
Asbest saneren?
Gebruik uw persoonlijke 
beschermingsmiddelen goed!
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Als gecertificeerd asbestverwijderaar  
(DTA of DAV) weet u als geen ander hoe 
belangrijk het is om te voorkomen dat er 
asbestvezels vrijkomen. Zo houdt u de 
risico’s zo veel mogelijk onder controle.

Het kan altijd gebeuren dat er toch 
asbestvezels vrijkomen. Zelfs als u het 
werk goed heeft voorbereid en een 
passende en goede werkmethode heeft 
gekozen. Het is dan ook belangrijk dat u 
en uw collega’s de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruiken.  
En dat u ze ook correct gebruikt!

Asbest verwijderen is een vak. Bij vakman
schap hoort veilig werken.

Hoe beschermt u zich tegen  
blootstelling aan asbestvezels?
Het is belangrijk dat u zichzelf beschermt 
door gebruik te maken van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (pbm’s) die daarvoor 
geschikt zijn. U draagt uw handschoenen, 
een overall met capuchon, laarzen en uw 
eigen set ademhalingsbeschermingsmiddelen. 
Vanzelfsprekend heeft u een facefit test 
gedaan, waardoor het masker goed op uw 
gezicht past. Zoals u weet moet u deze test 
glad geschoren uitvoeren. Het masker past 
dan ook alleen en biedt de optimale bescher-
ming als u er ook glad geschoren mee werkt. 
Ook gaan wij ervan uit dat u het speciaal door 
de branche ontwikkelde online instructie-
programma heeft gevolgd (http://www.
abm-campagne.vezelveiligheid.nl). Als u 
deze instructies opvolgt, weet u zeker dat u 
het masker op de juiste manier gebruikt.

Tijdens uw opleiding hebt u geleerd 
wanneer en op welke manier u de pbm’s 
gebruikt. U weet dus hoe u zich op de juiste 
wijze aankleedt, op welke wijze u uw masker 
opzet en hoe u de decontaminatieprocedure 
uitvoert. Tijdens en na deze procedure is het 
natuurlijk de bedoeling dat u uw eigen 
masker goed schoonmaakt, onderhoudt en 
veilig opbergt voor een volgend gebruik.

U heeft bij uw opleiding de juiste procedures 
rondom het werken met pbm’s geoefend, 
maar soms sluipen er in de dagelijkse praktijk 
toch foutjes in die procedures.
Regelmatig oefenen en nog eens de 
instructies doornemen is dan ook van groot 
belang. Het dragen van een masker dat niet 
goed past, een masker van een andere 
persoon of een vuil masker leidt ertoe dat u 
onvoldoende beschermd bent tegen de 
inademing van asbestvezels. Verkeerd gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen 
verhoogt de risico’s voor uw gezondheid.

Uw eigen discipline en een gezamen
lijke verantwoordelijkheid 
Het werken met persoonlijke beschermings- 
middelen vraagt fysiek veel van u en uw 
collega-asbestverwijderaars. Het gebruik van 
pbm’s beperkt veelal de bewegingsvrijheid en 
het zicht. En soms is het ronduit onplezierig 
door warmte of kou in het werkgebied.

Ondanks al die factoren is het nodig dat u 
en uw collega’s alert blijven op het juiste 
gebruik van de persoonlijke beschermings- 
middelen. Het gaat immers om uw 
gezondheid. Dit vraagt discipline. Geef zelf 
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het goede voorbeeld, help uw collega als er 
iets ‘fout’ gaat of dreigt te gaan. Accepteer 
dat uw collega’s u aanspreken op ‘fouten’.

De rol van de deskundig toezicht 
houder asbest (DTA) en de werkgever 
U of een collega is als DTA op het werk 
aangewezen om toezicht te houden op de 
juiste uitvoering van de saneringswerkzaam-
heden. Daarbij hoort dus ook het toezicht 
op een goed gebruik van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Uw werkgever of de werkgever van het 
bedrijf waar u te werk bent gesteld is er 
verantwoordelijk voor dat u over de juiste 
pbm’s beschikt, dat het voor u en uw 
collega’s duidelijk en helder is welke regels 
en afspraken er binnen het bedrijf gelden en 
dat het toezicht goed is geregeld.

Kan ik een boete krijgen?
Om uw gezondheid en die van uw collega’s te 
beschermen controleert de Nederlandse 
Arbeidsinspectie of u uw persoonlijke 
beschermingsmiddelen correct gebruikt.  
Als de pbm’s niet - of niet op de juiste wijze - 
worden gebruikt, dan is dit een overtreding. 
Afhankelijk van de situatie kan de werkgever 
of de werknemer hier een boete voor 
krijgen. Het boetebedrag verdubbelt bij 
herhaling. Bovendien loopt u het risico dat 
de certificerende instelling uw persoons-
certificaat schorst.

Voor meer informatie over boetes:  
www.nlarbeidsinspectie.nl/
boetes-arbeidsomstandighedenwetgeving

Zorg ervoor dat uw pbm’s schoon blijven en niet beschadigd raken.
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