
 

 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Nood- en oogdouches  Pagina 01/05 

Datum: 10-11-2022 Auteur: Melford Versie: 14.3 

 

 Nood- en oogdouches 
 

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

EN 15154-1 Veiligheidsdouches - Deel 1: Nooddouches voor laboratoria 

EN 15154-2 Veiligheidsdouches - Deel 2: Oogdouches 

EN 15154-3 Veiligheidsdouches - Deel 3: Geen nooddouches 

EN 15154-4 Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-in eyewash units 

EN 15154-5 Nooddouches - Deel 5: Lichaamsdouches met wateraansluiting voor 

andere locaties dan laboratoria 

EN 15154-6 Nooddouches - Deel 6: Lichaamsdouches met meerdere 

douchekoppen en wateraansluiting voor andere locaties dan 

laboratoria 

BRL-K14034/01 Beoordelingsrichtlijn productcertificaat nood- en oogdouches 

ANSI Z 358.1 Nooddouches, oogdouches, oog-/gezichtdouches en 

combinatiedouches 

Richtlijn 92/58/EEG Minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of 

gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in 

de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 

 

Toelichting 

Het lichaam is een groot bezit. Op werkplekken waar gewerkt wordt met chemische stoffen, 

zijn oog- en nooddouches dan ook noodzakelijk. De eerstehulpverlening begint dan ook met 

het zo snel mogelijk en overvloedig spoelen van het lichaam en/of de ogen. 

 

Nooddouches en oogdouches komen in uiteenlopende sectoren voor: 

• Grootkeukens - keukens, staalsmelterijen, glassmelterijen, enz. 

• Chemische industrie, procesindustrieën, laboratoria, enz. 

• Alle industrieën m.b.t. opslag en handeling gevaarlijke stoffen, papierindustrie (bleken), 

enz. 

• Oppervlaktebehandeling, textiel bedrukken, (beits -ontvettingsvloeistoffen), wasserijen, 

enz. 

• Houtnijverheid, betonindustrie, bouwbedrijven ververijen, enz. 

• Garages waar chemicaliën worden gebruikt voor object behandelingen, enz. 

  

Oogspoelflessen 

Oogspoelflessen hebben slechts een beperkte hoeveelheid water en zijn daarom vooral 

bedoeld als allereerste hulp. Oogspoelflessen zijn er ook met neutraliserende vloeistoffen. Dit 

kan nodig zijn als er met specifieke chemische stoffen wordt gewerkt. Vooral de irriterende, 

bijtende en brandbare eigenschappen van de stoffen spelen een rol. Bij sterk bijtende stoffen 
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is het bijvoorbeeld belangrijk dat er onmiddellijk en langdurig gespoeld kan worden en is snel 

handelen noodzakelijk. 

 

Nooddouche 

Grofweg zijn er drie meest toegepaste nood-en oogdouches: 

• Lichaamsdouches voor spoelen van het gehele lichaam. 

• Oogdouches voor het spoelen van de ogen (stationair opgesteld).   

• Combinatiedouches voor het spoelen van het lichaam en de ogen in div. uitvoeringen: 

ATEX nooddouche, contaminatiedouches/gezichtsdouche, 

plensdouche/tankdouche/boilersystemen/mobiele systemen/stationaire systemen. De 

vorstbestendige nooddouches voor buitenopstelling dienen te zijn voorzien hoogwaardige 

tracing. 

 

Korte toelichting op de vermelde wet- en regelgeving 

• Arbeidsomstandighedenbesluit:   

Art. 3.5d 5e lid en 4.6 1e en 2e lid. Betreft het voorkomen van ongewilde 

gebeurtenissen. 

• EN 15154-1:   

Veiligheidsnooddouches: lichaamsdouches met wateraansluiting in laboratoria.  

• EN 15154-2:   

Veiligheidsnooddouches: oogdouches met wateraansluiting.   

• EN 15154-3:  

Veiligheidsnooddouches: lichaamsdouches zonder wateraansluiting, zoals tankdouches. 

• EN 15154-4:  

Veiligheidsnooddouches: oogdouches zonder wateraansluiting, zoals mobiele 

nooddouches. 

• EN 15154-5:   

Veiligheidsnooddouches: lichaamsdouches met wateraansluiting in productielocaties, 

nood-oogdouchecombinaties. 

• BRL-K14034/01:     

Kiwa productcertificaat voor nood- en oogdouches. 

• ANSI Z 358.1:     

American National Standards Instituut (ANSI) DIN12899-3:2009, DIN EN 15154-1/-2:2006 

en ANSI Z.358.1 beschrijven de normen voor de nooddouches voor vorstvrije 

buitenopstelling. 

• Richtlijn 92/58/EEG:   

Europa: Minimum voorschriften veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. 

 

  

https://www.bumax.com/nl/nooddouches/lichaamsdouches
https://www.bumax.com/nl/nooddouches/oogdouches
https://www.bumax.com/nl/nooddouches/nood-oogdouche-combinaties
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Voorschriften 

PGS 15 schrijft voor dat een nooddouche en oogspoelvoorziening te allen tijde bereikbaar 

moet zijn. Voor de verdere eisen wordt verwezen naar de Europese productnorm NEN EN 

15154.  

 

Als een bedrijf beschikt over medewerkers die in dienst zijn, is het bedrijf volgens 

Arbobesluit art. 3.5d 5e lid en 4.6 1e en 2e lid betreft het voorkomen van ongewilde 

gebeurtenissen verplicht om een RI&E te maken.  

De regel zegt dat nood- en oogdouches aanwezig moeten zijn in ruimtes waar gewerkt wordt 

met risicovolle stoffen: alle locaties waar een risico heerst om in contact te komen met 

gevaarlijke stoffen, al is het in een kleine hoeveelheid, moeten in principe uitgerust worden 

met een nooddouche en/of oogdouche. Deze gevaarlijke stoffen kunnen zuren of basen zijn, 

maar ook vaste stoffen (stof, poeder). 

 

Algemeen 

Als het risico op een oogletsel erg groot is, is het wenselijk om altijd op de werkplek een 

oogspoelfles ter beschikking te houden. Een volwaardige oog- en nooddouche blijft uiteraard 

nodig, maar de oogspoelfles kan meteen gebruikt worden op weg naar de oogdouche. Op dit 

soort momenten telt tenslotte elke seconde. Afhankelijk van de gebruikte chemicaliën 

kunnen er aanvullende veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn, zoals speciale zalven. Zorg 

daarom dat bij het opstellen van een RI&E, de chemicaliën gegevens en VIB bladen 

beschikbaar zijn. 

 

Naleving voorschriften 

Wanneer een bijtende en irriterende stof in aanraking komt met de huid of de ogen, is het 

belangrijk dat de aangetaste plekken overvloedig gespoeld kunnen worden met water. Zo 

vermijd en beperk je verwondingen zoals (chemische) brandwonden. De verbrandingsgraad 

zal afhangen van het aantal vernietigde moleculen (herstelbaar of onherstelbaar). Het is dus 

belangrijk om de chemische stof zo snel mogelijk onschadelijk te maken. Benoem daarom de 

stoffen bij het opstellen van een RI&E zodat de juiste veiligheidsmiddelen hierop afgestemd 

kunnen worden. 

 

Het niet uitvoeren van een RI&E kan vervelende consequenties hebben. Zo kan het ontbreken 

van een RI&E leiden tot hoge boetes en/of een proces verbaal. Ook kan een 

verzekeringsmaatschappij weigeren om een claim uit te keren als bij een bedrijfsongeval 

blijkt dat het bedrijf geen RI&E heeft uitgevoerd en er onvoldoende maatregelen zijn 

genomen om de risico’s af te dekken. Sinds 1 januari 1994 is deze verplicht voor alle 

werkgevers, echter niet voor bedrijven zonder werknemers in dienst, bijvoorbeeld bedrijven 

die werken met vrijwilligers of ZZP’ers. Zij zijn niet verplicht om een RI&E te maken. 
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De minimale periode van reiniging of spoeling kan veranderen volgens het type van 

besmetting, ook kunnen er aanvullende aanbevelingen zijn: 

Type 

nooddouche 

Volumestroom 

[l/min] 

Spoeltijd 

[min] 

Opmerking 

Oog 12 10 Twee douchekoppen à 6 l/min 

Gelaat 24 10 Vier douchekoppen à 6 l/min. 

 

Lichaam 1 

30 10 Bij brandwonden 

30 20 Bij chemische verbranding, kleine 

opslag van minder gevaarlijke 

stoffen 

Lichaam 2 80 20  

De keuze van 30 of 80 l/min voor een lichaamsdouche zal moeten blijken uit een 

Risico Inventarisatie en Evaluatie. De volumestromen en de daarbij behorende 

straalsterkte moeten in overeenstemming zijn met de (maximale) gebruiksdruk 

volgens opgave van de leverancier/fabrikant. De maximumtemperatuur wordt in 

verband met legionella-preventie in principe begrensd op 25 °C. Ter voorkoming van 

oogbeschadiging mag de temperatuur van oogdouches niet hoger zijn dan 30 °C. Voor 

lichaams- en gelaatsdouches geldt een maximumtemperatuur van 35 °C 

 

Na elk incident is het noodzakelijk om een arts te bezoek om de verdere zorgen toe te 

dienen. Ook een melding doen bij de bedrijfsveiligheidskundige. 

 

Reguliere aanbevolen controle:  

• Oogspoelflessen 

o maandelijks, controle op: aanwezigheid, batch controle juiste type, uiterste 

gebruiksdatum, locatie (pictogram ) aanduiding.   

• Nooddouche en Oogdouche 

o wekelijks doorspoelen van noodvoorziening als niet waterleiding niet mee-stromend 

geplaatst.  

o maandelijks doorspoelen indien leiding mee-stromend aangesloten, functionaliteit 

testen en doorspoelen. 

o 6-maandelijks, visuele controle op reinheid/schade, stortdouche controleren op 

effectieve wateruitstroom in overeenstemming met EN 15154 norm. 

o Registratie controle & testen vastleggen en archiveren.  
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Documenten 

Verplicht zijn de volgende documenten:  

• Opgestelde RI&E documenteren; benoem daarin de besproken gevaarlijke 

chemicaliën/stoffen met de risico’s en aanbevelingen/maatregelen. 

• Er bestaat geen verplichting voor jaarlijkse controle van oogspoelers en nooddouches, 

maar uit veiligheidsoverwegingen is aan te bevelen om nooddouches en oogspoeling 

systemen met regelmatige basis te controleren.  

 

Een RI&E is een verplicht middel ter bevordering van veilig en gezond werken volgens de 

Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. De uitgevoerde RI&E dient gearchiveerd te worden.   

 

De volgende (eenmalige) documenten kunnen bij installatie helpen ten aanzien van het juiste 

beheer van deze elementen: 

• Gebruiksdoel/eisen aangeven in uitgangspuntendocument (in overeenstemming met 

RI&E). 

• Productgegevens eerste plaatsing documenteren. 

• Keuring eerste ingebruikneming ontvangen. 

• Gebruikelijke info: naam/adres fabrikant en product, opslag en gebruiksinstructies etc. 

• Markering en labelen volgens EN 1041 en EN 980. 

• Logboek met installatie- en controlegegevens. 

 

Opmerkingen 

Aanbevelingen  

• Oogspoelflessen zijn er in verschillende uitvoering en verpakkingen; overleg met een 

gebruiker en lokale deskundige wat het beste past bij de huidige situatie, laat u 

informeren bij twijfels. 

• Water in oog- en nooddouches staat in waterleidingen langere tijd stil. Als 

watertoevoerleidingen of slangen voor nooddouches worden geplaats, plaats deze dan 

zoveel mogelijk mee stromend tot aan de sproeikop, zodat de aftakkingsleiding naar de 

sproeikop “en dus water stilstand” minimaal is. Indien leiding stilstaan water bevat is het 

advies om deze wekelijks kort te spoelen. Dit vermindert de kans op legionella en 

slechte waterkwaliteit. 

• Zorg dat gegevens van de gebruikte chemicaliën en andere stoffen in directe omgeving 

altijd beschikbaar zijn, chemicaliën kaarten en VIB-bladen zijn van belang bij eerste hulp 

en bezoek aan een arts. 

• Zorg dat er altijd iemand bij het slachtoffer blijft als deze een oogspoelfles hanteert of 

aanvullend onder de nooddouche wordt geplaatst. 


