Workshop: Extra aandacht voor Adembeschermingsmiddelen loont
Wie voelt zich verantwoordelijk voor de gebruikersfase van adembescherming?
Facilitators: Ir. Martijn van Amelsfort, Martijn de Brouwer, Aart Jan van Ek, Intersafe Groeneveld
Uit de praktijk van Intersafe blijkt dat de meeste organisaties goed nadenken over de aanschaf
van adembeschermingsmiddelen of, kort gezegd, adembescherming. Dat is mooi. Maar als we
vervolgens kijken hoeveel aandacht er wordt besteed aan periodiek onderhoud, dan zien we
grote verschillen tussen organisaties. En dat is minder mooi.
Het ene bedrijf heeft het uitstekend voor elkaar: er is een beheersprogramma op het gebied van
adembescherming met periodieke reiniging en keuring van meer complexe
adembeschermingsmiddelen. Ergens anders kun je een masker (inclusief filter!) aan een haakje
in de werkruimte zien hangen en wordt er al helemaal geen aandacht besteed aan reiniging
en/of onderhoud. Dat terwijl meer aandacht voor deze middelen juist loont. De levensduur
van de adembeschermingsmiddelen wordt verlengd en… het is een stuk veiliger voor de
gebruiker.
Programmatische aanpak adembescherming
Zowel de keuze als het gebruik van adembescherming is binnen Europa gestandaardiseerd via
de norm EN 529 (2005). Deze beschrijft welke stappen genomen moeten worden om allereerst
het risico op de werkplek te verminderen en daarna pas welke adembescherming kan worden
toegepast. Het programmatisch aanpakken van adembescherming, zoals in de EN 529 wordt
beschreven, zal tijdens de workshop verder worden uitgewerkt. Tijdens de workshop willen
we graag aandacht vragen voor het onderdeel onderhoud en het onderdeel fit-testen binnen een
dergelijk programma.
Doel van deze workshop
- Kennisoverdracht met betrekking tot de programmatische aanpak van adembescherming
- Ervaring opdoen met kwalitatieve en kwantitatieve fittesten
- Ervaring opdoen met het onderhoud van adembescherming
- Discussie aan de hand van een concept protocol met betrekking tot een programmatische
aanpak van adembescherming.
Opzet van de workshop
De EN 529 verwijst naar kwantitatieve fit-testen als een aanbevolen middel van het aantonen
van de pasvorm van een adembeschermingsmiddel en de integriteit van het apparaat. Fit-testen
is dus eigenlijk onderzoeken of de adembescherming (nog wel) past (zoals een op maat gemaakt
kledingstuk) en (nog wel) volledig is toegerust waarvoor het bedoeld is: bescherming van de
gebruiker tegen schadelijke stoffen die via de luchtwegen kunnen binnenkomen. Dergelijke
testen worden ook wel pasvormcontroletesten genoemd; in het spraakgebruik is fit-testen
inmiddels redelijk ingeburgerd.

Ervaringsrondes
Tijdens dit onderdeel van de workshop zullen een aantal deelnemers de verschillende vormen
van pasvormcontrole kunnen ondergaan en zullen de mogelijkheden voor registratie van de
resultaten verder worden uitgewerkt. Daarnaast zal ook inzicht verkregen worden in de
mogelijkheden en noodzaak voor periodiek onderhoud van adembescherming.
Tijdens dit onderdeel zullen de deelnemers worden verdeeld in drie groepen. Het programma
bestaat uit drie onderdelen. De drie groepen rouleren om de 10 minuten totdat alle drie de
onderdelen aan bod zijn geweest. De onderwerpen zijn:
1. Kwalitatieve pasvormcontrole
2. Kwantitatieve pasvormcontrole
3. Demonstratie onderhoud adembescherming
Discussie op basis van protocol
Als afsluiting van de workshop zal een praktisch protocol worden uitgereikt en worden
toegelicht op basis waarvan een plenaire discussie zal plaatsvinden. Focus zal hierbij liggen op
het toetsen van de praktische haalbaarheid en het delen van ervaringen door de verschillende
deelnemers.
Maximum aantal deelnemers
Maximum aantal van ca. 30 deelnemers.
Benodigde materialen
- Beamer
- Flipover, stiften
Door Intersafe mee te brengen:
- Materialen t.b.v. kwalitatieve fittest
- Materialen t.b.v. kwantitatieve fittest
- Testopstelling adembescherming

