
 

FICHE DOUCHES 

 

De douches en de lokalen waarin ze zich bevinden beantwoorden aan de 

minimumvoorschriften opgenomen in bijlage III.1-1 van de codex over het welzijn op het 

werk. 

 

De lokalen : 

 de ligging van de lokalen voor douches moet volledig gescheiden zijn van 

werkplaatsen en bureaus 

 gescheiden lokalen voor mannen en vrouwen 

 aangrenzend aan de kleedkamers 

 de bouw van de lokalen is als volgt : 

o in duurzame materialen 

o vloer met effen en waterdichte bekleding 

o wanden met effen en waterdichte bekleding tot op 2 m hoogte 

o rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers 

 

De inrichting van de douches : 

 de werkgever bepaalt de ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale 

voorzieningen zoals de douches, na advies van de preventieadviseur- 

arbeidsgeneesheer en het Comité 

 aantal douches : 

o 1 per 6 werknemers die hun werkdag gelijktijdig beëindigen 

 de voorzieningen : 

o de douches bestaan uit afzonderlijke cabines : 

- ruim genoeg 

- ondoorzichtige wanden van tenminste 1,90 m hoog 

- onderaan mag een vrije ruimte van ongeveer 15 cm worden gelaten 

o de vloer van de cabines : 

- moet gemakkelijk schoongemaakt en ontsmet kunnen worden 

- zo vervaardigd dat de werknemers niet kunnen uitglijden of vallen 

o binnen elke cabine : 

- één enkel stortbad 

- voorzieningen die toelaten persoonlijke bezittingen droog te houden : 

 kleerhaak 

 legplank 

o de temperatuur van het water bedraagt 36° C  tot 38° C 

o werknemers worden niet blootgesteld aan tocht 

o zeep en/of reinigingmiddelen worden ter beschikking gesteld 

o handdoeken worden ter beschikking gesteld 
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Schoonmaak en controle : 

 de lokalen worden tenminste eens per dag schoongemaakt, bij ploegenarbeid worden 

de lokalen vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt 

 daarnaast is het aangewezen een systematische controle uit te voeren naar : 

o de algemene netheid : 

- voorwerpen die niets te maken hebben met de bestemming van het 

lokaal moeten verwijderd worden (het is bijvoorbeeld geen bezemkast) 

- wat nodig is in het lokaal wordt netjes opgeborgen of gestapeld (de 

toiletartikelen en handdoeken worden opgeborgen) 

o het in goede staat houden van de voorzieningen : 

- functioneert de verlichting, verluchting, verwarming, de waterkranen, 
zijn er geen lekkende kranen ? 

- de staat van de uitrusting, zijn er herstellingen nodig, zijn er zaken 

verdwenen ? 

 hangen de douchekoppen nog stevig vast ? 

 zitten de legplanken nog vast ? 

 zijn er geen kleerhaken afgebroken ? 

 sluiten de deuren van de douchecellen nog goed ? 


