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KWALIFICATIE 

DETAILHANDEL 

Veiligheid: pictogrammen en 

borden 

Joris werkt in een bouwmarkt waar aluminium buizen worden verkocht. Joris moet een 
grote order verzamelen. Bij een stelling moet hij tien buizen van drie meter pakken. Bij de 
laatste buis gaat het mis. Hij snijdt zich aan de rand van de buis. Er zit een snee in zijn 
duim. Maar het is geen diepe snee. Gelukkig is in het magazijn met een bord aangegeven 
waar de verbandtrommels hangen. Snel loopt Joris naar een verbandtrommel. Hij plakt 
een pleister over de snee. Nadat hij de verbanddoos heeft teruggehangen, gaat hij weer 
aan het werk. 
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THEORIE 

VACCM 

Natuurlijk had Joris beter moeten opletten, maar een ongelukje kan altijd 
gebeuren. Dan is het maar goed dat er in het bedrijf borden hangen die 
aangeven waar je een EHBO-doos kunt vinden. Maar je ziet in een bedrijf niet 
alleen borden voor EHBO-dozen. Er komen veel meer borden voor. Op 
allemaal staat een pictogram. Dit is kleine, eenvoudige afbeelding die 
bijvoorbeeld aangeeft wat je wel of beslist niet moet doen. Soms staat er een 
tekst bij. Ook kom je op een bord soms een combinatie van verschillende 
pictogrammen tegen. 
 
In een bedrijf kun je de volgende borden tegenkomen: 
− gebodsborden 
− verbodsborden 
− waarschuwingsborden 
− reddingsborden 
− borden voor brandbestrijding 
− combinatieborden. 
 

Gebodsborden 

Een gebodsbord geeft een gebod aan. Een gebod is iets wat je moet doen. 
Een gebodsbord is rond en bestaat uit een wit pictogram tegen een blauwe 
achtergrond. 
 
In de volgende tabel staan de meest voorkomende gebodsborden. 
 

Bord Betekenis  

 

Veiligheidsbril verplicht 

 

Gehoorbescherming verplicht 

 

Veiligheidsschoenen verplicht 

 

Veiligheidshandschoenen verplicht 
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VEILIGHEID 

Bord Betekenis  

 

Veiligheidshelm verplicht 

 

Verbodsborden 

Een verbodsbord geeft een verbod aan. Een verbodsbord is rond, heeft een 
witte achtergrond en een rode rand. Op het bord staat een zwart pictogram 
met een rode streep erdoor. 
 
In de volgende tabel staan de meest voorkomende verbodsborden. 
 

Bord Betekenis  

 

Vuur, open vlam en roken verboden 

 

Verboden voor voetgangers 

 

Geen drinkwater 

 

Verboden voor onbevoegden 

 

Verboden met water te blussen 
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Bord Betekenis  

 

Niet aanraken 

 

Verboden voor transportvoertuigen 

 

Meerijden op transportmiddelen verboden 

 

Verboden te roken 

 

Waarschuwingsborden 

Een waarschuwingsbord waarschuwt je tegen een mogelijk gevaar. 
Waarschuwingsborden zijn driehoekig van vorm. Ze zijn geel met een zwarte 
rand. Het pictogram is zwart. 
 
In de tabel hieronder staan de meest voorkomende waarschuwingsborden. 
 

Bord Betekenis  

 

Gevaar! 

 

Stoffen die snel in de brand vliegen 

 

Machine met draaiende onderdelen 
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Bord Betekenis  

 

Stoffen die kunnen ontploffen 

 

Gevaar voor elektrische spanning 

 

Gevaar voor rondrijdende transportvoertuigen 

 

Gevaar om uit te glijden 

 

Gevaar voor wonden aan de hand 

 

Kijk uit! 

Hangende last 

 

Stoffen die schadelijk zijn 

De stoffen kunnen je huid, ogen of neus irriteren. 

 

Gasflessen 
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Reddingsborden 

Het bord met de verbandtrommel uit het allereerste 
voorbeeld van dit hoofdstuk, is een reddingsbord. Dit bord gaf 
aan waar Joris de EHBO-doos kon vinden. Op een 
reddingsbord staat waar een levensreddende maatregel zich 
bevindt. Reddingsborden zijn groen en rechthoekig van vorm. 
Het pictogram op het bord is wit.  
In steeds meer bedrijven en andere plaatsen waar veel mensen 
komen, zoals scholen, kom je een reddingsbord met de letters 
AED tegen. AED betekent Automatische Externe 
Defibrillator. Dit is een apparaat waarmee je het leven van 
iemand die een hartaanval heeft, kunt redden. 

AED op Schiphol. 

 
In de volgende tabel staan de meest voorkomende reddingsborden.  
 

Bord Betekenis  

 

Nooduitgang  

De pijl geeft aan welke kant je op moet. 

 

Deur die in de richting open gaat van de vluchtrichting. 

 

Verbanddoos (EHBO) 

 

Nooddouche 

Hier moet je onder gaan staan als je gevaarlijke stoffen over je heen 
hebt gekregen. 

 

Oogdouche 

Deze gebruik je als je gevaarlijke stoffen in je gezicht hebt gekregen. 
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Bord Betekenis  

 

Brancard aanwezig 

 

AED aanwezig 

 

Verzamelplaats 

 

Borden voor brandbestrijding 

Als er in een bedrijf brand uitbreekt, moet deze natuurlijk zo snel mogelijk 
worden geblust. Kleine brandjes kun je soms zelf blussen, maar dan moet je 
wel weten waar je bijvoorbeeld een brandblusser kunt vinden.  
 
In de volgende tabel staan de meest voorkomende brandbestrijdingsborden.  
 

Bord Betekenis  

 

Brandslang 

 

Brandblusapparaat 

 

Branddeken 
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Bord Betekenis  

 

Brandmelder 

 

Combinatieborden 

Soms kom je een bord tegen waarop meerdere pictogrammen staan. Zo’n 
bord wordt een combinatiebord genoemd. Het geeft in één keer alle 
benodigde informatie. Zo kom je bijvoorbeeld bij de ingang van een 
bouwterrein vaak het volgende combinatiebord tegen. 
 

 
Combinatiebord dat je bij een bouwplaats kunt tegenkomen. 

 
Ook in je eigen bedrijf kun je combinatieborden tegenkomen. Kijk maar eens 
naar het volgende voorbeeld. 
 

Vandaag is Samantha’s eerste dag bij een bedrijf in 
meubilair. In het bedrijf rijden de hele dag allerlei 
transportmiddelen af en aan. Sommige goederen 
staan op stellingen en kunnen alleen door middel 
van een vorkheftruck van een grote hoogte naar 
beneden worden getild.  
Als ze langs de poort van het laad- en losterrein 
loopt, ziet Samantha een bord hangen. Het ziet 
eruit als het bord hiernaast. Het vertelt haar dat 
niet zomaar iedereen naar binnen mag. Ook is 
meteen duidelijk dat je een veiligheidshelm en 
veiligheidsschoenen moet dragen als je het laad- 
en losterrein wilt betreden. 
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Begrippen 

 
Automatische Externe Defibrillator (AED) 
apparaat dat kan worden gebruikt om het hart weer op gang te krijgen van 
iemand die een hartstilstand heeft  
 
Combinatiebord 
bord waarop verschillende pictogrammen staan afgebeeld 
 
Gebod 
iets wat je moet doen 
 
Gebodsbord 
bord waarop staat wat je moet doen 
 
Pictogram 
kleine, eenvoudige afbeelding die bijvoorbeeld aangeeft wat je wel of beslist 
niet moet doen 
 
Reddingsbord 
bord waarop staat waar een levensreddende maatregel, zoals de EHBO-doos, 
zich bevindt 
 
Verbod 
iets wat je niet mag doen 
 
Verbodsbord 
bord waarop staat wat je vooral niet moet doen 
 
Waarschuwingsbord 
bord dat waarschuwt tegen een mogelijk gevaar, bijvoorbeeld brandgevaar 
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