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Werk veilig of werk niet

Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte 
procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat 
schadelijke stoffen vrijkomen. Lees daarom de werkvergun-
ning nauwkeurig en controleer of de beheersmaatregelen 
zoals omschreven, daadwerkelijk aanwezig zijn. Tref dan de 
voorzorgsmaatregelen die horen bij het werk dat jij gaat uit-
voeren.

Blijf steeds alert op het voorkomen van verhoogde 
concentraties schadelijke stoffen. Bij twijfel: altijd vragen 
of leg de werkzaamheden stil!

Eenzelfde heldere taal spreken op gebied van Veiligheid, Gezondheid
en Milieu en harmoniseren van regelgeving door primair te focussen
op overeenkomsten tussen Maatschappijen en Contractors.

Dat is het doel dat de bij HSElife UNIO aangesloten partijen nastreven.



NORM / LSA

NORM (Natural Occuring Radioactive Material)

/ LSA (Lage Specifieke Activiteit)

Op E&P locaties kunnen radioactieve stoffen voorkomen 
in de installatie. Iedereen die zo’n locatie betreedt, wordt 
daar direct bij aankomst van op de hoogte gebracht. Wie 
op de locatie aan het werk gaat, wordt vooraf door een 
stralingsdeskundige geïnformeerd over de risico’s van die 
stoffen en over de juiste manier van werken.
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WAT IS NORM / LSA

‘Natural Occurring Radioactive Material’ oftewel NORM 
en LSA (Lage Specifieke Activiteit) zijn de verzamelnamen 
voor natuurlijke radioactieve stoffen die bij de productie 
van aardolie en aardgas kunnen voorkomen. Deze stoffen 
komen van nature in geringe mate voor in de gesteenten 
waar aardolie en aardgas uit gewonnen worden. Bij 
de productie kunnen ze mee omhoog komen, soms in 
gasvorm, soms gebonden aan in water opgeloste zouten of 
als vaste stoffen.

Gasvormig:  Radon
Vloeibare vorm:  (waterige) sludges
Vaste vorm:  scales (harde aanslag)

KENMERKEN VAN 
RADIOACTIVITEIT IN NORM/LSA

• niet waarneembaar, onzichtbaar, reukloos
• meetbaar met speciale meetapparatuur
• potentieel schadelijk voor de gezondheid
• potentieel schadelijk voor het milieu
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WAAR/WANNEER/HOE
KAN MEN IN AANRAKING KOMEN 
MET NORM / LSA

• lekkage van gas of vloeistoffen uit een gesloten systeem/
   installatie 
• openen van een gesloten systeem/installatie

RISICO VAN BESTRALING

Om het lage risico van (be-)straling tot een minimum te 
beperken, dient: 

• regelmatige en langdurige blootstelling voorkomen te 
   worden (ook aan relatief kleine doses straling)
• inname en/of inademen van NORM/LSA -stoffen 
   vermeden te worden
• direct contact met NORM/LSA -stoffen vermeden te 
   worden
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VOORBEREIDING VAN HET WERK
Vooraf spreekt de begeleidend stralingsdeskundige de 
risico’s van het werk door. Op de werkplek zelf voert hij, 
tijdens het werk, besmettingsmetingen uit.

• zorg dat je alle risico’s van het werk kent en begrijpt
• tref de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen
• gebruik de juiste pbm’s en verzeker je van de goede staat 
   daarvan
• bij twijfel raadpleeg de locatiebeheerder/supervisor/  
   begeleidend stralingsdeskundige

DE BEGELEIDEND 
STRALINGSDESKUNDIGE
• geeft voorlichting over NORM/LSA; bespreekt de risico’s 
   van het werk;
• maakt afspraken m.b.t. de stralingshygiëne tijdens de 
   uitvoering van het werk
• is aanwezig op de werkplek
• voert besmettingsmetingen uit en zorgt voor registratie 
   van de metingen
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• stuurt de werkzaamheden aan en wijzigt de werkmethode 
   wanneer noodzakelijk
• houdt toezicht op de stralingshygiëne tijdens het werk
• geeft advies om vrijkomen, morsen en besmetting te 
   voorkomen
• controleert gebruikte pbm’s op besmetting met NORM/
   LSA

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

• zet het werkgebied af indien gewenst of noodzakelijk 
• voorkom het morsen van sludges; maak gebruik van 
   lekbakken
• voorkom het stuiven van radioactieve stofdeeltjes; niet 
   slijpen en borstelen 
• houd te bewerken oppervlakken, waar mogelijk, nat om 
   stofvorming te voorkomen
• sla NORM/LSA-besmette onderdelen op en voer ze af 
   volgens de voorschriften
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WELKE PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN?

• basis pbm’s: uitwasbare overall, viton-handschoenen (niet 
   poreus), rubber veiligheidslaarzen (PU) en  
   oogbescherming
• plastic spuitpak of papieren coverall in combinatie met 
   rubber veiligheidslaarzen(PU)
• bij kans op stofvorming: volgelaatsmasker met 
   adembescherming (minimaal P3-filter)
• bij kans op uitdampen van product (bv. door lassen): 
   overdruk-laskap met ademlucht voorziening (minimaal 
   P3-filter)

PERSOONLIJKE HYGIËNE

• niet eten, drinken en roken op de werkplek
• was de handen grondig voor het eten, drinken, roken, 
   voor en na gebruik van toilet
• let op besmetting van pbm’s en voorkom verspreiding van 
   NORM/LSA-stoffen bij het uittrekken/afdoen/wegwerpen 
   van pbm’s. Doe dit op de daartoe bestemde plekken.
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BESMETTING
MET NORM / LSA-STOFFEN

Welke besmettingssituaties kunnen voorkomen?

Uitwendig - op de huid contact met sludges (bodem van 
   tanks en vaten) en scales   
   (wanden van leidingen) 

Inwendig - inademen stof tussen flenzen; stofdeeltjes
    die vrijkomen bij bepaalde 
   onderhoudswerkzaamheden;  
   uitdampend product door   
   verhitting bij laswerkzaamheden

Inwendig - inslikken  spatten van sludges; eten van
   via de handen besmette   
   etenswaren; stofdeeltjes,   
   vrijgekomen bij bepaalde   
   werkzaamheden
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TE NEMEN MAATREGELEN BIJ 
(VERMOEDEN VAN) BESMETTING 
MET NORM/LSA-STOFFEN

Waarschuw altijd direct de begeleidend stralingsdeskundige 
op de locatie, voorzover niet op de werkplek aanwezig.

Uitwendig contact • was betreffende lichaamsdelen 
      goed; daarna wordt in
      de meeste gevallen geen  
      besmetting meer gemeten
   • informeer de verantwoordelijk 
      stralingsdeskundige

Inwendig contact • sommige stoffen worden door  
      het lichaam uitgescheiden,  
      andere niet
   • handel volgens de betreffende  
      werkinstructie
   • waarschuw de verantwoordelijk  
      stralingsdeskundige 
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SHELL/NAM

TAQA Energy 

Centrica Energy Upstream

Oranje-Nassau Energie

CASOS

Chevron

GDF SUEZ

Northern Petroleum

Dana Petroleum

Deelnemende partijen aan HSElife UNIO zijn:

VRAGEN? MEER INFORMATIE?

Je kunt altijd terecht bij de locatiebeheerder/supervisor of 
de stralingsbeschermingsorganisatie van het bedrijf.



NORM / LSA

HSE LIFE

LMRA Laatste Minuut Risico Analyse

STEL JEZELF DE VOLGENDE VRAGEN:
     Weet ik wat ik moet doen?
     Zijn alle veiligheidsvoorschriften aan mij uitgelegd?
     Ken ik de gevaren van mijn werk (opdracht)?
     Heb ik de juiste veiligheidsmiddelen (PBM)?
     Heb ik de juiste gereedschap?
     Is al mijn gereedschap gekeurd?
     Heb ik er alles aangedaan risico’s zo klein mogelijk te maken?
     Als het toch fout gaat, weet ik dan wat ik moet doen?

Alles JA: start (of hervat) de werkzaamheden.
Bij NEE of twijfel: ga naar de leidinggevende en bespreek de 
situatie.


