
In de foto rechts, uit de quiz van de Beacon van november
2012, zijn pompen te zien die er allemaal exact hetzelfde uitzien. 
Het lijkt erop dat ze geen zichtbare markeringen hebben. Stel je 
krijgt de opdracht om aan een van de pompen klaar te zetten voor
onderhoud, hoe zou je weten welke pomp je moet hebben? 
Gebrek aan markering kan tot veiligheidsproblemen leiden en 
slechte of verwarrende labels kan zelfs nog erger zijn. De foto’s 
hieronder zijn voorbeelden van verwarrende labels en borden. Ze 
komen uit procesinstallaties en uit het dagelijkse leven. Zijn er 
bij jou in de fabriek ook verwarrende markeringen of borden?
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Zijn borden en labels duidelijk genoeg?
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Let op toestellen zonder labels of labels zodanig bescha-
digd dat ze onleesbaar geworden zijn. Corrigeer dit zelf of 
meld dit aan iemand die het probleem kan oplossen.

Zoek ook naar verwarrende situaties zoals in sommige 
foto’s hier en laat dat verhelpen.

Stel zeker dat markeringen en labels ter identificering 
van toestellen dezelfde is als gebruikt in operationele- en 
onderhoudsprocedures, noodprocedures en andere 
documentatie over de fabriek.

Voorkom verwarring door het handgeschreven aanpas-
sen van bestaande labels of het aanbrengen van andere 
tijdelijke labels. Als een label veranderd moet worden, 
gebruik het juiste ontwerp en evalueer het eventuele effect 
van de verandering (MOC).

Gebruik steeds dezelfde namen en afkortingen voor 
chemicaliën in de fabriek. Bijvoorbeeld MMA kan 
betekenen methylmethacrylaat in een fabriek, maar 
monomethylamine in de andere. En wellicht weer iets anders 
in de derde fabriek. Gebruik altijd de juiste 
chemicaliënnaam. Stel zeker dat iedereen weet wat de 
betekenis is van uedere markering!

Wat kun jij doen?

Gelijk lijkende labels op 
deze leidingen droegen 
ertoe bij dat de verkeer-
de stof gelost werd. Er 
ontstond een chemische 
reactie met als gevolg 
het vrijkomen van giftig 
gas. Zes mensen 
raakten gewond. Zie 
Beacon van april 2012.
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