voorkomen. Hier zal de Arbeidsinspectie bij controles op
letten. Aan het eind volgen verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen die u helpen om aan de
regels in de Arbowet te voldoen.

Hoe zijn de belangrijkste risico's bepaald?
De Arbeidsinspectie heeft de belangrijkste arbeidsrisico's in uw branche bepaald aan de hand van:
• onderzoeksgegevens over aandoeningen die door het werk worden veroorzaakt (beroepsziekten);
één op de tien kappers heeft last van kapperseczeem, een kwart van de kappers heeft last van werkgebonden
rugklachten en één op de drie kappers heeft last van werkgebonden RSI-klachten;
• cijfers uit onderzoeken gehouden in het kader van het arboconvenant;
• inschattingscijfers van risico's door de Arbeidsinspectie.
Ook heeft de Arbeidsinspectie overlegd met de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO),
FNV Mooi en CNV BedrijvenBond.
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Fysieke belasting en RSI

Fysieke belasting is de belasting die het houdings- en bewegingsapparaat van mensen (rug, nek, schouders,
ledematen, gewrichten en spieren) ondervindt tijdens lichamelijke arbeid. Fysieke belasting op zich is niet
gezondheidsbedreigend, fysieke overbelasting wel. Fysieke overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten,
verzuim en zelfs uitval uit het arbeidsproces. Het hangt samen met de aard en de duur van de werkhouding,
de grootte van de krachten die mensen aanwenden en de frequentie waarmee een taak wordt uitgevoerd.

Wat zijn de risico’s?
In de kappersbranche zijn het vooral het - herhaaldelijk - uitvoeren van bepaalde bewegingen, het innemen
van bepaalde houdingen of een niet goed ingerichte werkplek, die gezondheidsschade en uitval veroorzaken.
Uit onderzoek onder kappers blijkt dat rugklachten (24%) en klachten aan arm, nek en schouders (RSI, 31%)
het meeste voorkomt. Kappers geven aan regelmatig of langdurig klachten aan rug, nek, schouder, ellebogen
of polsen/handen te hebben als gevolg van hun werk. Dit komt door veelvuldig dezelfde pols- en
elleboogbewegingen te maken, het langdurig in dezelfde houdingen werken, werken boven schouderhoogte
en het veelvuldig heffen van de bovenarmen. Permanente aandacht voor het risico op fysieke overbelasting
in de kappersbranche is noodzakelijk.
Risicofactoren in uw branche:
• geen goede pompstoelen voor de cliënt:
- Door een onjuist ingestelde stoelhoogte kan de kapper zijn rugspieren overbelasten.
- Door een te lange rugleuning kan de kapper de spieren in de schouder, nek en armen overbelasten.
- Door een te groot onderstel moet de kapper meer reiken naar de cliënt. Dit heeft nadelige gevolgen
voor de rug, schouders, nek en armen.
• gebruik van - voor de kapper - ergonomisch slechte kinderstoelen:
- Door het opleuken van een kinderstoel met bijvoorbeeld een autozitting, neemt de reikwijdte naar
het kind toe. Dit heeft nadelige gevolgen voor de rug, schouders, nek en armen.
• geen (gebruik van) goede kappersfiets:
- Te lang staan is nadelig voor de benen en rug.
- De aanwezige zitmogelijkheid moet bovendien ergonomisch goed zijn.
• ergonomisch slechte stoel/wasbakcombinatie:
- Door een te grote afstand tussen neksteun en achterzijde moet de kapper meer reiken naar de cliënt.
Dit heeft nadelige gevolgen voor de rug, schouders, nek en armen.
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•

•

•

gebruik van scharen zonder een pinksteun:
- Een niet neutrale stand van de hand bij het knippen kan de spieren en pezen in de
hand overbelasten.
bepaalde kniptechnieken:
- Onderzoek toont aan dat de palm-palm kniptechniek overbelasting van de vingers, pols en
schouders voorkomt. Door de traditionele kniptechniek te gebruiken, kan deze overbelasting
wel ontstaan.
onvoldoende tussentijdse pauzes nemen:
- Veel gebruikte spiergroepen kunnen zich bij onvoldoende rust niet genoeg herstellen.

Wat moet u doen?
Als werkgever moet u uw werknemers voorlichten over het risico op fysieke overbelasting en over de
maatregelen die dit risico beperken of wegnemen. U moet er bovendien op toezien dat uw werknemers de
instructies en voorschriften naleven.
Om de gezondheidsrisico’s die met fysieke overbelasting samenhangen zoveel mogelijk te voorkomen of
beperken dient u werkmethoden en voorzieningen te treffen. Dit kunt u doen aan de hand van een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). De kappersbranche heeft hiervoor een branchespecifiek RI&E-instrument
ontwikkeld. In de kappersbranche zijn afspraken gemaakt over het ergonomisch verantwoord inrichten van en
werken in een kapsalon. Deze afspraken zijn bekend als 'de gezond-werken-regels'. De volledige tekst staat op
www.healthyhairdresser.nl. Hier vindt u een beschrijving van de inrichting van een goede werkplek.
De genoemde risico’s en te nemen maatregelen komen aan bod. Die maatregelen hebben betrekking op:
• de werkplek: alles wat te maken heeft met de zitpositie van de klant en de zit- of sta-positie van de kapper;
• de werkplekinrichting: alles wat te maken heeft met de werkomgeving van de kapper en de klant;
• het gebruik van hulpmiddelen;
• de organisatie van het werk.

ARBEIDSRISICO'S IN DE KAPPERSBRANCHE
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Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
Tijdens een inspectie beoordeelt de inspecteur of u voldoende maatregelen heeft getroffen om fysieke
overbelasting te voorkomen. Daarbij let hij vooral op:
• Zijn er goede pompstoelen aanwezig?
• Zijn er goede en voldoende zitmogelijkheden voor de kapper tijdens het werk (kappersfietsen)?
• Is er een ergonomisch verantwoorde stoel/wasbakcombinatie aanwezig?
• Gebruikt de kapper (nikkelarme) scharen met pinksteun?
• Zijn medewerkers voorgelicht en geïnstrueerd om fysieke overbelasting te herkennen en te voorkomen?
Uitgangspunt voor de beoordeling zijn de artikelen in de Arbowet- en regelgeving. Als de inspecteur een
tekortkoming constateert, wordt er gehandhaafd en - afhankelijk van de situatie - geeft hij een waarschuwing
of stelt hij een eis. U krijgt daarna enige tijd om de overtreding op te heffen.

Meer informatie
> Gezond-werken-regels, gratis DVD. Uitgegeven door het brancheplatform kappers.
> Rapport 'Ergonomische normen en richtlijnen voor kappersmaterialen en werktechnieken', vhp-ergonomie
projectnummer 295.02.
> Rapport 'Arbobeleidsregels kappers', vhp-ergonomie projectnummer 295-23.
> Rapport 'De kappersfiets', vhp-ergonomie projectnummer 295.12.
> Rapport 'Keurmerk Kappers', vhp-ergonomie projectnummer 295.26.
> www.healthyhairdresser.nl
• Informatie over eisen, normen en gezond werken.
> www.huidinfo.nl/spataderen.htm
• Wat zijn spataderen, waardoor ontstaan ze en hoe ze zijn te behandelen?
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbowet, artikel 8 (voorlichting en onderricht)
> Arbobesluit, artikel 5.2 (voorkomen gevaren)
> Arbobesluit, artikel 5.3 (beperken gevaren risico-inventarisatie en -evaluatie)
> Arbobesluit, artikel 5.4 (ergonomische werkplekinrichting)
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Werken met chemische producten en allergene stoffen

Kappers gebruiken bij werkzaamheden zoals wassen, verven, blonderen, permanenten en
stylen een breed scala aan cosmetische producten. Zij kunnen bij deze werkzaamheden,
die vaak in een vochtig milieu plaatsvinden, blootstaan aan - soms schadelijke - ingrediënten
die in producten als verf, blondeermiddelen en permanentvloeistoffen zitten.
Huidcontact en inademing van dergelijke stoffen kan gezondheidsklachten veroorzaken.

Wat zijn de risico’s?
Kapperseczeem (ook wel contacteczeem genoemd) is nog steeds een veel voorkomende beroepsziekte bij
kappers. Recent onderzoek bevestigt dit (RIVM 2007). Het kan ontstaan als allergische reactie op bepaalde
ingrediënten en/of door langdurige irritatie van de huid. De oorzaak en de ernst van het eczeem bepaalt de
kans op herstel. Soms is het niet langer mogelijk het kappersvak uit te oefenen.
De kapperspoli ondersteunt werkgevers en werknemers bij het voorkomen en behandelen van kapperseczeem
(zie: www.huidenarbeid.nl/kapperspoli). Een andere huidaandoening is nikkelallergie. Deze kan ontstaan als
allergische reactie op nikkel in kappersmaterialen.
Bepaalde producten en werkzaamheden kunnen leiden tot irritatie van de luchtwegen. Denk hierbij aan:
het verwerken van blondeerpoeder, het aanmaken van permanentvloeistoffen en verfproducten en het gebruik
van spuitbussen. In een aantal gevallen kan dit allergische luchtwegaandoeningen als astma en bronchitis
veroorzaken.
Risico’s kunnen toenemen als op sommige punten het werk niet goed georganiseerd of ingericht is, of wanneer
de kapper niet de juiste producten of gereedschappen gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om:
• ontbreken van een apart afgescheiden chemiehoek;
• niet gebruiken van goede, niet-allergene handschoenen;
• dragen van handsieraden, vooral tijdens nat werk;
• gebruik van kappersgereedschap met een te hoog nikkelgehalte;
• gebruik van verf- en permanentstoffen uit bepaalde (groot)verpakkingen, waardoor meer kans ontstaat op
contact met de huid of luchtwegen;
• (onnodig) veel gebruik van stuivende producten;
• ontbreken van een goede afzuiginstallatie.

ARBEIDSRISICO'S IN DE KAPPERSBRANCHE
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Wat moet u doen?
U moet als werkgever zorgen voor doeltreffende bescherming van de werknemer als deze blootstaat of kan
staan aan schadelijke stoffen. U licht uw werknemers voor over de risico’s van het werken met chemische
producten. Ook geeft u hen aanwijzingen over de maatregelen die deze risico’s beperken of wegnemen.
Bovendien ziet u erop toe dat werknemers uw instructies en voorschriften naleven.
U bent verantwoordelijk voor werkmethoden en voorzieningen in de kapsalon die de blootstelling aan
schadelijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Dit kunt u doen aan de hand van een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). De kappersbranche heeft hiervoor een branchespecifiek RI&E-instrument
ontwikkeld. In de kappersbranche zijn ook afspraken gemaakt ter preventie van huid- en luchtwegklachten
bij het werken in kapsalons: 'de gezond-werken-regels'. De volledige tekst daarvan staat op
www.healthyhairdresser.nl. De risico’s en te nemen maatregelen die u hier vindt, kunnen u helpen bij de
preventie van huid- en luchtwegklachten.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
Tijdens een inspectie beoordeelt de inspecteur of u voldoende maatregelen heeft getroffen om huid- en
luchtwegaandoeningen te voorkomen. Daarbij let hij vooral op:
• Is er een apart afgescheiden productbereidingsruimte (chemiehoek) aanwezig die aan alle voorwaarden
voldoet?
• Gebruikt de kapper goede, niet-allergene handschoenen?
• Is er een verbod op het gebruik van permanentvloeistoffen op basis van GTG (glycerylthioglycolaat)?
• Zijn medewerkers voorgelicht en onderricht over de risico’s van werken met schadelijke stoffen en
de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken?
Uitgangspunt voor de beoordeling zijn de artikelen in de Arbowet- en regelgeving. Als de inspecteur een
tekortkoming constateert, wordt er gehandhaafd en - afhankelijk van de situatie - geeft hij een waarschuwing
of stelt hij een eis. U krijgt daarna enige tijd om de overtreding op te heffen.

ARBEIDSRISICO'S IN DE KAPPERSBRANCHE
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Meer informatie
>
>
>
>
>

www.healthyhairdresser.nl
www.huidenarbeid.nl/kapperspoli
www.isditproductveilig.nl
www.huidarts.com
www.zwangernu.nl/stoffen.php

Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, artikel 4.2 (beoordeling van blootstelling aan schadelijke stoffen)
> Arbobesluit, artikel 4.1.c (beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen)
> Arbobesluit, artikel 4.10d (voorlichting en onderricht over gevaarlijke stoffen)
> Arbobesluit, artikel 4.1b (zorgplicht van de werkgever)
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Colofon
Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2007.

Disclaimer
In deze brochure staan de belangrijkste arbeidsrisico's in de kappersbranche, de branche waartoe uw bedrijf
behoort. U kunt lezen hoe de Arbeidsinspectie op deze risico's inspecteert. Mogelijk zijn niet al deze risico’s in
uw bedrijf aan de orde. Dan is dat deel van de tekst niet op u van toepassing. Is er in uw bedrijf sprake van
risico’s die niet in deze brochure zijn genoemd, dan moet u deze risico's ook opnemen in de RI&E en het plan
van aanpak. Ook moet u maatregelen nemen om deze risico's weg te nemen of te verminderen. De regels
waar het in deze brochure over gaat, zijn bestaande regels. Meer informatie vindt u op www.arbeidsinspectie.nl
en www.arbonieuwestijl.nl. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet verantwoordelijk voor
informatie op websites van derden waarnaar in deze brochure wordt verwezen.
Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie
U kunt deze brochure in digitale vorm vinden op www.arbeidsinspectie.nl. Daar vindt u ook meer informatie
over de verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen in deze brochure. Alle Arbowet- en
regelgeving vindt u op www.overheid.nl.
Extra exemplaren van deze brochure kunt u aanvragen via Postbus 51 tel. 0800-8051 of www.postbus51.nl.
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