
 

 

Opleiding voor gespoten 
purschuim vanaf augustus 
2023 verplicht 
 

 

PURschuim veilig mits goed toegepast 

Het verwerken van gespoten PURschuim is 

veilig, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. 

Maar daarbij geldt wel een belangrijke 

voorwaarde: het materiaal moet volgens de 

richtlijnen worden aangebracht. Als dat het 

geval is, zijn veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s nagenoeg 

verwaarloosbaar. 

 

Gedegen kennis cruciaal 

Om verantwoord te werk te gaan met 

gespoten PURschuim is gedegen kennis dan 

ook cruciaal. Met het oog hierop verplicht de 

Europese Unie (EU) alle medewerkers in EU-

lidstaten die met het materiaal te maken 

hebben dat zij voor 24 augustus 2023 een 

relevante opleiding hebben gevolgd. Deze eis 

is opgenomen in de zogeheten REACH-

verordening: een systeem voor registratie, 

evaluatie en toelating van chemische 

stoffen die in de EU geproduceerd of 

geïmporteerd worden. De opleidingseis gaat 

gelden voor alle medewerkers die te maken 

hebben met di-isocyanaten, waaronder 

gespoten PURschuim en andere 

polyurethaantoepassingen. 

 

Waarom deze verplichting? 

Het doel van de EU-verplichting is om 

ademhalings- en huidproblemen te voorkomen 

bij medewerkers als gevolg van verkeerd 

gebruik van het materiaal. Daarom is het zo 

belangrijk dat elke werknemer die met het 

materiaal werkt, voldoende kennis heeft en 

zich bewust is van de risico’s. Daarnaast is het 

essentieel dat medewerkers op de hoogte zijn 

van goede werkmethoden en passende 

risicobeheersmaatregelen, waaronder correct 

gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

Wat houdt de opleidingsverplichting in? 

Medewerkers moeten voor 24 augustus 2023 

aan de hand van certificaten of schriftelijke 

stukken kunnen aantonen dat ze met succes 

een opleiding hebben gevolgd over het veilig 

gebruik van gespoten PURschuim. Deze 

opleiding moet instructies bevatten over het 

onder controle houden van de blootstelling 

aan het materiaal via de huid en de 

luchtwegen op de werkplek. 

Er zijn drie opleidingsniveaus, die 

samenhangen met de mate van blootstelling 

aan het product. Het basisniveau van de 

opleiding is bedoeld voor bijvoorbeeld 

verkoopmedewerkers; het hoogste niveau 

voor medewerkers die taken als verhitting of 

spuiten hebben. Zowel sprayers als verkopers 

moeten in staat zijn om een ruimte te 

beoordelen op geschiktheid om met 

PURschuim te isoleren, en te adviseren wat 

nodig is om de ruimte hiervoor eventueel 

geschikt te maken. Ook moeten ze risico’s 

kunnen beoordelen. Voor sprayers komt daar 

nog bij dat ze veiligheidsmaatregelen moeten 

kunnen naleven en de uitvoerende 

handelingen moeten kunnen verrichten. 

Wat u moet weten 

 

• Als verwerker van gespoten 

PURschuim moet u ervoor zorgen dat 

al uw medewerkers die met gespoten 

PURschuim werken uiterlijk op 24 

augustus 2023 opgeleid zijn in en 

gecertificeerd voor het veilig werken 

met het product. 

• Gecertificeerde verwerkers in 

Nederland moeten al sinds juli 2022 

voldoen aan de nieuwe eisen. 

• Alle medewerkers moeten de 

opleiding na maximaal vijf jaar 

opnieuw met succes volgen. 

 



 

 

Alle medewerkers moeten de opleiding na 

maximaal vijf jaar opnieuw met succes volgen. 

 

Hoe kunnen medewerkers opleidingen 

volgen? 

De grondstoffenleveranciers hebben op 

brancheniveau – zowel in Nederland als in 

Europa – trainingsmateriaal ontwikkeld dat in 

lijn is met de eisen in de EU-verordening. De 

Europese branche heeft ook een e-

learningplatform ontwikkeld. 

Medewerkers kunnen op de volgende 

manieren een opleiding volgen: 

• een klassikale inhouseopleiding bij hun 

werkgever, met behulp van het 

trainingsmateriaal van de branche; 

• klassikale onlinetraining, met behulp van 

datzelfde trainingsmateriaal; 

• individuele webgebaseerde training, met 

behulp van het e-learningplatform. 

 

Welke organisaties bieden de opleidingen 

aan? 

De opleidingen moeten worden gegeven door 

een deskundige op het gebied van veiligheid 

en gezondheid op het werk die de benodigde 

competenties via een relevante 

beroepsopleiding heeft opgedaan. 

In Nederland heeft de branche via het 

Kennisplatform Gespoten PURschuim enkele 

jaren geleden het initiatief genomen voor het 

vernieuwen van de opleidingseisen, om zo in 

te spelen op de EU-verordening die in 

augustus 2023 van kracht wordt. 

Gecertificeerde verwerkers in Nederland 

moeten al sinds juli 2022 voldoen aan de 

nieuwe eisen. 

 

Binnen het certificeringsstelsel geldt als 

uitgangspunt dat iedere organisatie mag 

opleiden, maar dat de uitvoering van de 

examinering is voorbehouden aan de 

certificeringsinstellingen: Insula Certificatie en 

SKG-IKOB. Geslaagden worden geregistreerd 

en erkend door deze beide instellingen.  

Daarnaast heeft 

www.safeusediisocyanates.be het volgende 

opleidingsaanbod: 

• trainingen voor werknemers die gespoten 

PURschuim aanbrengen: 

o spuittoepassingen buiten een 

spuitcabine, open mengsels, reiniging 

en afval; 

o spuittoepassingen buiten een 

spuitcabine, open hete of warme 

mengsels, reiniging en afval; 

• trainingen voor werknemers in R&D- en 

kwaliteitscontrolelaboratoria: 

o spuiten in een geventileerde cabine, 

open mengsels, reiniging en afval; 

o spuiten in een geventileerde cabine, 

reiniging en afval. 

 

Wat is uw verantwoordelijkheid? 

Als verwerker van gespoten PURschuim moet 

u ervoor zorgen dat al uw medewerkers die 

met gespoten PURschuim werken uiterlijk op 

24 augustus 2023 opgeleid zijn in en 

gecertificeerd voor het veilig werken met het 

product. Ook bent u ervoor verantwoordelijk 

dat zij deze opleiding binnen uiterlijk vijf jaar 

opnieuw met succes volgen.  

 

 

 

Meer informatie? 

 

Wilt u meer weten over de EU-verplichting 

die in augustus van kracht wordt? Neemt u 

dan contact op met uw leverancier. Ook 

kunt u met uw vragen terecht bij het 

Kennisplatform Gespoten PURschuim: 

info@gespotenpurschuim.nl  

 

http://www.safeusediisocyanates.be/
mailto:info@gespotenpurschuim.nl

