
Addendum bij 9
e
 druk VCA-BASIS cursusboek  

Per 14 oktober 2014 vindt er een beperkte wijziging plaats in de eind- en toetstermen voor het VCA 

examen. Dit betekent dat de examenstof (en daarmee de inhoud van het cursusboek) op enkele 

punten wijzigt. Hieronder staan de gewijzigde termen en de toegevoegde examenstof beschreven.  

Een volledig overzicht van de eind- en toetstermen vindt u op http://web.ecabo.nl/ett/.  

Paragraaf-
nummer 

Wijziging 

1.8 Toevoegen van tekst: 
‘Enkel CE-gemarkeerde arbeidsmiddelen mogen op de markt gebracht worden’. 

2.1 t/m 2.10 De naam ‘arbeidsinspectie’  wijzigen naar ‘Overheidsinspectiedienst Veiligheid en 
Gezondheid’ 

6.3 ‘Rechten en plichten’ vervangen door ‘Plichten’ 

8.7 Toevoegen van tekst: 
‘Met behulp van een persoonlijke monitor kan de mate van blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen van een medewerker tijdens het werk gemeten worden. De persoonlijke monitor 
moet op borsthoogte gedragen worden (niet onder de kleding) en moet voor gebruik 
getest worden.’ 

8.6 De definitie van grenswaarde luidt:   
‘De grenswaarde is de maximale concentratie van een gevaarlijke stof als tijdsgewogen 
gemiddelde over een referentieperiode, waarboven geen enkele werknemer 
blootgesteld mag worden.’ 

8.8 Invoegen als extra aandachtspunt na laatste sterretje met waterstofsulfide:  
‘Kwartsstof kan bij langdurige inademing leiden tot stoflongen.’ 

8.8 Toevoegen extra tekst over Asbest: 
‘Werkwijze bij asbestverdacht materiaal 
Aan het omgaan met asbest en asbesthoudende materialen zijn wettelijke bepalingen 
verbonden. Elk bedrijf moet een inventaris opmaken van het aanwezige asbest in zijn 
onderneming. Indien er asbest aanwezig is, stelt de werkgever een beheers programma 
op om de blootstelling aan asbest zo laag mogelijk te houden. Het nieuw ver- en 
bewerken van asbest is verboden en asbesthoudend afval moet gescheiden worden 
ingezameld en opgehaald. Waar een risico is voor contact met asbest, moet een label 
worden aangebracht.  
 
Als er een vermoeden bestaat dat er sprake is van asbest, dan moet het werk 
onmiddellijk worden stilgelegd. De operationeel leidinggevende en de opdrachtgever 
moeten gewaarschuwd worden. De opdrachtgever moet een monster laten nemen en 
onderzoeken door een monster, zodat kan worden vastgesteld of het om asbest gaat. 
Als het inderdaad asbest is, moet het overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden 
verwijderd.’ 

9.1 Toevoegen extra voorbeelden van ontstekkingsbronnen: 
‘Voorbeelden van ontstekingsbronnen zijn: vlammen (open vuur) en hete gassen, 
mechanische vonken en lasvonken, elektrische installaties en materieel, hete 
oppervlakken, statische elektriciteit en bliksem.’ 

9.3 Toevoegen ‘Zand’ als voorbeeld van een blusmiddel bij Klasse B branden. 

9.3 Toevoegen ‘Aangepast schuim’ als voorbeeld van een blusmiddel bij Niet - 
geklasseerde branden. 

9.5 Toevoegen extra tekst:  
‘Er zijn enkele branches of sectoren waar explosierisico’s aanwezig kunnen zijn: 
chemische industrie, vuilstortplaatsen, energiecentrales, afvalverwerkingsbedrijven, 
gasbedrijven, houtverwerkende industrie, landbouwbedrijven (biogas), 
metaalverwerkende bedrijven, levensmiddelen en veevoerindustrie, farmaceutische 
industrie, raffinaderijen en recyclingbedrijven.’ 

9.5 Toevoegen als extra tekst: 

http://web.ecabo.nl/ett/
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‘In explosiegevaarlijke omgevingen kan een persoonlijke explosiemeter gebruikt worden. 
Bij het gebruik van deze persoonlijke explosiemeter is het van belang dat:  

- De explosiemeter op borsthoogte , maar niet onder de kleding wordt gedragen.  
- De explosiemeter wordt getest of is getest voor gebruik 

Bekend is welke acties ondernomen worden bij het alarm’ 

11.5 Toevoegen als extra tekst bij staande stalen steigers: 
‘Er moet een bevoegde toezichthouder aanwezig zijn tijdens de opbouwwerkzaamheden 
en er moet een stabiliteitsberekening van de steiger (stelling) en instructies voor de 
opbouw beschikbaar zijn.’ 

13.2 De term ‘geluidsniveau’ vervangen door ‘geluidsdrukniveau’. 

13.2 Toevoegen als extra tekst 
‘Werkplek en trillingen 
Veel werknemers worden tijdens hun werk blootgesteld aan 
trillingen door het gebruik van bepaalde gereedschappen en/of 
trillingen in transportmiddelen. Of trillingen van invloed zijn op de gezondheid, is 
afhankelijk van de grootte, snelheid en frequentie van de verplaatsing (uitgedrukt in 
Hertz: aantal trillingen/sec.) en de blootstellingsduur. 
Er zijn twee soorten fysieke trillingen: hand-/armtrillingen en 
lichaamstrillingen. Hand-/armtrillingen vinden meestal plaats bij het gebruik van 
mechanisch (hand)gereedschap. Hierbij worden vooral de armen belast. Bij 
lichaamstrillingen wordt het hele lichaam in trilling gebracht. Deze trillingen worden vaak 
via een grote installatie, een bewegende vloer of via een voertuig op het lichaam 
overgebracht. 
 
Hand-/armtrillingen  
Regelmatig gebruik van bepaald mechanisch handgereedschap (kettingzagen, 
slijptollen, pneumatische hamers) kan leiden tot pijn in de handen en armen, 
beschadiging van bloedvaten en gewrichten in vingers en handen. Met regelmatige 
rustpauzes kan het tintelend gevoel in de vingers of gevoelloosheid worden voorkomen. 
Beschadigde bloedvaten en zenuwen in de handen 
veroorzaken de blijvende aandoening van “witte vingers”. 
 
Lichaamstrillingen 
Lichaamstrillingen veroorzaken vermoeidheid, hoofd- en spierpijn en een verminderde 
concentratie. Ook kunnen lichaamstrillingen effect hebben op de werking van de maag 
en darmen of rugklachten en aandoeningen aan het evenwichtsorgaan veroorzaken’ 
 
Werkplek en Verlichting 
Arbeidsplaatsen moeten voldoende verlicht zijn. Door te weinig 
licht raken de ogen vermoeid en worden fouten gemaakt. De aard van de 
werkzaamheden bepaalt de noodzakelijke lichtsterkte. 
Bij precisiewerk is een hogere lichtsterkte nodig dan bij grove 
werkzaamheden. Er moet voldoende verlichting zijn om details waar te kunnen nemen.’ 

14.7 Vervangen van de term ‘stalen neus’ door de term ‘versterkte neus’ en de term ‘stalen 
tussenzool’ door ‘versterkte zool’. Daarnaast toevoegen van de tekst ‘Een versterkte 
neus en een versterkte zool zijn verplicht bij werken in de bouw’.  

14.8 Toevoegen als voorbeeld van lichaamsbescherming ‘Anti statische kleding’   
‘Antistatische kleding wordt gebruikt in een omgeving met explosiegevaar. Hiermee 
wordt voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of 
explosies zouden kunnen veroorzaken.’ 

 


