Huidbescherming als onderdeel van de PBM
(persoonlijke beschermingsmiddelen):
Peter Greven Physioderm adviseert bedrijven
De professionele huidbescherming neemt in
vele bedrijven nog niet de belangrijke plaats
in, die hij eigenlijk zou moeten hebben. Dat
gaat in Nederland (en later mogelijk ook in België) veranderen: een wet, die medio 2017 van
kracht wordt en inmiddels door de kamer is
goedgekeurd, voorziet dat de professionele huidbescherming juridisch wordt opgewaardeerd
en net als andere vormen van de Persoonlijke
Beschermingsmiddelen (PBM) wordt behandeld. Het gevolg: bedrijfsartsen, QESH managers en preventieadviseurs krijgen meer mogelijkheden, de werknemers advies te geven wat
betreft huidbescherming.
Daarbij worden ze ondersteund door de Duitse producent van huidbeschermingsproducten
Peter Greven Physioderm (PGP), die zijn klanten nu al een uitgebreide begeleiding direct in
de bedrijven aanbiedt.
Ondanks de vele gevallen behandelen
vele bedrijven het thema professionele
huidbescherming tot nu toe nogal als
stiefkindje en wordt daaraan niet dezelfde
betekenis toegeschreven als aan andere
vormen van de PBM. De gevolgen zijn
periodes van afwezigheid, productieverlies, hoge kosten en grote druk op zieke
medewerkers.
Werkgevers worden steeds meer aan hun
plichten gehouden en de rol van de bedrijfsartsen, QESH managers en preventieadviseurs wordt nog belangrijker. Mede ook
om werknemers de juiste huidbeschermingsmiddelen ter beschikking te stellen, die
optimaal op het betreffende werk en de
speciale problemen op de werkplek zijn
afgestemd.
Een juist huidbeschermingsconcept is daarbij
onontbeerlijk.
Tijdige preventie is belangrijk
Om een functionerend huidbeschermingsprogramma op te stellen, is het voor de
bedrijven zinvol zich reeds van tevoren met
het thema professionele huidbescherming
bezig te houden. Hiervoor biedt de Duitse
producent van huidbeschermingsproducten
Peter Greven Physioderm (PGP) zijn
klanten
een
uitgebreide
begeleiding
direct in de bedrijven aan. Daarbij bezoekt de
Nederlandse huidbeschermingsconsulent Paul
van Delft de bedrijven, voert hij samen met
bedrijfsartsen, QESH managers en preventieadviseurs een analyse uit en zet hij voor de
klanten de doeltreffende en huidvriendelijke
producten va PGP uiteen.

Sinds het einde van 2015 breidt de in
Dussen geboren Paul van Delft als consulent
voor Nederland, België en Luxemburg het
servicenetwerk van PGP uit. Hij ondersteunt de bedrijven met compleet, systematisch
en continu advies. Tenslotte is professionele
huidbescherming een thema waarbij uitleg
benodigd is. De hulp van ervaren deskundigen
is derhalve belangrijk. Voor de professionele
huidbescherming is het niet voldoende om de
producten alleen maar aan te bieden. Door de
adviesexpertise ter plekke onderscheidt PGP
zich duidelijk van de concurrenten, die hun
producten via de handel verkopen, maar geen
vergelijkbare services aanbieden.
Doseersystemen:
Het portfolio van PGP omvat effectieve
middelen voor de bescherming van de
huid, voor de reiniging en verzorging ervan
alsmede de bijbehorende doseersystemen.
Want zelfs de beste producten werken alleen,
als ze juist en optimaal gedoseerd worden
gebruikt. Een modern dispensersysteem onderscheidt zich doordat het ook bij hoge belasting
perfect functioneert.
Het valt op door zijn eenvoudige bediening,
een schone en veilige werking en een hoogwaardige afwerking. Niet ten laatste komt het
er bovendien op aan hoe rendabel het systeem
is. Naast deze algemeen geldige factoren zijn er
extra eisen, die afhangen van de condities van
het betreffende toepassingsgebied.

OVER HET BEDRIJF
Huidbescherming, huidreiniging,

huidverzorging en desinfectie – dat zijn de vier pijlers
van Peter Greven Physioderm GmbH (PGP).
Het in 1923 opgerichte en inmiddels door de
derde generatie geleide familiebedrijf met
hoofdkantoor in Euskirchen biedt als wereldwijd acterende aanbieder op het gebied van
de professionele huidbescherming uitgebreide oplossingen. De vier productprogramma's
Physioderm, Greven, Lordin en Myxal vormen
de grondslag van een compleet huidbeschermingsmanagement-concept. De PGP-deskundigen bieden hun klanten
individueel advies – van de risicoanalyse tot aan het huidbeschermingsplan.
PGP werkt er continu aan, zijn oplossingen
op het gebied van de huidbescherming verder te ontwikkelen, en wordt in Duitsland als
innovatieleider van zijn branche beschouwd.
In het onderzoek werkt het bedrijf samen met
toonaangevende universiteiten in Duitsland.
PGP maakt deel uit van de Peter Greven
Gruppe, die naast de Duitse locaties in Euskirchen en Bad Münstereifel ook productielocaties in Nederland en in Maleisië exploiteert.
In de hele wereld zijn meer dan 350 medewerkers voor klanten uit meer dan 85 landen
werkzaam.
Huidziekten behoren tot de meest frequente
beroepsziekten. Onder de huidziekten wederom zijn contacteczemen met een aandeel van
72 procent het meest voorkomend. Dat blijkt
uit het officiële rapport over de ontwikkeling
van de beroepsziekten 2015, dat het Koninklijk Instituut voor Arbeid en Gezondheid
(Königliche Institut für Arbeit und Gesundheit)
heeft voorgelegd.
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"van midden en klein tot grote bedrijven in de
industrie en in de ambacht zijn bijvoorbeeld
Variomat-dispensersystemen de juiste oplossing."

“Geeft klanten in de Benelux-landen advies op
alle vragen aangaande de professionele huidbescherming: Paul van Delft.”
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