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Nr. 30 Grafmonumenten 

herstellen en onderhouden 
De werkzaamheden op begraafplaatsen bestaan uit het beperkt schoonmaken van grafstenen, met behoud van 
korstmossen, en het opnieuw beletteren van de stenen. Het gaat ook om het ontroesten en schilderen van 
hekwerken. 

Door het gebruik van lijm, verf of schoonmaakmiddel is er kans op bedwelming bij inademen van vrijkomende 
dampen. 

Werkzaamheden 
• (Beperkt) schoonmaken en beletteren grafstenen  

• Ontroesten en schilderen hekwerken 

Gereedschappen  
• Borstel, doeken, lijm, stofmasker, schilders-

gereedschap (kurk) 

• Stofmasker, schuurmateriaal, 
schildersgereedschap 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Werkhandschoenen 

• Stevig schoeisel 

• Stofmasker 

• Veiligheidsbril 

• Bescherming conform voorschriften verpakking lijn of verf 

Algemene maatregelen: 
• Vrijwilligers zijn bekwaam in de werkzaamheden. In het veld is altijd een ervaren begeleider aanwezig.   

• Gereedschappen en PBM’s zijn altijd goed onderhouden; alle ladders en machines zijn gekeurd.   

• Gereedschappen en PBM’s worden op de juiste wijze gebruikt.   

• Vrijwilligers dragen werkhandschoenen en er is een EHBO-koffer aanwezig.  

• Wij adviseren het dragen van veiligheidsschoenen. Stevige schoenen volstaan bij incidenteel vrijwilligerswerk.   

• Er zijn voldoende hulpverleners aanwezig. Wij adviseren minimaal twee hulpverleners per groep. Organiseer bij 
grotere groepen meer hulpverleners.  

• Vrijwilligers krijgen instructie en er wordt toezicht gehouden.   

• Iedereen let op elkaar en helpt elkaar om veilig te werken  

Lijst van maatregelen over te nemen op het werkdagformulier:  
Hieronder staan de belangrijkste te nemen maatregelen. Neem deze over op het werkdagformulier.   
De volledige lijst vind je in het kleurenschema hierna.  

 

• Neem regelmatig pauze, op afstand van de werkplek waar dampen vrijkomen. 

• Werk volgens de voorschriften op de verpakking van lijm, verf en schoonmaakmiddel. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

 
 
 
 
 

 

Midden 

!! 

Kans op bedwelming bij inademen van 
vrijkomende dampen van lijm, verf of 
schoonmaakmiddel 

• Draag een mondkapje. 

• Draag een veiligheidsbril. 

• Werk volgens de voorschriften op verpakkingen. 

• Neem regelmatig pauze, op afstand van de werkplek. 
 

Laag  

! 
Kans op inademen stof bij schuren 
Val- en struikelgevaar 
 
Rug- of andere blessures 

• Draag een stofmasker. 

• Houd de werkplek opgeruimd. 
 

• Neem een juiste werkhouding aan. 
 

 


