
Meer aandacht voor filtermaskers

Alleen goed programma beschermt
gebruikers voldoende
Berend Brinkhuis

De Arbowet verlangt dat medewer-
kers geïnstrueerd worden over de
arbeidsrisico's op hun werkplek, en
het doel, de werking en beperkingen
van persoonlijke beschermingsmid-
delen (art. 6). In het publikatieblad
P tI2 -I Adembeschermingsmiddelen
wordt hier voor adembeschermende
middelen nader op ingegaan:
- de gebruiker moet lichamelijk en
geestelijk geschikt zijn bevonden om
met het middel te werken;
- de gebruiker moet voldoende in-
structie hebben ontvangen over de

werking, de toepassing en de bePer-
kingen en de mogelijke storingen
van het middel;
- de gebruiker moet geoefend zijn om
met het middel te werken;
- het apparaat moet in goede staat
van onderhoud verkeren en door be-
proeving moet zijn vastgesteld, dat
het op de juiste wijze functioneert;
- regelmatige oefeningen worden
voorgeschreven om de vertrouwd-
heid van de gebruiker met het mid-
del te handhaven;
- onderhoud en bewaring moeten
deel uitmaken van de instructie.

Programma
Hoe dit aÌlemaal precies in zijn werk
moet gaan wordt aan het bedrijf
overgelaten. In elk geval blijkt uii
het bovenstaande wel dat een werk-
gever die gebruik laat maken van
frltermaskers een programma moet
hebben dat aan bovenstaande eisen
voldoet.

Dat programma moet beschrijven
aan weÌke criteria een gebruiker
van een bepaald adembeschermend
middel moet voldoen. Deze criteria
kunnen het beste in overleg met de
arbodienst worden vastgelegd. Het
spreekt vanzelf dat aan iemand die
onder zware omstandigheden flink
lichamelijke arbeid moet verrichten
hogere eisen moeten worden gesteld
dan aan iemand die lichte werk-
zaamheden uitvoert. In deze criteria

Filtermaskers ziin een veel gebruikt persoonl¡ike bescher-
mingsmiddel. Omd at zii goed gesch¡kt ziin voor het tegen-
houden van lagere concentraties schadeliike stofdeelties'
dampen en gassen, vinden zii uitgebre¡d toepass¡ng bii on-
derhouds-, reinigings- of reparat¡ewerkzaamheden en andere
kortdurende karweities.

Dageliikse controle van
filtermasker is noodzaak.
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Verkeerd gebruik
In de Albowet (art. 6) staat dat de ge-
bluikel geinstrueerd moet worden in
het doel, delverking en beperkingen
van persoonlijke beschermingsmidde-
len. Over deze instructie rvordt dik-
wijls te gemakkelijk gedacht, waardoor
maskers voor de verkeerde toepassing
gekozen worden, ofvvaarbij de fllter-
maskers verkeerd gebruikt worden.

Voorbeeld: Een verfspuiter gebruikt
een weg'werpstofmasker P2, stofklas-
se 2b voor het spuiten van verf. De
nevel bestaat uit een mengsel van op-
losmiddelen en pigmenten. Vool het
filteren van de pigmenten (vaste deel-
tjes) kan een stoffilter P2 (gezond,-

heidschadelijk sto0 goed voldoen
(mits de stofdeeltjes niet te giftig
zijn). De vloeistofdmppeltjes oplos-
middel echter slaan in het stoffilter
neer (gedragen zich door hun massa
en dimensies als stofdeeltjes) en ver'-
dampen daar. De oplosmiddeldamp
dringt vervolgens door he filterrnate-
riaal heen en wordt íngeadernd.

Voolbeeld: Bij de brandweer is het al-
gemeen bekend dat een ongescholen
gezicht of een baard de beschermende
werking van het masker nadelig bein-
vloed. De lekken van het masker zijn

wordt ook het te gebruiken adembe-
schermende middel betrokken.

Welke dingen mag je in elk geval
niet doen met het masker (voor frl-
termaskers bijvoorbeeld het werken
in besloten ruimten).
Wanneer moet je stoppen met het
gebruik? (voor frltermaskers bijvoor-
beeld als je iets ruikt, ofwanneer er
een hoge ademweerstand optreedt,
of wanneer de ingeademde lucht
warm wordt)
Hoe lang mag je het apparaat aan-
eengesloten gebruiken?
Wanneer moet je frlters vervangen,
en hoe kunje zien datje hetjuiste
soort frlter hebt?
Als het apparaat (met name turbo-
maskers, slangapparaten en pers-
Iuchttoestellen) storingen vertoont,
hoe kunje dan het beste handelen?

Controle
Hoe stel je vast dat het masher ge-
reed is voor gebruik? Is het uitadem-
ventiel aanwezig, schoon en functio-
neert het goed? Is de pakking tussen
frlterpatroon en het masker aanwe-
zig en onbeschadigd?
Hoe kun je zien dat het masker ge-
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soms duizend keer groter dan bij
gladgeschoren mannen. In veel bedlij-
ven blijven dit soort aspecten bij de
instructie van adembeschermende
middelen achtenvege.

Voorbeeld: Voor gebtuik bij aanblaas-
frltermaskers - ook rvel turbomaskers
genoemd - wordt door een ventilator
extra lucht door het filter geblazen.
Nolmale gas/damp filters zijn door
deze glote luchtstroom sneller uitge-
put dan bij ademgestuurd gebruik. De
fablikanten van aanblaasfrltermas-
kers leveren speciale filters, waarvan
het adsorptieverrnogen en de lucht-
lveerstand is afgestemd op het'turbo'
gebruik. Over het algemeen zijn d.eze

filters duurder i¡ aanschaf. Een prijs-
bewuste koper, die niet op de hoogte
is van het verschil, is geneigd het
voorcleligste filter aan te schaffen.

Voorbeeld: Door gebruik laken kwets-
bare onderdelen snel vervuild. Zokan
vuil in het uitademventiel van mas-
kers al binnen en-l<ele uren tot ontoe-
laatbare lekkage leiden. Het schoon-
maken van de maskers moet dus glon-
dig gebeuren. Bij gebruik varr hetzelfde
maskel door meerdere personen moet
ontsmetting zorgvuldig plaatsvi¡den
voordat een ander het masker opzet. 1

reinigd (gedesinfecteeld) en gecon-
troleerd is?

Hoe test je het masker voor gebruik?
Bijvoorbeeld het meten van de
luchtdoorstroming bij turbomasker-s,
ofhet doen van de dichtheidsproef
na het opzetten van het masker. Di-
verse maskerfabrikanten leveren de
maskers in verschillende maten.

Oefenen
De gebruiker moet zelf oefenen in
het testen, opzetten en werken met
het masker. Hierbij dienen de nor-
male werkomstandig'heden zo veel
mogelijk benaderd te worden, uiter-
aard zonder dat er bij het oefenen
gevaar voor de veiligheid of de ge-
zondheid ontstaat.
Omdat het juiste gebruik van mas-
kers nauw luistert moet zorgvuldig
geoefend r¡/orden, en erop gelet wor-
den dat alle handeÌingen op de juis-
te wijze en in de juiste volgorde
plaatsvinden.

Herhalingsoefeníng
Deze moeten gepland plaatsvinden
en afgestemd worden op de toepas-
sing en het type adembescherming.

Onderhoud
Hierbij kan men onderscheid maken
in het dagelijks onderhoud en het
periodiek onderhoud. Dagelijks, na
gebruik, moet het masker worden
schoongemaakt en gecontroleerd of
alle onderdelen, met name de ven-
tielen, aanwezig zijn en nog goed
functioneren. Vooral haartjes of vuil
in het uitademventiel kunnen snel
leiden tot een verminderde bescher-
ming. Voor het schoonmaken en des-
infecteren zijn speciale produkten
verkrijgbaar.
Het masker bevat kwetsbare onder-
delen zoals ventieÌen, ruit, spreek-
membraam en pakkingen. Sommige
fabrikanten schrijven preventieve
vervanging van deze onderdelen
voor. Daarnaast moet met testappa-
ratuur periodiek \Morden nagegaan
of het masker lekvrij is en goed
functioneert. Het personeel dat deze
werkzaamheden uitvoert moet dan
ook speciaal voor deze taken zijn op-
geleid.

Registratie
Zowel van de instructie, de oefenin-
gen en het onderhoud moet opge-
schreven wat er gebeurd is. Op deze
wijze kan inzicht verkregen worden
in welke mate het adembescher-
mingsprogramma gevolgd wordt en
eventuele tekortkomingen worden
bijgesteld.
Voor het juiste gebruik van filtermas-
kers komt dus nog al wat kijken. Toch
Ìran alleen een goed opgezet en uitge-
voerd adembeschermingsprogramma
ervoor zorgen dat de gebruikers vol-
doende beschermd zijn.
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De instructie voor het eerste gebruik Diverse fabrikanten leveren mas-
van het masker dient de volgende kers in verschillende maten. Gecon-
elementen te bevatten: troleerd moet worden dat elke ge-

bruiker de juiste maat masker heeft.
Toepassing uan het apparaat Hiervoor zijn verschillende testap-
Voor welk doel mag het worden ge- paraten verkrijgbaar.
bruikt, en welke voorwaarden zitten
hieraan verbonden? Te.sten
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