BESTRIJDINGSMIDDELEN:
WAT KOMT DAAR ALLEMAAL BIJ KIJKEN?
Inleiding
Iedere tuinliefhebber past wel eens bestrijdingsmiddelen
toe tegen insecten of ander ongedierte of tegen onkruid.
Ook binnenshuis worden bestrijdingsmiddelen gebruikt
tegen vliegen, muggen en andere kruipende of vliegende
insecten. Hoewel bestrijdingsmiddelen een goede
oplossing bieden tegen al dit lastige ongedierte, moet de
gebruiker van bestrijdingsmiddelen goed beseffen dat
deze middelen per definitie chemische stoffen zijn die
gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen
en dieren. Het onzorgvuldig toepassen van
bestrijdingsmiddelen kan grote gezondheidschade
veroorzaken, soms zelfs met dodelijke afloop. Om de
gezondheid van gebruikers van bestrijdingsmiddelen te
beschermen, zijn maatregelen getroffen en wettelijke
regels gesteld om de handel in en de toepassing van
bestrijdingsmiddelen te controleren. Zo mag een
bestrijdingsmiddel alleen worden toegepast als het
middel, namens de Minister van Volksgezondheid, door
de Inspectie Gezondheidbescherming is toegelaten. Ook
voor de etikettering van bestrijdingsmiddelen zijn er
wettelijke voorschriften. Ondanks alle bestaande regels
met betrekking tot bestrijdingsmiddelen, ligt ook bij de
gebruiker zelf een grote verantwoordelijkheid om er
zorgvuldig mee om te gaan. Deze brochure geeft enkele
nuttige tips voor de herkenning van gevaarlijke stoffen en
het veilig omgaan met bestrijdingsmiddelen.

Hoe zijn gevaarlijke stoffen te herkennen?
Dat een chemische stof, waaronder bestrijdingsmiddelen,
mogelijk gevaarlijk kan zijn, is over het algemeen goed
te herkennen aan het etiket op de verpakking. Het etiket
bevat nl. altijd een internationaal afgesproken
gevaarsymbool.
Gebruikmakende
van
deze
gevaarsymbolen kan op een voor iedereen duidelijk
herkenbare manier aangeduid worden in welke mate een
bepaalde stof gevaarlijk kan zijn. Deze symbolen staan in
een goed zichtbare vierkant afgebeeld in zwart op een
oranje achtergrond. De gebruiker van deze middelen kan

dan in een oogopslag zien op welke wijze de betreffende
stof gevaar kan opleveren.
Overzicht van de meest gangbare symbolen en wat elk
symbool betekent.
(Zeer)Giftig: De stof kan reeds in (zeer)
kleine hoeveelheden de dood tot gevolg
hebben bij inslikken, inademen of door contact
met de huid..

Tips: Niet gebruiken als er een vuur in de
buurt is. Geen lucifers gebruiken. Op een
koele plek bewaren.
Oxiderend: De stof is in staat om brand te
veroorzaken als het in contact komt met
brandbare stoffen.
Tip: Buiten bereik van brandbare stoffen
houden.

Tips: Niet eten of drinken tijdens
gebruik..Vermijd contact met de huid. Draag
beschermende kleding als handschoenen,
masker en veiligheidsbril.

Bescherm jezelf

Schadelijk: De stof is schadelijk bij inslikken,
inademen of huidcontact. De stof kan
blijvende letsel aan organen veroorzaken.
Irriterend: Stoffen die bij herhaalde
aanraking met de huid of slijmvliezen een
ontsteking kunnen veroorzaken.

2. Indien nodig, draag handschoenen, veiligheidsbril,
masker enz.

Tips: Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Vermijd contact met de huid. Draag
beschermende kleding zoals handschoenen,
masker en veiligheidsbril.
Explosief: Stoffen die door een slag of stoot,
maar ook door verhitting, kunnen exploderen.
Tip: De stof niet verhitten, wrijven of laten
vallen.
Bijtend: De stof werkt bijtend op de huid en
kan
daarbij
ernstige
brandwonden
veroorzaken. De stof werkt ook corrosief op
metalen.
Tips: Niet eten of drinken tijdens
gebruik..Vermijd contact met de huid. Draag
beschermende kleding als handschoenen,
masker en veiligheidsbril.
Licht ontvlambaar: De stof en/of zijn damp
is licht ontvlambaar. De stof kan zonder
toevoeging van energie in temperatuur stijgen
en uiteindelijk ontbranden.

1. Lees het etiket aandachtig en volg
gebruiksaanwijzingen.
Zorg
dat
gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

de
de

3. Gebruik nooit méér van het product dan de
gebruiksaanwijzing aangeeft.
4. Meng bestrijdingsmiddelen
producten.

niet

met

andere

5. Tijdens gebruik mag je niet eten, drinken, of roken.
Wrijf niet in je ogen of over je mond.
6. Was de gedragen attributen en je handen na elk
gebruik.

Bescherm anderen
1. Houd bestrijdingsmiddelen, zowel tijdens gebruik als
bij het bewaren, buiten bereik van kinderen en
huisdieren. Vooral rattengif vormt een risico bij
gebruik. Gebruik bestrijdingsmiddelen alleen daar
waar kinderen en huisdieren niet komen.
2. Houd voor eventuele noodgevallen de verpakking en
bijsluiter bij de hand, zolang je het product in huis
hebt.
3. Bewaar en gebruik bestrijdingsmiddelen niet in de
buurt van (dieren)voedsel of drank.

4. Wanneer je buitenshuis een product gaat sproeien, let
op de windrichting. Spuit het product mét de wind
mee.
5. Gebruik je bestrijdingsmiddelen binnenshuis, zorg
dan voor voldoende doorluchting. Bijvoorbeeld bij
het spuiten in een kamer, laat de kamer gesloten voor
het aantal minuten wat de gebruiksaanwijzingen
aangeeft (meestal 10 min.). Hierna moet de kamer
goed gelucht worden alvorens het te betreden.
6. Hergebruik
van
containers
waarin
bestrijdingmiddelen hebben gezeten en lege
verpakkingen, is levensgevaarlijk. Gooi lege flessen,
potten, etc., altijd meteen weg.
Wat doe je in noodgevallen?
In de meeste gevallen gaat het om het inademen of
innemen van een bestrijdingsmiddel. Het is dan
noodzakelijk om het middel zo snel mogelijk uit het
lichaam te krijgen of de werking ervan te neutraliseren.
Bel onmiddellijk een arts. Zorg dat je de verpakking of
de bijsluiter van het bestrijdingsmiddel bij je hebt. In
sommige gevallen, bv. wanneer bepaald product in de
ogen komt, kan het zo zijn dat de bijsluiter advies geeft
als bv. een aantal minuten spoelen met kraanwater
voordat een arts geraadpleegd wordt.

Tot slot
De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft zich
voorgenomen het bedrijfsleven en het publiek te voorzien
van de nodige informatie, om zo samen te werken aan de
bevordering en de bescherming van de gezondheid van
iedere burger.
Voor meer informatie over deze brochure kunt u contact
opnemen met:
Inspectie voor de Volksgezondheid
Telefoon: 466-9366
Telefax: 466-9367
E-mail: IVG@gobiernu.cw

