
Oplossingenkaart: inspectie en onderhoud 
Algemeen 
 
Niet alleen door technische maatregelen, maar ook door beheersmaatregelen van organisatorische aard is 
veel winst te behalen bij terugdringing van blootstelling aan houtstof en geluid. Deze beheersmaatregelen 
worden vaak samengevat onder de noemer “good housekeeping”. Dit omvat niet alleen maatregelen als het 
regelmatig schoonmaken van werkruimten en machines maar ook regelmatige inspectie en goed 
onderhoud van machines en apparatuur, het juist gebruik van afzuiging (plaatsing afzuigkappen, 
handschuiven discipline) en verantwoord omgaan met machines en afzuigapparatuur. Toepassing van deze 
maatregelen is een kwestie van aandacht. Ze kosten weinig tot geen geld, maar vergen wel discipline. Bij 
een goede invulling van “good housekeeping” kan met geringe kosten veel resultaat geboekt worden bij het 
terugdringen van blootstelling aan houtstof en geluid. Een bijkomend voordeel is dat door het adequaat 
invulling geven aan “good housekeeping” ook deels invulling wordt gegeven aan wettelijk vereiste 
maatregelen in het kader van explosieveiligheid (ATEX-richtlijn 137). Dit kan ook in financiële zin gunstig 
zijn voor een bedrijf.  
 
Onderstaand volgen een aantal richtlijnen en tips voor “good housekeeping” mbt inspectie en onderhoud. 
 
Richtlijnen en tips 
 
Een goede conditie van machines en voorzieningen staat en valt met aandacht voor beschadigingen, 
slijtage, veroudering en vervuiling en directe actie op het constateren ervan. Een inspectie- en 
onderhoudschema helpen hierbij. 
 
Voor onderhoudsschema’s kan het beste aangesloten worden bij de aanbevelingen van de 
fabrikant/leverancier van de machines/voorzieningen.  
 
Een voorbeeld voor een inspectieschema is als bijlage toegevoegd.   
 
Bijlage: inspectieschema machines en voorzieningen 
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Bijlage: inspectieschema machines en voorzieningen 
 
 
ONDERDEEL (DAGELIJKS) WEKELIJKSE INSPECTIE 3-MAANDELIJKSE INSPECTIE JAARLIJKSE INSPECTIE 
Machinegereedschap 
 

 visueel op beschadigingen, slijtage  

afzuigkappen, 
vangbakken 

visueel op beschadigingen, positionering, 
lekkages bij aansluiting 

  afzuigsnelheid

machine-omkasting visueel op openstaande deuren, panelen visueel en auditief op beschadigingen, 
kieren, scheuren, loszittende moeren en 
bouten 

 

aansluiting machine – 
afzuigleiding 

visueel op beschadigingen, lekkages   

afzuigleidingen, 
slangen 

visueel op beschadigingen, lekkages visueel op verstoppingen  

schuiven/kleppen 
 

visueel op beschadigingen, lekkages, juiste 
stand 

 werking automatische regelsystemen 
(instellingen, electrotechnisch, 
pneumatisch) 

transportleidingen 
 

visueel op beschadigingen, lekkages visueel op verstoppingen transportsnelheid 

ventilatoren 
 

 visueel en auditief op beschadigingen en 
slijtages 

 

filtersectie 
 

 visueel op beschadigingen filter, 
verstoppingen, slijtage onderdelen 

 

reinigingsinstallatie 
 

auditief: werking automatisch 
reinigingssysteem 

visueel op slijtage onderdelen werking automatisch reinigingssysteem 
(instellingen, electrotechnisch, 
pneumatisch) 

motafvoer 
 

visueel op slijtage, verstoppingen   

retourluchtfilters 
 

 visueel op beschadigingen, verstopping, 
drukval 

 

mobiele 
afzuigsystemen 

visueel op beschadigingen, lekkages, 
aansluitingen, drukval 

visueel op beschadiging, verstopping filter  

industriestofzuigers 
 

visueel op beschadigingen, lekkages, 
aansluitingen, vulling stofzak 

visueel op beschadiging, verstopping filter  
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