HUISHOUDELIJKE HULP
Preventie en Interim

1.

Toelichting

1.1.

Taken

Thuishulp van huishoudelijke aard omvat volgende activiteiten die ten huize van een klant worden verricht, voornamelijk schoonmaken en strijken, eventueel ook wassen, koken, kleine naaiwerken. De voornaamste taak is het
onderhoudswerk, nl. de ruimtes proper, hygiënisch, ordelijk en gezellig houden door een methodisch onderhoud.
Tijdens een gesprek tussen de klant en de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf (intake genoemd) worden er
duidelijke afspraken gemaakt zodat er een lijst van uit te voeren huishoudelijke taken kan worden opgesteld.
Huishoudelijke taken omvatten:
1. organiseren van het werk:
sommige taken worden wekelijks gedaan, andere tweewekelijks, maandelijks, 3-maandelijks, jaarlijks
2. schoonmaken, omvat:
- reinigen van de vloer: dweilen, moppen, boenen, schuren
- reinigen van het sanitair: lavabo, douche, bad, toilet
- uitwassen van kasten, koelkast, diepvries,…
- schoonmaken van ramen, wanden, meubilair, trappen, terras, stoep,…
- stof afnemen (meubels, lampenkapjes,…) en stofzuigen van tapijten
- reinigen van schoonmaakmaterieel en op zijn plaats terug zetten,…
3. huishoudelijke taken, o.a.:
- bedden opmaken
- tafel dekken, opdienen en afruimen
- vaatwas
- kleren wassen, strijken en eventueel verstellen, knopen aannaaien
- kamerplanten water geven
- boodschappen doen (huishoudelijke producten)
- kleine herstellingen in de woning uitvoeren,…
- onderhoud van de keuken: elektrische apparaten, koelkast, diepvries reinigen
- maaltijden bereiden of reeds bereide maaltijden opwarmen
4. administratie:
- invullen prestatiestaten
- laten ondertekenen door klant
- overhandigen aan verantwoordelijke,…
5. instaan voor milieu, hygiëne en welzijn op het werk:
- milieu
• correct verwijderen en sorteren afval
• gebruik maken van producten die het milieu zo weinig mogelijk schaden,…
- hygiëne en welzijn op het werk:
• zorgen voor eigen veiligheid door het naleven van veiligheidsregels en instructies
• zorgen voor eigen gezondheid door aandacht voor arbeidshygiëne en ergonomisch handelen
• zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk,…

Bron: foto’s van het Centrum voor Samenwerking op het gebied van Onderzoek en Vorming in de Neurochirurgie van de Wereldgezondheidsorganisatie - Hôpital Erasme http://eenrugvoorhetleven.org
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1.2.

Vorming

Er is geen specifieke opleiding voorzien. Wel mogelijkheden tot gestructureerde opleiding.
Opleidingen omtrent:
- poetstechnieken, poetsmaterieel en -producten
- communicatie en assertiviteit
- hef- en tiltechnieken
Opleiding schoonmaak bij particulieren, in samenwerking met de VDAB (www.vdab.be/opleidingen): 7-daagse
opleiding met o.a. reinigen (vloer, badkamer en sanitair, ruiten, onderhoud), strijken, sociale vaardigheden, productenkennis.

II.

Risico’s en preventie
Preventie en
Bescherming

Gevolgen voor de
gezondheid

Risico
Vallen van hoogte:
• staan op stoel wegens gebrek aan
trapladder
• vallen van trap (oude woning)

•
•
•
•

kneuzingen
breuken
ontwrichtingen
wonde

Contact met warmte bij klaarmaken
maaltijd

• brandwonden

• warmtebestendige handschoenen of
ovenwanten gebruiken

Vallen, struikelen, stoten:
• oneffenheden op de vloer
• gladde vloer door
onderhoudsproducten

•
•
•
•

• antislipvloer
• gesloten werkschoenen met hak (max.
4 cm) met profiel en antislipzool (type S3)
• vloeren regelmatig reinigen
• doorgangswegen en toegang vrijhouden
• elektrische verlengdraden vermijden over
de werkvloer

Gebruik van onderhoudsproducten

• huidletsels
• oogletsels
• luchtwegenaandoening

•
•
•
•

Manipulatie en handmatig tillen van
zware lasten en grote voorwerpen,
bv. wasmand, meubilair

• rugletsel
• letsel aan gewrichten, spieren,
pezen

• aangepaste tiltechniek toepassen
• instructiekaart “manueel tillen”, website
www.p-i.be

Werkdruk o.a. teveel werkposten per
werknemer, te grote verplaatsingen,
veeleisende klant

• impact op sociaal leven
• stress, burn-out

• opstellen goed doordachte uurroosters

Gebruik keukenmes

• snij- en steekwonden

• instructiekaart “gebruik van messen”

Moederschapsbescherming:
• contact met uitwerpselen dieren
(hond, kat, …)
• contact met kinderen

• infectiegevaar

• gebruik handschoenen
• verwijdering

kneuzingen
breuken
ontwrichtingen
wonde

• gebruik trapladder of opstapje

etiketten lezen
gebruiksvriendelijke producten voorzien
javelhoudende producten weren
gebruik huishoudhandschoenen, geen latex
(allergie)

Rookgedrag klant
Verplaatsingen, van klant naar klant,
boodschappen
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• opstellen goed doordachte uurroosters
• checklist gebruik openbaar vervoer, auto
(techn. doc. PI)
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III. Werkkledij en PBM

WERKKLEDIJ:
Schort (katoenen schort)

PBM:
- Huishoudhandschoen
(vervaardigd uit nitriel)

PBM:
- Schoenen: gesloten
werkschoen met profiel en
antislipzool, hak max. 4 cm

Ter info:
Er is geen systematische gezondheidsbeoordeling.
Volgende risico’s kunnen in aanmerking komen om toch een voorafgaandelijk medisch
onderzoek te laten uitvoeren:
• Het manueel hanteren van lasten (met risico op rugletsel)
• Zwangerschapsbescherming: verwijdering wanneer er op de werkplaats kinderen of dieren aanwezig zijn
(risico infectieziekte)
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IV. Informatie voor de klant en
de huishoudelijke hulp
4.1

Informatie voor de klant

De gepresteerde werkzaamheden bevinden zich in de privé-sfeer. Activiteiten die niets te maken hebben met huishoudelijke hulp zijn uitgesloten, o.a. herstellen van een gootsteen, schilderen, behangen, tuinieren, kinderopvang,…
Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn niet alleen een recht, maar ook een voordeel voor iedereen.
Veiligheid en gezondheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van het dienstenbedrijf, de huishoudelijke hulp en
de klant.
Hier betreft dit bv. het informeren van de huishoudelijke hulp over het gevaar van onderhoudsproducten, het inlichten over de noodzaak om handschoenen te dragen als er met deze producten wordt gewerkt of het verschaffen
van uitleg over hoe een product veilig kan worden gebruikt.

Oog voor veiligheid
Enkele nuttige tips:
• Geef een korte rondleiding aan de werknemer in uw woning om hem te wijzen op de mogelijke gevaren
zoals gladde vloeren, steile trap, defect of moeilijk bereikbaar stopcontact, enz.
• Zorg ervoor dat de werkmiddelen die u ter beschikking stelt in goede staat en zonder gevaar zijn. Leg
indien nodig het correcte gebruik ervan uit.
• Stel de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking, zoals ovenwanten, handschoenen om
te poetsen,… en een verbanddoos!
• Meld ongevallen zo snel mogelijk aan het dienstenbedrijf dat u de werknemer stuurt.
• Meld het dienstenbedrijf op tijd de aanwezigheid van zeer besmettelijke ziektes zoals griep, rode hond,
windpokken, klierkoorts, hersenvliesontsteking, geelzucht,… Zorg ervoor dat de werknemer niet in
contact komt met de infectiehaard.

Oog voor veiligheid
Enkele nuttige tips:
• Laat geen ongezonde, onaangepaste of gevaarlijke taken uitvoeren zoals buitenpoetswerk bij regen,
sneeuw, andere slechte weersomstandigheden of bij te hoge of te lage temperaturen, het tillen van te
zware voorwerpen,…
• Maak duidelijke afspraken over rookgedrag.
• Zijn verboden: onderhoudstaken in beroepslokalen, praktijkruimtes, gemeenschappelijke traphallen,…
• Laat de persoon geen taken uitvoeren met bijtende producten, wasbenzine of producten zonder etiket.
• Alle onveilige situaties kunnen door de werknemer aan het dienstenbedrijf worden gemeld.
Aanhoudende veiligheidsproblemen zetten de overeenkomst stop.
• Vermijd onhygiënische werkomstandigheden.
• Informeer het dienstenbedrijf en de werknemer over de aanwezigheid van huisdieren.
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Informatie voor de huishoudelijke hulp

Als huishoudelijke hulp helpt u de klant bij het onderhoud van zijn huis door één of meer van de volgende activiteiten:
- schoonmaak van het huis
- lappen van ramen
- wassen van linnengoed
- strijken
- bereiding van maaltijden
- kleine occasionele naaiwerken
- boodschappen voor het gezin doen

! PAS OP: sommige werkzaamheden zijn verboden, bv. :
-

herstellen van een gootsteen
herstellen van elektrische toestellen
behangen of schilderen van een kamer
onderhoud van de tuin
kinderopvang,…

! Het zemen van de buitenzijde van ramen op verdiepingen kan enkel opgenomen worden indien de ramen naar
binnen opendraaien. Het is de huishoudelijke hulp absoluut verboden om (delen van) ramen te poetsen door uit
het raam te hangen of op de vensterbank te staan.
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4.2

Praktische tips:
- Gebruik werkmiddelen die in goede staat en zonder gevaar zijn. Vraag indien nodig hoe u ze correct moet
gebruiken.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schoonmaakhandschoenen, ovenwanten,…
- Voer geen ongezonde, onaangepaste of gevaarlijke werken uit zoals buiten schoonmaken bij regen, sneeuw,
andere slechte weersomstandigheden of bij te hoge of te lage temperaturen, het tillen van te zware voorwerpen,…
- Maak duidelijke afspraken met de klant over rookgedrag om hinder door tabaksrook te vermijden.
- Gebruik geen bijtende producten of producten zonder etiket.
- Meld alle risicosituaties aan uw werkgever.

Checklist:
Ja

Neen

Kreeg u een korte rondleiding?
Werden de mogelijke gevaren aangeduid? bv. gladde vloeren, steile trap, defect of
moeilijk bereikbaar stopcontact, enz.
Worden er javelhoudende producten gebruikt?
Zijn er voldoende, propere werkmiddelen aanwezig (zie checklist)?

Bron: foto’s van het Centrum voor Samenwerking op het gebied van Onderzoek en Vorming in de Neurochirurgie van de Wereldgezondheidsorganisatie - Hôpital Erasme http://eenrugvoorhetleven.org
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V.

Een rug voor het leven
Schoonmaken van de vloer

TIP: hou de bezemsteel vast met de duimen omhoog,
zo werkt u, met een rechte rug

Zorg ervoor dat de borstelsteel
voldoende lang is

Indien de steel kort is moet u een
been lichtjes buigen zodat uw rug
recht blijft

Bij het uitwringen van een dweil gaat u best op uw hurken of
knieën zitten om uw rug te sparen
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Bron: foto’s van het Centrum voor Samenwerking op het gebied van Onderzoek en Vorming in de Neurochirurgie van de Wereldgezondheidsorganisatie - Hôpital Erasme http://eenrugvoorhetleven.org

Deze lijst bevat het materieel en de producten die minimum aanwezig moeten zijn voor het uitvoeren van de
afgesproken taken. De werknemer kan voor specifieke taken binnen het takenpakket bijkomende werkmiddelen
vragen.

WERKKLEDIJ
NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Handschoenen
Une paire de gants
Kitchen gloves
Haushaltshandschuhe

TUR
RO
BG
PL

- Ev temizlik eldiveni
- Mânuşi pentru menaj
- Rękawiczki

VOOR EEN CORRECTE HANDHYGIËNE
NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Keukenrol
Du papier essuie-tout
Kitchen paper
Küchenrolle

TUR
RO
BG
PL

- Kağıt havlu
- Prosoape de hârtie
- Papier kuchenny

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Vloeibare handzeep met pomp
Un pousse-mousse
Liquid handsoap pump
Flüssige Handseife mit Dosierpumpe

TUR
RO
BG
PL

- Pompalı sıvı el sabunu
- Săpun lichid cu pompă
- Mydło do rąk w płynie, z pompką
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VI. Werkmiddelen te gebruiken door
huishoudelijke hulp

ONDERHOUD
NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Stofdoek
Une loque à poussières
Duster
Staubtuch

TUR
RO
BG
PL

- Toz bezi
- Cârpă de praf
- Ściereczka do kurzu

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Spons
Une éponge
Sponge
Schwamm

TUR
RO
BG
PL

- Sünger
- Bureţi
- Gąbka

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Schuursponsje
Une éponge à récurer
Sponge scourer
Scheuerschwämme

TUR
RO
BG
PL

- Ovma süngerleri
- Bureţi abrazivi
- Gąbka do szorowania

- Plastic emmers met goede handgreep
- Un seau en plastique avec une bonne
poignée
UK
- Plastic buckets with a good handle
DU
- Plastikeimer mit gutem Handgriff
ARAB -

TUR
RO
BG
PL

- Iyi kulplu plastik kova
- Găleţi din plastic cu mâner adecvat
- Plastikowe wiaderka z dobrym uchwytem

NL
FR
UK
DU
ARAB

TUR
RO
BG
PL

- Sentetik deri
- Lavetă sintetică
- Ircha syntetyczna

NL
FR

-

Synthetisch zeemvel
Une peau de chamois
Synthetic shammy
Synthetische Fensterleder

7

HUISHOUDELIJKE HULP

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Raamtrekker
Une raclette pour vitres
Squeegee for window cleaning
Fensterreiniger

TUR
RO
BG
PL

- Çam çekçeki
- Ştergător de geam
- Ściągaczka do okien

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Synthetische dweilen
Une serpillière synthétique
Synthetic floor cloths
Synthetische Putztücher

TUR
RO
BG
PL

- Sentetik peluş moplar
- Lavete sintetice pentru pardoseli
- Mop syntetyczny

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Vuilblik en handborstel
Une brosse et une ramassette
Dustpan and brush
Handfeger und Schaufel

TUR
RO
BG
PL

- Faraş ve el fırçası
- Făraş cu perie
- Szufelka i zmiotka

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Zachte borstel (veegborstel)
Un balai
Soft brush (sweeping brush)
Weiche Besen

TUR
RO
BG
PL

- Yumuşak fırça (saplı süpürge)
- Mătură moale (pentru şters)
- Miękka szczotka (miotła)

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Harde borstel
Une brosse à poil dur
Stiff brush
Harte Besen

TUR
RO
BG
PL

- Sert fırça
- Mătură tare
- Twarda szczotka

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Toiletborstel
Une brosse WC
Toilet cleaner
WC-Bürste

TUR
RO
BG
PL

- Tuvalet fırçası
- Perie pentru toaletă
- Szczotka do toalety

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Vuilniszakken
Un sac poubelle
Refuse bags
Müllbeutel

TUR
RO
BG
PL

- Çöp torbaları
- Saci menajeri
- Worki na śmiecie

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Trekker met effen rubberen strip
Une raclette
Squeegee with flat rubber strip
Bodenzieher mit glattem Gummistrip

TUR
RO
BG
PL

- Pürüzsüz kauçuk çekçek
- Ştergător cu bandă netedă de cauciuc
- Mop z równym gumowym paskiem

- Stabiele trapladder met maximum
6 treden (alle treden aanwezig) en
steungreep
FR
- Une escabelle/un escabeau (échelle
stable avec maximum 6 marches et
une barre d'appui)
UK
- Stable stepladder with no more than 6
steps (all steps present) and support rail
DU
- Stabile Stufenleiter mit maximal 6
Stufen (alle Stufen vorhanden) und
Stützgriff
ARAB -

TUR

- En fazla 6 basamaklı ve korkuluklu
açılır sabit ayaklı merdiven (tüm
basamakları mevcut)
- Scară stabilă cu maxim 6 trepte (toate
treptele prezente) şi mâner de sprijin
-

NL
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(

)

RO
BG

PL

- Stabilna drabina stopniowa z maksymalnie 6 stopniami (wszystkie stopnie
na miejscu) i z uchwytem do podparcia

- Rolveger of stofzuiger (met voldoende
reserve opvangzakken) indien er tapijten aanwezig zijn
FR
- Un balai mécanique ou un aspirateur
(avec des sacs de réserve)
UK
- Carpet sweeper or vacuum-cleaner
(with sufficient number of spare dust
bags) if there are carpets
DU
- Teppichkehrer oder Staubsauger
(mit ausreichend
Ersatzstaubsaugerbeutel) falls
Teppiche vorhanden sind
ARAB -

TUR
RO

BG

PL

- Eğer halı varsa gırgır veya elektrikli
süpürge (yeterli miktarda yedek torbalı)
- Perii rotative sau aspirator (cu
suficienţi saci de rezervă) dacă există
covoare
-

- Zamiatarka lub odkurzacz
(z wystarczającym zapasem worków)
jeśli są dywany

REINIGINGSPRODUCTEN (Producten NOOIT mengen!)
NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Vloerzeep
Un détergent pour les sols
Floor soap
Bodenseife

TUR
RO
BG
PL

- Zemin temizlik sabunu
- Detergent pentru pardoseli
- Płyn do mycia podłóg

NL
FR
UK
DU
ARAB

-

Allesreiniger
Un produit d'entretien multi-usages
All-purpose cleanser
Allesreiniger

TUR
RO
BG
PL

- Çok amaçlı temizleyici
- Detergent universal
- Uniwersalny płyn do czyszczenia

- WC-reiniger (bij voorkeur zonder javel)
- Un détergent WC (de préférence sans
javel)
UK
- Toilet bowl cleanser (preferably
without javel)
DU
- WC-Reiniger (vorzugsweise ohne
Javel)
ARAB -

TUR
RO

- Çok amaçlı temizleyici
- Detergent pentru WC (preferabil fără
apă de Javel)
-

PL

- Tuvalat temizleyici (tercihen çamaşır
suyu içermeyen)

NL
FR
UK
DU
ARAB

TUR
RO
BG
PL

- Bulaşık deterjanı
- Detergent de vase
- Środek do mycia naczyń

NL
FR

-

Afwasproduct
Un produit de vaisselle
Washing-up liquid
Abwaschprodukte

BG
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NL

MAALTIJDBEREIDING
NL
FR

- Potten en pannen met vaste handgrepen
- Des casseroles et des poêles avec
poignées fixes
UK
- Pots and pans with fixed handles
DU
- Töpfe und Pfannen mit festen
Handgriffen
ARAB -

TUR
RO
BG
PL

- Sabit kulplu tencereler ve tavalar
- Oale şi tigăi cu mâner fix
- Garczki i patelnie z mocnymi uchwytami

- Fornuis met minstens 2 kookvuren
- Une cuisinière avec min. 2 plaques
de cuisson
UK
- Cooker with at least 2 hotplates
DU
- Herd mit mindestens 2 Kochplatten
ARAB -

TUR
RO
BG

- En azından iki gözlü ocak
- Plită cu cel puţin 2 ochiuri pentru gătit
-

PL

- Kuchenka z minimalnie 2 palnikami

NL
FR
UK
DU
ARAB

TUR
RO
BG
PL

- Eviyeler veya tıkaçlı bulaşık tezgahı
- Lighene sau chiuvetă cu dop
- Umywalki lub zlew z zatyczką

NL
FR

- Wasbekken of gootsteen met dop
- Un évier
- Sink with plug
- Waschbecken oder Spülbecken mit Ablauf
-
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NL
FR
UK
DU
ARAB

- Voldoende bestek
- Un set de couverts
- Enough cutlery
- Besteck
-

TUR
RO
BG
PL

- Yeterince çatal bıçak
- Tacâmuri suficiente
- Wystarczająca ilość sztućców

NL
FR
UK
DU
ARAB

- Scherp keukenmesje
- Un couteau de cuisine
- Scharp kitchen knife
- Scharfes Küchenmesser
-

TUR
RO
BG
PL

- Keskin mutfak bıçağı
- Cuţit de bucătărie ascuţit
- Ostry nóż kuchenny

NL
FR
UK
DU
ARAB

- Snijplank
- Une planche à découper
- Chopping board
- Küchenbrett
-

TUR
RO
BG
PL

- Doğrama tahtası
- Tocător
- Deska do krojenia

NL
FR
UK
DU
ARAB

- Pottenlapjes
- Une paire de maniques
- Oven cloths
- Topflappen
-

TUR
RO
BG
PL

- Tutacaklar
- Suporturi termorezistente
- Łapki do garnków

NL
FR
UK
DU
ARAB

- Keuken handdoeken
- Un essuie de cuisine
- Kitchen towels
- Küchenhandtücher
-

TUR
RO
BG
PL

- Mutfak el bezleri
- Prosoape de bucătărie
- Ścierki do rąk

WAS EN STRIJK
NL
FR
UK
DU
ARAB

- Wasmiddel
- Un produit de lessive
- Detergent
- Waschmittel
-

TUR
RO
BG
PL

- Çamaşır deterjanı
- Detergent
- Środek do prania

NL
FR
UK
DU
ARAB

- Wasknijpers
- Des pinces à linge
- Clothes-pegs
- Wäscheklammern
-

TUR
RO
BG
PL

- Çamaşır mandalları
- Cârlige
- Spinacze do prania

- Strijkijzer (bij voorkeur stoomstrijkijzer)
- Un fer à repasser (de préférence à
vapeur)
UK
- Iron (preferably a steam iron)
DU
- Bügeleisen (vorzugsweise
Dampfbügeleisen)
ARAB -

TUR
RO
BG
PL

- Ütü (tercihen buharlı ütü)
- Fier de călcat (preferabil fier de călcat
cu aburi)
- Żelazko (najlepiej z funkcją pary)

- Verstelbare strijkplank
- Une planche à repasser réglable
- Ironing board with adjustable height
- Verstellbares Bügelbrett
-

TUR
RO
BG
PL

- Ayarlı ütü masası
- Masă de călcat reglabilă
- Składana deska do prasowania

NL
FR

NL
FR
UK
DU
ARAB
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Aan de hand van volgende vragen betreffende welzijn op het werk kunt u de werknemer informeren over de uit te
voeren taken en de werkomstandigheden.

Algemeen
• In welke talen kan de klant het werk uitleggen aan de huishoudelijke hulp?
• Op wie wordt een beroep gedaan voor eerste hulp bij ongeval?
• Is er een EHBO-koffer aanwezig op de werkplaats?

Specifieke vragen
• Welke specifieke taken moeten uitgevoerd worden?

HUISHOUDELIJKE HULP

VII. Bezoek klant

• Bij wie zal de huishoudelijke hulp werken? Bejaarden? Gezin met (jonge) kinderen? …
• Welk uurrooster heeft de werknemer?
• Worden er onderhoudsproducten, ontsmettingsmiddelen gebruikt? Welke?
• Is er een correct uitgeruste plaats om de handen te wassen?
❏ warm en koud water
❏ vloeibare zeep
❏ wegwerpbare doekjes om handen te drogen
❏ vuilnisbak
• Welke apparaten zal de werknemer moeten gebruiken?
❏ Keuken: gas- of elektrisch fornuis, vaatwasser,…
❏ Onderhoud : stofzuiger, boener,…
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Checklist woning
1. Veiligheid

Ja

Trappen en doorgangen
Voldoende verlichting op alle plaatsen waar men zich moet begeven
Vloer vrij van obstakels, bv. elektrische kabels
Trappen: in goede staat
vrij van obstakels
voorzien van degelijke leuningen
voorzien van antislip
Tapijten en traplopers liggen vast

Elektrische installaties
Zekeringen vrij van zichtbare tekortkomingen
Stopcontacten en schakelaars zitten goed vast in de muur
Alle stekkers, toestelsnoeren en verlengsnoeren zijn in goede staat
Elektrische apparaten zijn niet beschadigd
Elektrische apparaten zijn niet opgesteld in abnormale vochtige omstandigheden

Trapladder
Voor werken op hoogte is voorzien:
- een tweebenige ladder voorzien van spreidbeveiliging (ketting, lint)
- een opstapje
Ladder: is stabiel
heeft antislipschoenen
Treden en platform zijn recht, vast, vrij van barsten
Treden zijn voorzien van antislipprofielen

Onderhoudsproducten
Producten bevinden zich in de oorspronkelijke verpakking
Enkel producten voor huishoudelijk gebruik zijn aanwezig (geen ammoniak, zoutzuur, ontstopper en producten voor industrieel gebruik!)
Pas op: het gebruik van javel of javelhoudende producten wordt (sterk) afgeraden
Producten zijn volledig geëtiketteerd
Gebruiksaanwijzing van de producten is aanwezig

Verwarming en warmwatervoorziening
Er is voldoende verluchting
Degelijke afvoer van de verbrandingsgassen
Flexibele gasleidingen zijn onbeschadigd
CO-detector aanwezig
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Neen

Neen

Varia
Werkmaterieel vertoont gebreken
Kan men vlot en gemakkelijk evacueren bij gevaar, bv. brand?

2. Werkmiddelen
Overloop de kwaliteit en de staat van het materieel en de producten
aan de hand van de check-list “Werkmiddelen te gebruiken door huishoudelijke hulp”!
Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Gevraagde materieel en producten zijn bij voorkeur aanwezig bij de start (en ten laatste
2 weken na de start van de opdracht)
Het materieel is proper
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Ja

Het materieel moet in goede en veilige staat zijn en blijven, dwz.
- de elektrische toestellen zijn snoerveilig
- er zijn geen gaslekken
- versleten materieel wordt tijdig vernieuwd
Een werknemer mag zijn persoonlijk materieel en/of producten niet meebrengen voor de
uitvoering van de verschillende taken

3. Hygiëne

Stromend water
Woning voldoende rein
Schimmelvorming op de muren
Huisdieren
Indien ja, welke: hond, kat, kip,…?

4. Ergonomie

Borstelstelen zijn minimum 150 cm lang
Strijkplank in hoogte verstelbaar
Het werken op hoogte (tot 2,5m hoog) is enkel toegelaten op een stabiele trapladder
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VIII. De risicozoektocht

1) situatie: koken
- huisdier op tafel bij klaarmaken maaltijd
- open keukenkast bij het koken
- uittrekken elektrisch snoer van elektrische klopper
2) situatie: onderhoud
- werknemer staat op stoel om ramen te lappen
- onderhoudsproduct in flesje “cola”
- borstel wordt verkeerd vastgehouden
- werken met hoge hakken
3) situatie: strijken
- stofzuiger: elektrische kabel is stuk
- strijkplank te laag
- werken met juwelen
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Oplossingen

15

