In deze zending zitten mogelijk
producten met gevaarlijke stoffen.
Werkgevers /praktijkhouders zijn conform de
Arbeidsomstandighedenwet verplicht
hun personeel over mogelijke risico’s te informeren
en waar nodig te beschermen.

De VGT helpt u daarbij!

https://vib.dentalserviceportal.nl

UITLEG nieuwe situatie veiligheidsinformatiebladen(VIB)
Voor alle producten met gevaarlijke stoffen (en dat zijn er in de tandheelkundige
branche erg veel!) is het wettelijk voorgeschreven dat de leverancier de eindgebruikers (en dat zijn alle werkgevers in de tandheelkundige- en tandtechnische
branche!) moet informeren over de risico’s die aan het werken met dat product met
gevaarlijke stoffen verbonden zijn. Deze informatie moet door middel van wettelijk
voorgeschreven Nederlandstalige Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) plaatsvinden.
De zorgplicht voor werkgevers
De werkgever dient op zijn/haar beurt de informatie van de VIB’s in een Risicoanalyse te verwerken. Hiervoor dient er eerst een Register Gevaarlijke Stoffen
samengesteld te worden. En aan de hand van dit Register kan er dan (meestal via
externe expertise) een Risico-analyse Stoffen gemaakt worden.
De ontzorging door de VGT
Oude situatie: De VGT had hiervoor de digitale tools Publichem en Dental
Stoffenmanager ontwikkeld. Beide tools gingen uit van een situatie waarbij u zelf de
gegevens moest opvragen c.q. invullen. Nu de wetgeving gewijzigd is en de
leverancier aan de brengplicht moet voldoen, hebben wij besloten om te stoppen
met deze tools.
Nieuwe situatie: De nieuwe VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen is een digitale
databank waarin de inhoudelijke gegevens van ALLE veiligheidsinformatiebladen zijn
opgenomen van alle dentale producten met gevaarlijke stoffen die op de
Nederlandse markt gebracht worden. Nu moeten wij nog zorgen dat de VIB’s op de
juiste plaats terechtkomen.
Informatie op maat
Door de e-mailgegevens van een deelnemer te combineren met de aankoopgegevens
van producten met gevaarlijke stoffen, kan de VGT de ingeschreven deelnemer in
een automatische verzending via e-mail GRATIS de veiligheidsinformatiebladen van
de door hem/haar gekochte producten doen toekomen. Op deze wijze hoeft u zelf
niet meer te zoeken naar het juiste (en meest recente) VIB. Dat doen wij voor u.
Aanvullende diensten
U moet de gegevens van het VIB verwerken naar een Register Gevaarlijke Stoffen en
daarna naar een Risicoanalyse Stoffen. Als u dat zelf niet wil doen, dan kan de VGT
deze taken (via een abonnementensysteem) van u overnemen. U krijgt dan periodiek
een bijgewerkt Register via de e-mail toegezonden en jaarlijks maken wij voor u een
Risicoanalyse Stoffen.
Het enige wat u dan nog hoeft te doen is, daar waar nodig, de risico’s met uw
personeel te bespreken en de adviezen van de analyse op te volgen.
Account
Wij hebben via adresbestanden van onze leden voor de meeste eind-gebruikers al
een gratis account op het Portal veiligheidsinformatiebladen aangemaakt en hiervoor
de inloggegevens per email verzonden. Bent u uw inloggegevens kwijt, of wilt u zich
aanmelden, stuur dan een email met uw praktijkgegevens naar vib@vgt.nl. U
ontvangt dan binnen afzienbare tijd uw inloggegevens per email.

