PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)? Volgens de
definitie zijn het voorzieningen die dienen om je te beschermen
bij b.ijvoorbeeld een ongeval, om verwondingen te vo·orkomen of om
de ernst van die verwondingen in elk geval beperkt te houden.
Er is een reglementering sinds 1992, die zegt dat de persoonlijke
beschermingsmiddelen veilig moeten zijn. Deze brochure gaat
dieper in op het wettelijk kader en de kenmerken. Ze bevat ook
enkele tips die bij de aankoop en het gebruik van pas kunnen
komen.

Bepaalde beschermingsvoorzieningen zijn een vast onderdeel
van de sportuitrusting.
Voorbeelden hiervan zijn:
Paardenspor t: Ruiterhelm,
handschoenen •. rijlaarzen
Boksen: Gebitsbeschermers
Bergbeklimmen-speleo logie: Helm,
klimhaken en -ijzers, klimtuig
Diepzeedu iken: Reddingsvest,
duikuitrusting
Acrobatisch skaten: Helm-, knie-,
elleboog- en polsbeschermers
Hockey: Helm met beschermmasker, handschoenen, knie- en
el leboogbeschermers,
schouderstukken.

Voor andere sporten wordt het ~
dragen van beschermingsmiddelen
sterk aanbevolen, maar die aanbeveling wordt maar pover opgevolgd
Straatsporten, zoals rijden op
rollerskates, rolschaatsen, de
step
De fiets: Helm, polsbeschermers,
knie- en elleboogbeschermers
Recr eatief kajakken: Reddingsvest
Schaatsen: wollen handschoenen
lijken aanvaard te worden, maar
alle andere beschermingsmiddelen laat men links liggen.

\

Als het om beroepssport gaat, worden de PBM door de werkgever geleverd en is het gebruik ervan verplicht. Nietprofessionele sportbeoefenaars wikken en wegen de aankoop en
het gebruik van beschermingsmiddelen, en de keuzes die ze
moeten maken zijn soms moeilijk omdat de noodzakelijke informatie ontbreekt.
In de praktijk is het de sportbeoefenaar die persoonlijk beslist
of hij/zij de beschermingsmiddelen wenst te gebruiken, zeker
als de sport buiten clubverband wordt .beoefend. Als voor het
dragen van beschermingsmiddelen gekozen wordt, moet men
nog opletten voor de "valse beschermingsmiddelen". Daarmee
bedoelen we bepaalde speelgoedartikelen die op beschermingsmiddelen gelijken. Ondanks hun uitzicht bieden ze geen enkele
bescherming bij een val of een botsing (bijv.: speelgoedhelmen).

DEFINITIES
De reglementering ter zake geldt
zowel voor de professionele
beschermingsmaterialen
(bijv. wielrennershelm) als
voor de beschermingsmiddelen voor de consument
(bijv. fietshelm).
Bepaalde beschermingen
worden nadrukkelijk uit
deze reglementering uitgesloten:
- de middelen die dienen om
de consument tegen weersomstandigheden te
beschermen (winterhandschoenen, hoedjes tegen
zonnesteek);
- helmen en vizieren voor personen die
motorvoertuigen met twee of drie wielen besturen.
De reglementering definieert drie soorten PBM:
1. Een persoonlijk beschermingsmiddel wordt om~chreven als
een uitrustingsstuk of - middel dat bestemd is o'm door een
persoon te worden gedragen of vastgehouden. als bescherming
tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid en zijn veiligheid kunnen vormen: De onderstaande tabel
geeft enkele voorbeelden van PBM die klassiek worden gebruikt
·
voor de beoefening van een sport.

Hoofd
Ogen
Gebit
Longen
Schouders
Handen
Polsen
Ellebogen
Kn.ieën
Benen
Enkels
Voet
Tegen verdrinking

Helm
Bril, zonnebril
Gebitsbeschermer
Bescherming voor de luchtwegen
Schoudersbeschermers
Handschoenen
Polsbeschermers
El leboogbeschermers
Kniebeschermers
Scheenbeschermers, beenkappen
Enkelwindsels
Vei 1ighei dsschoenen
Zwemvest, reddingsboei

2. Een persoonlijk beschermingsmiddel kan ook een voorziening
zijn die wordt toegevoegd om de veiligheid tijdens het sporten
te vergroten. Bijvoorbeeld: de reflecterende stroken worden op
kleding aangebracht om nachtelijke lopers, fietsers, skaters en
steprijders meer zichtbaarheid en veiligheid te bieden.
3. Wat ook als PBM worden beschouwd zijn de accessoires die
bovenop de persoonlijke beschermingsmiddelen worden toegevoegd, zoals de veiligheidsklemmen die samen met de sluithaken
(ovale metalen ringen) worden gebruikt bij bergbeklimmen en
speleologie.

DOEL TREFFENDE BESCHERMING
De PBM kunnen de gebruiker behoeden voor een matig risico
dat regelmatig dreigt, zowel als voor een zeldzaam risico
maar waarvan de gevolgen onomkeerbaar kunnen zijn . Ze
kunnen bescherming bieden tegen acute risico's en tegen risico's op lange termijn.

De wetgever heeft de PBM in drie klassen ingedeeld in functie
van de risicograad.

De eenvoudige middelen (van categorie I):

"De gebruiker is in staat zich een oordeel te vormen over de doeltreffendheid waarmee het PBM bescherming biedt tegen zeer
geringe risico's waarvan het effect, wanneer het gradueel is, tijdig
kan worden opgemerkt zond?r dat de gebruiker gevaar loopt."
De waarborg dat de producten beantwoorden aan de essentiële
veiligheidsvereisten kan worden
cl
geboden door de fabrikant of
de invoerder (zelfcontrole).
~"
zonder dat er noodzakelijk een
onafhankelijk laboratorium moet
worden ingeschakeld.

De middelen van categorie II:
"Dit zijn de PBM die geen eenvoudige beschermingsmiddelen zijn."
Om te bewijzen dat deze beschermingsmiddelen aan de essentiële
veiligheidsvereisten voldoen, mo~t de fabrikant of de invoerder de
producten het EG-typeonderzoek bij een derde partij laten ondergaan. Dit wil zeggen dat het eindproduct door een onafhankelijk
laboratorium moet worden getest.
De meeste PBM behoren tot deze categorie: alle
helmen voor sportbeoefening, alle beschermende
kleding (zoals die welke bij het schermen wordt
gebruikt), enzovoort.

De beschermingsmiddelen van complex ontwerp
(categorie III):
"Dit zijn de uitrustingen die de gebruiker moeten beschermen
tegen gevaren die dodelijk zijn of de gezondheid ernstig en onherstelbaar kunnen schaden en waarvan de gebruiker de acute
effecten niet tijdig kan onderkennen."

De ademhalingstoestellen voor
diepzeeduiken of middelen ter bescherming
tegen vallen van een hoogte.

Deze indeling is bij de aankoop van persoonlijke beschermings·
middelen niet echt zichtbaar voor de consument.

MARKERING EN TOELICHTINGEN
Volgens de wet is de fabrikant, de invoerder of de distributeur verantwoordelijk voor de veiligheid, doeltreffendheid en
onschadelijkheid van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM). Hij moet de essentiële vereisten
opvolgen en door de CE-markering aan
te brengen op de persoonlijke
beschermingsmiddelen (in de
betekenis van de wettelijke definitie) garandeert hij dat zijn producten veilig zijn.
De fabrikant of de distributeur is
verplicht om zijn naam, zijn merknaam en zijn adres te vermelden, alsook
voor de. PBM van de categorieën II en III de
naam, het adres en het identificatienummer op te geven van
het onafhankelijk organisme dat het EG-typeonderzoek uitgevoerd heeft, als dit van toepassing is. In probleemsituaties
kunnen de bevoegde overheidsinstanties daarmee de betrokkenen opsporen en hun technische dossiers opvragen. Ze kunnen
zelfs het product uit de handel nemen als er een overtreding
wordt vastg'esteld.
De informatie behoort tot de verantwoordelijkheid van de producent of de distributeur. Ze moet opgeste.ld worden in de
officiële taal (of talen) van de streek~ De tekst moet duidelijk
leesbaàr en begrijpbaar zijn. Verpakkingen en etiketten met
bijvoorbeeld uitsluitend Engelse tekst zijn ten strengste verboden._

~ SESCHERMINGSMIOOELEN BIJ HET SPORTEN: JE KUNT NIET VOORZl~HTIG GENOEG ZIJN

Informatie over de eerbiediging van de normen kan een beeld
geven van de ernst waarmee de fabrikant of de distributeur zijn
zaken ·voert. Deze aanduidingen zijn vrijwillig, niet verplicht en
niet gereglementeerd.
Ter informatie volgt hierna een lijst van normen die gelden voor
diverse soorten helmen voor niet-professioneel gebruik, in functie van hun toepassing.
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

966
96 7
1077
1078
1080
1384
1385

: helmen ~oor luchtsporten
: hoofdbeschermers voor ijshockeyspelers
: helmen voor alpineskiërs
: helmen voor fietsers, skateboarders en rolschaatsers
: valhelmen voor kleine kinderen
: valhelmen voor paardensportbeoefenaars
: helmen die worden gebruikt bij kanoën, kajakken en wildwatersporten

De informatieve bijsluiter moet omvatten:
- de voorschriften met betrekking tot gebruik, opslag, schoonmaak of ontsmetting;
- de accessoires die samen .met de beschermingsuitrusting
kunnen worden gebruikt, alsook de kenmerken van de geschikte wisselstukken;
- de resultaten van de technische tests waarmee de beschermingsgraad werd onderzocht;
- de beschermingsgraad die tegenover verschillende risico's
gesteld moet worden en de overeenkomstige gebruikslimieten;
- een uiterste gebruiksdatum of bewaartermijn voor de
uitrusting~n of hun accessoires;
- de betekenis van de symbolen, als de fabrikant er op de PBM
heeft aangebracht.
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HOE KIES JE EEN
BESCHERMINGSMIOOEL
• De CE-markering is de enige wettelijke referentie waar de
consument inzake gewaarborgde veiligheid van de PBM kan op
vertrouwen.
• De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten vergezeld zijn
van een duidelijk leesbare bijsluiter die verklaart voor welke
sport, voor welk risico, voor welke leeftijd, enzovoort het
beschermingsmiddel bedoeld is.
• Het uitzicht van de PBM is niet voldoende · om de beschermingsgraad in te schatten. De beschermingsuitrustingen kunnen uiteenlopende niveaus van bescherming bieden. De keuze
bij de aankoop zal gemaakt worden in functie van de voorziene
aanwending (hoe vaak men de activiteit zal uitvoeren, in competitieverband of niet, ...).
• Opgelet met speelgoed dat eruitziet als beschermingsmateriaal.
Het biedt geen bescherming bij ongevallen. Speelgoed van·
die aard moet de waarschuwing dragen: "OPGELET! Dit is
speelgoed. Het biedt u geen bescherming."
• Elke gebruiker moet de beschermingsmiddelen in de . winkel
uitproberen en ervoor zorgen dat ze goed passen. De uitrusting
mag niet te strak, maar ook niet te ruim zitten.
• De bescherming mag de persoon die ze draagt niet in zijn
bewegingen remmen of hinderen. Als dat wel gebeurt,
ontstaat het risico dat de gebruiker de bescherming niet
meer zal dragen. Een goede PBM levert het best mogelijke

compromis tussen het hoogst mogelijke beschermingsniveau en
een degelijk comfort. De PBM kunnen maar doeltreffend zijn
als ze effectief gedragen worden !
• In de praktijk wordt het beschermingsm"ateriaal vaak met
tegenzin gedragen. Een reden te meer om voor comfortabel
materiaal te zorgen, dat heel goed op de activiteit en op de
gebruiker is afgestemd.

Beschermingsmiddelen niet verwarren met gadgets.
Niets is . gevaarlijker dan verkeerdelijk te denken dat je
beschermd bent !

~ BESCHERMINGSMIDDELEN BIJ HET.

PIM KOPEN OF HUREN ?
• Als de sport maar af en toe beoefend wordt, kan het
voordeliger zijn om materiaal te huren. Er moet wel
worden nagegaan of de CE-markering erop staat, of
het materiaal in goede staat is en of het van
recente ~akelij is.
~

De bestaande verhuurbedrijven leveren
niet systematisch de persoonlijke
beschermingsmiddelen samen met de
sportaccessoire_
s. ·Volgens de wet
op de consumentenveiligheid
zouden ze nochtans de bijbehorende beschermingsmiddelen
mee moeten verhuren.
Bijvoorbeeld: de kajakverhuurders zouden
zwemvesten ter
beschikking moeten
stellen en het dragen
ervan moeten
aanraden.

• Bij een aankoop kan
een specialist ter zake
(de verkoper in de winkel
of een lid van een sportclub of sportbond) u nauwgezet alle informatie verstrekken die u
nodig hebt.
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Na een ongeval moet u het vervangen van
bepaalde beschermingsmiddelen overwegen.
Daarom is het aankopen van een tweedehands beschermingsmiddel af te raden.
Een fietshelm die reeds een val heeft
"overleefd", kan een hogere breekbaarheidsfactor hebben die niet
met het blote oog zichtbaar is.
Deze helm zou niet voldoende
bescherming meer bieden
bij een ~ventuele volgende val.

• Er worden
campagnes
evoerd om het
dragen van
een helm bij
het fietsen ·
aan te
moedigen.
Bepaalde
ziekenfondsen
bieden gratis
fietshelmen
voor kinderen aan.
Er worden kortingsbons voor de aankoop van
een fietshelm uitgedeeld.
Besteed aandacht aan deze acties: de veiligheid
van uw kind gaat boven alles!

WANNEER MOET Il( EEN
BESCHERMINGSMIOOEL DRAGEN ?
De persoonlijke beschermingsmiddelen hebben de reputatie weinig
esthetisch en oncomfortabel te zijn . Er bestaan nochtans ergonomische
normen of ze zijn in de maak. Maar vaak is het de sporter/sportster
zelf die beslist of hij/zij een beschermingsmiddel zal dragen of niet.
De vraag is alleen of hij/zij de nodige kennis van zaken heeft om een
juiste risicoanalyse te maken.
Per centage ongevallen tijdens sport,
volgens het type ongeval

a
40%

.

Val
• Stoot
a Krachtinspanning
o Beknelling
• Snijwond
D Andere

- Bepaalde sporten worden van nature als gevaarlijke sporten beschouwd.
De ongevallen kunnen ernstig zijn en een medische opvolging noodzakelijk maken. De sporten die tot de meeste ziekenhuisopnames leiden, zijn
paardrijden (32,25%), mountainbiken (17,80'Yo), de motorsporten
(15,22%) en schaatsen, zowel op ijs (13,08%) als op wielen (16,20%).
Onder de motorsporten is met name de motocross de grootste
brokkenmaker. (Bron: EHLASS-België).
- Voor de sportbeoefenaars op hoog niveau (in competitieverband) werden de risico's geëvalueerd. Voor fietsers en acrobatische skaters is
de helm een onderdeel van de uitrusting geworden. Het beeld van
gehelmde skaters is ingeburgerd, net zoals dat van een ruiter met
ruiterpet al veel langer het geval was. Een amateur loopt evenveel
gevaar om te vallen als een competitiesporter. De snelheid kan lager
liggen, maar het gebrek aan ervaring zorgt dan weer voor meer valpartijen. Vallen vertegenwoordigen een derde van de sportongevallen.
Bij sporten zoals paardrijden, skiën, fietsen of rollerbladen kan dat .
percentage tot 70'Yo oplopen. (Bron: EHLASS)

- Bij het sporten in georganiseerd verband (in competitie) of in niet-geor. ganiseerd verband (in het park), blijft het een goed idee om het voorbeeld van de beroepssporters voor ogen te houden bij het bepalen van
wat voor iedereen als bescherming verplicht zou moeten worden.
Helmen: Kies voor een helm met CE-markering die het hele hoofd (inclusief
de slapen) beschermt zonder het zien en horen te belemmeren en die op het
hoofd wordt vastgemaakt met een stevige en gemakkelijk te hanteren riem.
Het is de enige doeltreffende bescherming tegen schedelbreuken en hersenschuddingen. Kinderen tot 10 jaar vallen veel en kwetsen zich daarbij vaak
aan het hoofd. Een helm is dus veel meer dan een gadget: het is een onmisbaar accessoire. De sporten die in meer dan 10% van de gevallen hoofdkwetsuren veroorzaken, zijn paardrijden, hockey, de glijsporten en fietsen.
Elleboogbeschermers: Iemand die valt, belandt vaak op ziJn/haar ellebogen.
De schok kan opgevangen worden door elleboogbeschermers met CE-markering te dragen. Ze dempen de schok van de val en kunnen schaafwonden
en breuken voorkomen. Hun vorm is aangepast aan de linker- en recht~r
elleboog.
Kniebeschermers: Ze beschermen de knieën bij contact met de grond,
ze dempen de schok van de val en kunnen schaafwonden en breuken voorkomen. Het is van fundamenteel belang om kniebeschermers met
CE-markering te dragen. Hun vorm is aangepast aan de linker- en de
rechterknie.
Handschoenen: Men moet de hande'n leren gebruiken, maar ze ook leren
beschermen. Handschoenen kunnen bescherming bieden tegen wonden van
valpartijen, maar ook tegen brandwonden of tegen snijwonden
(bijv. van ijsschaatsen).
Polsbeschermers: Als iemand valt worden de handen gebruikt om de eerste schok op te vangen. Verwondingen aan de polsen komen daarom het
vaakst voor: verdraaiingen, verstuikingen, breuken. Polsbeschermers vangen de schok van de val op en verdelen de impact. Draag polsbeschermers
met CE-markering, vooral bij het beoefenen van motorsporten en van
sporten zoals skiën en rijden op rollerskates.
Brillen: Een zonnebril met zonnefilterende glazen kan nuttig zijn om
bescherming te bieden tegen de zon, maar bij het beoefenen van een snelheidssport in de vrije natuur ook tegen takken of insecten.

...

ALS U EEN PROBLEEM HEIT, AARZEL OAN NIET:
VRAAG INFORMATIE OF NEEM CONTACT OP
MET EEN BEVOEGOE INSTANTIE.
Voor algemene informatie, raadpleeg het
Centraal Meldpunt voor Producten
North Gate 111, Koning Albert Il-laan 16
1000 Brussel

Fax: 02 277 54 38
info.consument enproducten@economie. fqov .be

www. economie. tgov. be

Onderzoeks- en Informatiecentrum van de
Verbruikersorganisaties, OIVO
Riddersstraat 18
1050 Brussel
Tel.: 02/547.06.11
crioc - oivo@oivo- crioc.org
http://www.oivo-crioc.org
Deze brochure is een initiatief van de Progr ammotorische federale
Overheidsdienst Consumentenzaken.

Deze brochure werd verwezenlijkt op basis van de Belgische reglementering inzake de veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met de steun van de federale Diensten voor Wetenschappelijke,
Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC) en de financiële
ondersteuning van het Kabinet van de minister van Consumentenzaken.

Verantwoordelijke uitgever: Pieter De Munck,
Kabinet van de minister Consumentenzaken, Kunstlaan 7, 1210 Brussel.

© OIVO
OIVO, 2001-2492-18

