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Doelstelling 
Tijdens de brandbestrijding komen gevaarlijke stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor de 

gezondheid. De gevaarlijke stoffen kunnen in gas- of vaste vorm (roet) via luchtwegen, huid en 

spijsverteringsstelsel worden opgenomen.  

Hoewel geen direct verband kan gelegd worden tussen werken bij de brandweer en het daardoor 

krijgen van kanker is de rook afkomstig van de verbranding van koolstof per definitie schadelijk. 

Blootstelling moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden. 

De blootstelling kan direct of indirect zijn: 

 Directe blootstelling: bijvoorbeeld inademen van rook afkomstig van brand. 

 Indirecte blootstelling: bijvoorbeeld inademing via uitwasemingen van met rook en roet 
verontreinigde vervuild materiaal. 

Toepassingsgebied 
Deze procedure is van toepassing op die activiteiten waarbij brandweerpersoneel kan worden 

blootgesteld aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet. 

Deze activiteiten zijn: 

 Tijdens en na een brandinterventie 

 Het reinigingsproces van verontreinigd materiaal 

De activiteiten brandonderzoek en opleiding worden niet opgenomen in deze procedure. 

Met vervuild materiaal wordt bedoeld: 

 Interventiekledij, helmen en laarzen 

 Persluchtmateriaal: persluchttoestellen, persluchtflessen, maskers 

 Slangen 

Principes 
De principes leiden tot vermindering van blootstelling, wat het uiteindelijke doel is. 

De preventieprincipes om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken zijn: 

 Bestrijden aan de bron: 

o Zich niet begeven in rook wanneer dit voor de interventie niet noodzakelijk is 
o Zich niet begeven in ruimtes waar het gebrand heeft als dat niet noodzakelijk is 
o Zich met zo weinig mogelijk personen begeven in de rook 

 Collectieve maatregelen: 

o Opstelling interventievoertuigen buiten de rook. 
o Ramen en deuren van de interventievoertuigen sluiten en ventilatie uitzetten 
o Contaminatie met propere omgeving voorkomen 
o  

 Individuele maatregelen: 

o Blootstelling beperken in tijd 
o Beschermen met de meest geschikte PBM 
o Beschermen met PBM in perfecte staat en gereinigd 
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Deze principes worden toegepast in de procedure. 

Procedure 

Tijdens interventie 

Beperken blootstelling 

In eerste instantie is het belangrijk om het aantal personen dat blootgesteld wordt aan rook te 

beperken: 

 Bij de opstelling van de interventievoertuigen rekening houden met de blootstelling aan rook 

(bovenwinds opstellen, afstand houden).  

 Zich enkel te begeven in rook wanneer dit voor de interventie noodzakelijk is 

 Zich met zo weinig mogelijk personen begeven in de rook.  Dit is ondergeschikt aan de 

maatregel om personeel te wisselen die dient om het risico op fysieke uitputting te 

beperken. 

Persoonlijke bescherming voor blootstelling via ademhaling 

Perslucht dragen tijdens de interventie kan de blootstelling via ademhaling best borgen.  Hierbij 

worden volgende aandachtspunten meegegeven: 

 Het masker niet te vroeg afdoen (richtlijn: tot 3 minuten na bluswerk – bescherming tegen 

uitdampen) 

 De overdruk in het masker volstaat niet om lekdichtheid te garanderen: 

o Het masker moet goed aansluiten op het gezicht. 

o Baardgroei heeft een negatief effect op de lekdichtheid van het masker.   

Niet enkel wie deelneemt aan de brandbestrijding maar ook wie op onvoldoende afstand van de 

brand staat moet perslucht dragen. 

Indien de perslucht al dan niet tijdelijk wordt afgezet, draagt het personeelslid een P3-mondmasker.  

Dit voorkomt dat roet en andere stoffen via de ademhaling worden opgenomen.  Een P3masker 

beschermt enkel tegen stofdeeltjes zoals roet, niet tegen gassen.  Perslucht blijft dus voorkeur 

hebben. 

Persoonlijke bescherming voor blootstelling via spijsvertering en huidcontact 

De interventiekledij is compleet en wordt volledig gesloten gedragen. 

Indien de brandweerhandschoenen worden uitgedaan, doet het personeelslid nitril handschoenen 

aan.  Het personeelslid wordt bij het uitdoen van de brandweerhandschoenen geholpen door een 

collega. Dit voorkomt dat roet en andere stoffen zich makkelijk op onze handen enten en via huid of 

spijsvertering binnendringen.  

Eten mag enkel na ontsmetten van handen en reinigen gezicht en bij voorkeur na omkleden. 

Decontaminatie na interventie 
Na een interventie waarbij de kledij en materiaal zichtbaar vervuild is, zal deze kledij en ander 

bevuild materiaal apart moeten afgevoerd worden.  Bij twijfel past men de vuilevinger helmtest toe. 
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STAP 1 – opstart procedure 

De officier beslist over de opstart van de procedure ‘vervuilde kledij’ en voor welk personeel ze moet 

ingezet worden (het blootgestelde personeel). 

Er wordt een logistiek voertuig opgeroepen waarin het omkleden kan gebeuren.   De logistieke inzet  

wordt beschreven in bijlage 1. 

De procedure vervuilde kledij moet zo snel  als mogelijk opgestart worden zodat het voertuig ter 

plaatse is bij einde interventie of aflossing van de eerste ploeg. 

STAP 2 – eerste reiniging 

Het blootgestelde personeel wordt met interventiekledij aan eerst met water afgespoeld (indien 

mogelijk met adembescherming op). Hierbij wordt eveneens gelet op de onderkant van de zolen. 

STAP 3 – afschalen PBM 

Na het ontdoen van een persluchtmasker en helm wordt een P3masker gedragen. 

De brandweerhandschoenen worden uitgedaan en doet nitril handschoenen aan.  Het personeelslid 

wordt hierbij geholpen door een collega die eveneens nitrilhandschoenen draagt. 

STAP 4 – reiniging slangen 

Indien niet uitgevoerd door ander personeel wordt dit materiaal op plaats van interventie een eerste 

maal gereinigd met een mobiel slangenwastoestel.  Handschoenen en P3maskers worden gedragen. 

STAP 5 – uitkleden en tweede reiniging 

Het blootgesteld personeel ontdoet zich van het interventiepak en helm en deponeert deze in de 

daarvoor voorziene bakken.  

Helmen van het merk Rosenbauer worden ontdaan van nekflap.  De nekflappen worden in de bak 

van de interventiekledij gedeponeerd. 

De flessen worden van het toestel gehaald en de hoezen worden apart verzameld en in een 

oplosbare zak gedeponeerd zodat deze gewassen kunnen worden. 

Indien het vervuild materiaal gecontamineerd is met asbest moet de vervuilde kledij in witte plastic 

zakken gestoken worden. De was wordt door een gespecialiseerde firma opgehaald in de 

hoofdkazerne en gereinigd. 

Het P3 masker en de nitrilhandschoenen worden uitgedaan.  De handen en gezicht worden 

gereinigd. 

STAP 6 – omkleden 

Het personeel kan zich hierna omkleden in de bergruimte van het logistiek voertuig. 

Er is vervangkledij voorzien zodat na het ontdoen van interventie- en werkkledij een droog 

alternatief beschikbaar is. (overall + t-shirt + trui) 

De laarzen kunnen aangetrokken worden. 

STAP 7 – derde reiniging  

Na aankomst in de kazerne doucht het personeel zich en trekt verse (werk)kledij aan. 
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De vervangkledij wordt gewassen in de post, tenzij anders bepaald.  

Afvoer en reiniging van vervuild materiaal 
De interventiekledij moet afgevoerd worden naar de hoofdkazerne in Gent.  Deze post is uitgerust 

met de geschikte wasmachines en droogkast inclusief een unit om de producten te doseren tijdens 

het wassen. 

Het overige materiaal wordt afgevoerd naar de post en daar gereinigd tenzij anders bepaald. 

Elk personeelslid is verantwoordelijk voor het reinigen van zijn helm. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Tijdens de behandeling van verontreinigd materiaal worden persoonlijke beschermingsmiddelen 

gedragen: waterdichte handschoenen, P3masker en voorschort. 

Voor behandeling en manipulatie van vervuilde kledij, hoezen en draagstellen is een P3 masker 

onvoldoende maar wordt een geventileerd filtermasker gedragen.  

Vervanging van materiaal gedurende reiniging 
Elke post heeft reserve interventiekledij en -helmen ter beschikking om de duurtijd van het wassen 

te overbruggen.  De maximale duurtijd voor wassen en terugbrengen naar post is 72 uur. 

 Kleinere beroepsposten beschikken over 6 reservehelmen. 

 Vrijwilligersposten beschikken over 8 reservehelmen. 

In geval van tekort dienen extra te worden aangevraagd aan de dienst PBM (hoofdkazerne Gent). 
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Bijlage – Logistieke inzet 

Voertuigen 
Er zijn in de zone verschillende voertuigen die het nodige materiaal ter plaatse kunnen brengen en 

vervuild materiaal kunnen afvoeren.  Deze voertuigen staan op volgende posten: 

 Gavere: oude slangenwagen 

 Gent: w50 (vervanging voorzien in 2018) 

 Zelzate 

Inhoud 
 Gele rolcontainers voor vervuilde kledij 

o De interventiebroek, interventiejas, nomexkapje &  interventiehandschoenen worden in 

de bak voor interventiekledij gelegd. Zorg ervoor dat de interventiejas en broek leeg 

zijn! 

o De onderkleding wordt in een zak gestopt en in de bak voor werkkledij gelegd. 

 Gele rolcontainer voor helmen 

o Hierin worden alle vervuilde helmen gelegd van 1 post (aan te duiden door chauffeur).  

De vervuilde helm wordt in de post  gereinigd door de eigenaar. 

o Als er meer dan 1 post deelneemt aan de procedure, zal het personeel van de niet-

aangeduide post(en) de helm in een afgesloten zak meenemen in het interventievoertuig 

voor reiniging in post. 

 Bak voor vervuilde persluchttoestellen en maskers 

o In deze bak worden alle frames en maskers gedeponeerd. 

 Bak voor lege/vervuilde flessen (Ontdoen van hoes) 

o De beschermjassen van de persluchtflessen worden allen samen in 1 zak gestopt, dicht 

geknoopt en in de bak voor vervuilde kledij gelegd. 

o In deze bak worden alle gebruikte persluchtflessen zonder beschermjas gedeponeerd. 

Deze bak wordt op post buiten geplaatst onder luifel tot start reiniging.  

 Rek 

o Reserve overalls, T-shirts en truien (verschillende maten) 

 Er worden overalls, T-shirts en truien ter beschikking gesteld als vervangkledij  

vanaf de interventieplaats tot aankomst in de post. Deze kledij is duidelijk 

gemarkeerd als reserve. Bij aankomst op de post krijgt iedereen de mogelijkheid 

tot het nemen van een douche en het aantrekken van de persoonlijke 

(werk)kledij, waarna de reservekledij wordt teruggebracht naar het 

kledijmagazijn. 

o Afsluitbare zakjes voor persoonlijk materiaal uit interventiekledij  

o Doorschijnende zakken 40-60l voor persoonlijke kledij 

o Nitril handschoenen 

o P3 mondmaskers 

o Vochtige doekjes  

o Vuilniszakken + houder vuilniszakken 

o Asbeststickers 

o Mobiele slangenwas om slangen ter plaatse van grootste vervuiling te ontdoen 
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o Zeep 

o 2 meter gardena slang met spuit/borstel erop om de botten te kunnen wassen. 

 Stoel (2 tot 4) 

 Rek voor vervuilde slangen 

o Vervuilde slangen worden op de interventieplaats met behulp van de mobiele 

slangenwas gereinigd. Deze worden enkel opgerold en meegenomen naar de kazerne. 

 4 tal kleerhaken. 

Inrichting van het voertuig als omkleedruimte 
 Toegang via zijdeur (niet via laadklep) 

 Afsluitbaar  

 Voldoende verlicht 

 Mogelijkheid om ruimte te verwarmen 

 

 


