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UIT DE PRAKTIJK

MEER INFORMATIE

RESULTATEN

“Door VASt kunnen we de  

database gebruiken voor betere  

arbeidsomstandigheden.”

Ed Kolsteeg

Stoffenmanager
De Dental Stoffenmanager bevat alle 

informatie over de blootstellingsscenario’s 

van de bedrijfsprocessen in de tandheel

kundige en tandtechnische bedrijven én 

bevat de gevaarsinformatie van de 

producten met gevaarlijke stoffen die in 

die bedrijfsprocessen worden gebruikt. 

Gebruikers kunnen praktijkadviezen,  

WIK’s en registers downloaden.

Werkplekinstructiekaarten
Voor iedere processtap is een 

samenvatting op A4 beschikbaar, dus 

makkelijk op de werkplek op te hangen. 

Het risico is met stoplichtkleur 

aangegeven. Ook geeft de WIK instructies 

voor bescherming en EHBO.

Partners in het project
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici 

Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici

BVT (Branchevereniging voor Tandtechniek)

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 

Association for the dental industry in the Benelux

Al deze partijen zijn ook ondertekenaars van het Convenant Stoffen.

Contactpersoon: Ed Kolsteeg, telefoon: 020 408 16 66, email: e.kolsteeg@wxs.nl

www.dentalstoffenmanager.nl

Belangrijke zaken 
faciliteren

Gerda van der Gaag van de Vereniging van 

Laboratoriumhoudende Tandtechnici: “Onze  

ogen zijn geopend toen uit onderzoek bleek dat 

de veiligheidsinformatiebladen wel vaak worden 

ontvangen en soms worden gearchiveerd, maar 

vaak niet worden gebruikt. Wat was het geval?  

Ze waren te gebruikersonvriendelijk om er echt 

iets mee te kunnen met het oog op het veilig 

omgaan met stoffen. De hele keten was het 

daarover eens en gaande het project is besloten 

de Dental Stoffenmanager te ontwikkelen.  

Dat blijkt een gelukkige beslissing te zijn geweest. 

De keten heeft er keihard aan gewerkt om de 

Stoffenmanager te ontwikkelen en te vullen.  

Nu staat er een goed systeem. Uiteraard zal  

het even duren voordat de Stoffenmanager  

overal gebruikt kan worden, en zijn er mogelijk 

kinderziekten. Ondanks dat heb ik er alle 

vertrouwen in dat de Stoffenmanager goed  

ingang zal vinden in de branche.

Onze taak als branchevereniging is de zaken  

die belangrijk zijn, optimaal te faciliteren.  

Daarom vond ik het belangrijk mij hiervoor  

in te zetten. Het is leuk om met z’n allen aan  

een dergelijk project te werken. Ik kijk terug  

op een goed project.” 

Het doel van het VASt-actieplan is binnen de branche verbeteringen te 
bereiken in het arbeidsomstandighedenbeleid en de risico’s van blootstelling 
aan stoffen terug te dringen. Belangrijkste instrumenten:

De tandheelkundige branche



De veiligheidsinformatiebladen  
(VIB’s) in de productdatabase  
van de Nederlandse Vereniging  
van Groothandelaren in de 
Tandheelkundige branche (VGT) 
werden veel geraadpleegd, maar 
weinig toegepast. Ed Kolsteeg van  
de VGT en penvoerder van het 
VASt-project: “Die informatie is  
niet gebruiksklaar, ze moet worden 
geïnterpreteerd en vervolgens  
vertaald naar de praktijk. Met  
het VASt-programma zagen wij 
mogelijkheden die interpretatie  
en vertaling door de software te  
laten doen.”

Het initiatief is genomen door de VGT,  

maar alle brancheorganisaties in de 

tandheelkunde hebben aan het project 

deelgenomen. Kolsteeg: “Als enige  

VAStproject bestrijken wij de gehele keten. 

Dat we alle brancheorganisaties aan tafel 

hebben gekregen, is essentieel gebleken  

voor het slagen van dit project. In de loop 

van het project kwam er ook steeds meer 

medewerking van leveranciers. De Duitse 

leveranciers hebben in eigen land met heel 

andere regelgeving te maken en waren in 

eerste instantie niet zo coöperatief. Pas toen 

we met de Engelstalige nieuwsbriefartikelen 

van SZW konden laten zien dat het mede 

een project van de Nederlandse overheid is, 

gingen ze overstag. Nu zien ze de grote 

commerciële waarde van de juiste 

vermelding van hun producten in de Dental 

Stoffenmanager. Anders vinden hun afnemers 

de producten niet meer of met een te groot 

blootstellingsrisico.”

Inzicht in kritische processen
De database gevaarlijke stoffen van de  

VGT was wel beschikbaar, evenals de 

software van de generieke Stoffenmanager. 

De bedrijfsprocessen, en de handelingen 

daarbinnen, moesten nog in kaart worden 

gebracht en worden gekoppeld aan de blootstelling. Via een 

veldonderzoek is de blootstelling aan stoffen vastgesteld.  

Dit kan blootstelling betreffen via de luchtwegen of via de huid.  

“Het klinkt eenvoudig, maar het in kaart brengen van de processen 

en de handelingen en het onderzoeken van de blootstelling daarbij 

is intensief. Door het project is er een goed inzicht ontstaan in de 

kritische processen en de te nemen maatregelen”, aldus Kolsteeg.

Nu kan de gebruiker na het invoeren van de gegevens  

over het product en het proces de adviezen van de Dental 

Stoffenmanager en de werkplekinstructiekaarten (WIK’s) 

downloaden en afdrukken. In deze adviezen en WIK’s worden  

de risico’s en de goede manier van werken beschreven. Op de  

site wordt dit ondersteund door PIMEXfilmpjes. Deze filmpjes 

laten duidelijk de invloed zien van een goede manier van werken 

ten opzichte van werken zonder maatregelen.

Continu
De inspanningen voor de analyse van de gegevens, de  

gevaarsaspecten, blootstellingsscenario’s en beheersmaatregelen,  

en de vertaling daarvan naar de branchespecifieke Stoffenmanager 

vormden wat betreft tijdsbesteding het leeuwendeel van het 

project. Het projectteam onderkende dat goede gegevens en een 

goede interface alleen niet voldoende zijn. Er moest ook worden 

gezorgd voor bekendheid en draagvlak. Het project voldoet immers 

pas als de Dental Stoffenmanager wordt gebruikt en als deze de 

arbeidsomstandigheden verder verbetert. Dat is gebeurd door 

gebruikers te betrekken bij de totstandkoming en door veel 

presentaties te geven op allerlei bijeenkomsten en veel artikelen  

te publiceren in de vakmedia. Om de dekking nagenoeg honderd 

procent te laten zijn, wordt straks een brochure bij elke levering 

van de groothandels bijgesloten.

De VGT heeft zich garant gesteld voor de continuering van  

de Dental Stoffenmanager. Zij zorgt voor de hosting van de 

applicatie, een helpdesk en het onderhoud van het systeem.  

Een gebruikersgroep bespreekt de eventueel gewenste wijzigingen 

in de Dental Stoffenmanager, bijvoorbeeld omdat processen en 

werkwijzen veranderen. 

Kolsteeg realiseert zich dat het einde van het VAStproject  

gezien moet worden als een begin van een andere benadering  

van de arbeidsomstandigheden binnen de branche. “Door de 

bewust wording en de gemakkelijke toegang tot de goede informatie 

in de Stoffenmanager verwacht ik dat onveilig werken meer en 

meer naar de achtergrond wordt gedrongen.”

Alles, behalve de procesinformatie, was al aanwezig. Via de Dental Stoffenmanager is de informatie nu, per processtap,  
goed toegankelijk gemaakt. De leveranciers werken volop mee. Een publiciteitsoffensief maakt de Dental Stoffenmanager 
bekend en de branchevereniging van de groothandelaren zorgt voor continuïteit en verdere ontwikkeling.

DE TANDHEELKUNDIGE BRANCHE

Informatie goed toegankelijk


