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Het VSOA moedigt werkgevers, personeel en vakbondsafgevaardigden aan om een checklist 
voor de preventie van ziekten bij de brandweermannen.vrouwen door te nemen. Met dit 
zelfcontrole-instrument, kunnen werkgevers nagaan welke mogelijkheden er zijn om 
blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene, biologische verontreinigende stoffen enz. te 
voorkomen of te verminderen en de nodige maatregelen nemen om de gezondheid en 
veiligheid op het werk te verbeteren. 
 
Dit soort van lijst werd ontwikkeld door het Ministerie van Arbeid, Opleiding en Ontwikkeling 
van de competenties van Ontario.  
 
Als eerste stap moet elke werkgever een risicoanalyse uitvoeren van de werkorganisatie in 
haar geheel, op het niveau van werkgroepen en op het niveau van elke werkpost. Een 
risicoanalyse is de identificatie van gevaren voor het welzijn van werknemers bij de uitvoering 
van hun werk, de definitie en bepaling van risico's voor dat welzijn en de beoordeling van die 
risico's.  
 
Een risicoanalyse en alle daarmee verband houdende activiteiten hebben tot doel preventieve 
maatregelen vast te stellen, d.w.z. alle bepalingen of maatregelen die in alle stadia van de 
activiteit van de onderneming of instelling en op alle niveaus (op het niveau van de organisatie 
in haar geheel, op het niveau van een groep werkposten of functies, of op het niveau van het 
individu) worden genomen of gepland, teneinde beroepsrisico's te voorkomen of te beperken, 
of zelfs om schade te voorkomen of te beperken. 
 
Deel A: Programma ademhalingsbescherming. 
 

Nr. Element van het programma 
ademhalingsbescherming 

Opgenomen in het 
programma? 

   

1 Wordt de instructie gegeven door een competent 
persoon? 

Ja/nee 

2 Zijn de situaties vastgesteld waarin het noodzakelijk 
is een individueel ademhalingstoestel (IAT) te 
dragen? 

Ja/nee 

3 Hebben de werknemers vóór het eerste gebruik een 
opleiding gekregen over het gebruik, het onderhoud, 
de opslag, de inspectie, het reinigen, de geschikte 
pasvorm (afstelling) en de beperkingen van het IAT? 

Ja/nee 

4 Worden procedures voor het juiste gebruik, 
onderhoud en opslag van de IAT toegepast? 

Ja/nee 

5 Worden werknemers gescreend om te bepalen of zij 
medisch gezien in aanmerking komen voor het 
gebruik van een IAT? 

Ja/nee 

6 Worden procedures voor het veilig vullen van flessen 
met schone lucht toegepast? 

Ja/nee 
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Deel B: Werkpraktijken – Plaats van de brand en opleidingsterrein voor 
brandbestrijding. 
 
 

Nr. Werkpraktijk Wordt deze werkpraktijk 
toegepast op de plaats van 
de brand? 

   

7 Op de plaats van de interventie worden de deuren en 
ramen van de voertuigen gesloten gehouden en wordt 
de ventilatie uitgeschakeld? 

Ja/nee 

8 Zijn de autopompen uitgerust met een "Light" 
decontaminatiezakje (paar wegwerphandschoenen, 
gele zakken, spanringen, 1 onuitwisbare stift, vochtige 
doekjes)? 

Ja/nee 

9 Beschikt het personeel over een persoonlijke 
vervangingskit in het interventievoertuig (dienstkledij, 
polo, fleece, muts en vrijetijdsschoenen die makkelijk 
schoon te maken zijn) in een verzegelde zak? 

Ja/nee 

10 Worden de PBM op de plaats van de brand of op het 
opleidingsterrein te allen tijde correct gedragen? 

Ja/nee 

11 De PBM, met inbegrip van de geschikte 
adembescherming, 
wordt te allen tijde correct gedragen 
tijdens de reddingswerken en de nablussing? 

Ja/nee 

12 Wordt de brandkap vervangen wanneer de luchtfles 
wordt vervangen? 

Ja/nee 

13 Niemand komt in de 'hete' zone zonder volledige PBM 
te dragen? 

Ja/nee 

14 De chauffeurs dragen een PBM, met inbegrip van een 
IAT in geval van rook? 

Ja/nee 

15 De primaire decontaminatie van een PBM wordt 
uitgevoerd alvorens het masker uit te trekken? 

Ja/nee 

16 De PBM wordt uitgetrokken alvorens de 
reconditioneringszone te betreden? 

Ja/nee 

17 De luchtkwaliteit wordt gecontroleerd in de 
reconditioneringszone? 

Ja/nee 

18 Worden er doekjes en zeep verstrekt en gebruikt na de 
brand voor het wassen van hoofd en nek? 

Ja/nee 

19 Is er een decontaminatieprocedure van kracht? Ja/nee 

20 De besmette ploeg betreedt de camion niet? Ja/nee 

21 De besmette uitrusting wordt gedurende 30 minuten 
aan de kant gelegd alvorens deze in zakken te 
stoppen? 

Ja/nee 

22 De verontreinigde uitrusting wordt van de plaats van de 
brand buiten het compartiment van de 

Ja/nee 
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interventievoertuigen vervoerd? 

23 Wordt de primaire decontaminatie van slangen en 
materiaal uitgevoerd op de plaats van de brand? 

Ja/nee 

24 Het nodige materiaal om op de plaats van interventie 
te douchen is beschikbaar (decontaminatiecontainer?) 
Herinnering: Het wordt aanbevolen zo spoedig 
mogelijk na een brandalarm met water en zeep te 
douchen om verontreinigende stoffen van de huid te 
verwijderen, die in het lichaam kunnen worden 
opgenomen. 
 

Ja/nee?  

25 Er wordt een rehabilitatievoertuig naar de plaats van 
de brand gestuurd? 

Ja/nee 

26 In het rehabilitatievoertuig is reservekledij voorhanden? 
Ontsmettende doekjes? Nitril handschoenen? Zeep? 
Ademhalingstoestellen FFP3? Borstels? 

Ja/nee 

27 Beschikt de werkgever over het nodige personeel om 
ervoor te zorgen dat deze voertuigen naar de plaats 
van een interventie worden gezonden? 

Ja/nee 

28 Op de plaats van de interventie wordt de kap zo snel 
mogelijk uitgetrokken en reinigen de personeelsleden 
hun gezicht, hals en handen met vochtige doekjes die 
voor dit doel ter beschikking worden gesteld), verplicht 
vóór het eten of het drinken? 

Ja/nee 

 
 
Deel C: Werkpraktijken - Inrichtingen van de kazernes 
 
 

Nr.  Opgenomen in het programma? 

   

29 Wordt de interventiekledij opgeborgen in de besloten 
ruimten van de kazerne en nooit in de leefruimten? 

Ja/nee 

30 Indien de garage niet is uitgerust met een lokaal 
uitlaatsysteem (afvoer) voor gassen die afkomstig zijn 
van de uitlaat van de voertuigen, worden de 
uitlaatgassen van de voertuigen dan opgevangen door 
algemene mechanische ventilatie? 

Ja/nee 

31 Als de garage enkel over natuurlijke ventilatie 
beschikt, wordt de schone brandkledij niet in de 
garage bewaard om te voorkomen dat dieselroet de 
brandkledij verontreinigt? 

Ja/nee 

32 Zijn de leefruimten van de kazerne naar behoren 
geïsoleerd van de garages? 

Ja/nee 

33 Wordt er bij terugkeer in de brandweerkazerne zo snel 
mogelijk gedoucht of gewassen? 

 

34 De brandweerkazerne heeft een wasruimte (een 
aparte wasruimte wordt aanbevolen)?  

Ja/nee  
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35 Wordt de wasruimte geventileerd? Ja/nee 

36 De ventilatie van de wasruimte gebeurt d.m.v. een 
lichte onderdruk? 

Ja/nee 

37 De wasruimte wordt ontsmet na gebruik? Ja/nee? 

38 Zijn er droog- en verwarmingskasten voor hygiënische 
behandeling waarmee verschillende volledige 
uitrustingen tegelijk kunnen worden gedroogd en 
gedesinfecteerd? In sommige kasten kunnen jassen, 
broeken, handschoenen of schoenen?  

Ja/nee 

39 Wordt de kleedkamer voor "interventiekledij” in 
onderdruk geventileerd om te voorkomen dat 
resterende verontreinigende stoffen in andere delen 
van het gebouw terechtkomen? 

Ja/nee 

40 Zijn er decontaminatie- en ontsmettingslijnen om het 
risico te voorkomen en te beperken dat 
contaminanten/pathogenen een kazerne 
binnendringen en daar worden overgebracht? 

Ja/nee 

41 Is er een wachtkamer voor decontaminatie waar het 
personeel wacht tot de douches vrij zijn en vervolgens 
het resterende roet en stof verwijdert? Zijn hier 
sanitaire voorzieningen beschikbaar? 

Ja/nee 

42 Is er een zone voor persoonlijke decontaminatie 
(individuele douchegang) bestaande uit 3 
opeenvolgende zones: een vuile kleedkamer, een 
douchecel en een schone kleedkamer in elke 
kazerne? 

Ja/nee 

43 Worden wachtkamers, decontaminatieruimten en 
douches na gebruik gedesinfecteerd?  

Ja/nee 

44 Bevindt de toegang tot de doucheruimte zich dicht bij 
de garages, in de teruglooproute van de 
interventievoertuigen? 

Ja/nee 

45 Bestaat er een desinfectieruimte voor DGH-materiaal 
in de buurt van de garage van de ambulances waar 
alle materiaal in de ambulances volledig kan worden 
gedesinfecteerd? 

Ja/nee 

46 Zijn de garages DGH gescheiden van de garages 
brand? 

Ja/nee 

47 Wordt de kledij die onder de brandkleding wordt 
gedragen apart van de was PBM gewassen? 

Ja/nee 

48 Worden de binnen- en buitenkant van de voertuigen 
na elke brandinterventie gereinigd? 

Ja/nee 

49 Wordt er een regelmatig uurrooster voor de 
schoonmaak van de binnenkant van de voertuigen 
opgesteld en gevolgd? 

Ja/nee 

50 Wordt een bord “Geen enkele brandkleding voorbij dit 
punt” geafficheerd?  

Ja/nee 

51 Bestaat er een compacte onderhoudseenheid voor 
slagen waarmee vuile brandslangen door één persoon 

Ja/nee?  
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automatisch kunnen worden behandeld en waarmee 
slangen kunnen worden voorgeweekt, de druk getest, 
gedroogd en opnieuw opgerold? 
 

52 Wordt de luchtkwaliteit gecontroleerd in de 
reconditioneringszones (metingen)? 
 

 

 
 
Deel D: Inspectie van de PBM 
 
 

Nr. Onderdeel van de 
PBM 

Wordt er na ieder 
gebruik een 
routinecontrole 
uitgevoerd? 

Wordt er  
ieder jaar 
een 
geavanceerde 
inspectie 
uitgevoerd? 

Bestaat er een 
procedure 
voor de 
inspectie?  

53 Masker IAT Ja/nee Ja/nee Ja/nee 

54 Wordt er na reiniging 
en desinfectie een 
dichtheids- en 
werkingstest 
uitgevoerd door 
personeel dat door 
de leverancier is 
opgeleid? 

   

55 Helm Ja/nee Ja/nee Ja/nee 

56 Laarzen Ja/nee Ja/nee Ja/nee 

57 Brandvest: 
buitenlaag 

Ja/nee Ja/nee Ja/nee 

58 Brandbroek: 
buitenlaag 

Ja/nee Ja/nee Ja/nee 

59 Kap Ja/nee Ja/nee Ja/nee 

60 Handschoenen Ja/nee Ja/nee Ja/nee 

 
 
Deel E: Praktijk inzake PBM 
 
 

Nr.   

   

61 Heeft de werkgever de gevaren bepaald die aanleiding kunnen 
geven tot het gebruik van PBM? 

Ja/nee 

62 Krijgen de werknemers een opleiding over het gebruik, de 
verwijdering, de behandeling, de reiniging, de inspectie en de 
limieten van de PBM? 

Ja/nee 

63 Heeft de werkgever de omstandigheden bepaald waaronder een Ja/nee 
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PBM gebruikt moet worden, inzonderheid wat betreft de duur van 
het dragen? 

64 Heeft de werkgever op zijn kosten ingestaan voor het onderhoud, 
de reiniging, de ontsmetting, de reparatie en de tijdige vernieuwing 
van de PBM? 

Ja/nee 

65 Heeft de werkgever de nodige maatregelen genomen om ervoor te 
zorgen dat een lid van de hiërarchische lijn of een andere 
werknemer die hiertoe een specifieke opdracht heeft gekregen en 
over de nodige opleiding beschikt, bij elk gebruik nagaat of het PBM 
nog steeds conform is? 

Ja/nee 

66 Wordt de inspectie van de PBM op elk onderdeel van de 
interventiekledij afzonderlijk en ten minste eenmaal per jaar 
uitgevoerd? 

Ja/nee 

67 Bestaat er een inventaris van de PBM? Ja/nee 

68 Heeft de werkgever een stock van reservekledij aangelegd? Ja/nee 

69 De onder de BIU Brand gedragen kledij heeft lange mouwen en 
lange pijpen en bevat geen brandbare of smeltbare materialen? 

Ja/nee 

70 Na elke interventie worden de interventiekleding en de accessoires 
(helm, kap, handschoenen, laarzen) gewassen, onderhouden en 
gecontroleerd naar gelang van de mate van besmetting? 

Ja/nee 

 
Deel F: Gebruik van PBM tijdens ontsmettingsactiviteiten 
 

Nr. Activiteiten Dragen de werknemers een van 
de volgende uitrustingen tijdens 
deze activiteit:   
- Masker FFP3  
- Veiligheidsbril  
- Rubber handschoenen  
- Overalls 

Bestaat er een 
procedure? 

    

71 Uittrekken PBM na 
interventie  

Ja/nee Ja/nee 

72 Ontsmetting van  
wasruimte/waszone 

Ja/nee Ja/nee 

73 Ontsmetting van de 
douches? 

Ja/nee Ja/nee 

74 Ontsmetting van de 
voertuigen (compartiment 
van de ploeg en 
buitenkant) 

Ja/nee Ja/nee 

75 Hantering en schoonmaak 
PBM na terugkeer 
interventie? 

Ja/nee Ja/nee 

76 Hantering en schoonmaak 
materiaal na terugkeer 
interventie? 

Ja/nee Ja/nee 
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Wordt aan het personeel informatie verstrekt over factoren die geen verband houden met het 
werk? Ja/Nee 
 
Voorbeelden: 
 
Alcohol: Alcohol is duidelijk gerelateerd aan een verhoogd risico op verschillende vormen van 
kanker. Uit een meta-analyse bleek dat alcohol vooral het risico op kanker van de mondholte, 
de keelholte, de slokdarm en het strottenhoofd verhoogt. 
 
Roken: Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (2012) concludeerde dat de 
volgende soorten kanker verband houden met roken: long, mondholte, naso-, oro- en 
hypofarynx, neusholte en bijholten, strottenhoofd, slokdarm, maag, pancreas, dikke 
darm/rectum, lever, nier (lichaam en nierbekken), urineleider, blaas en myeloïde leukemie. 
 
Obesitas: Zwaarlijvigheid en obesitas houden duidelijk verband met een verhoogd risico op 
dikkedarmkanker, slokdarmkanker, nierkanker en alvleesklierkanker, en mogelijk ook met een 
verhoogd risico op galblaaskanker, leverkanker en non-Hodgkin-lymfoom (NHL). 
 
 
Eric LABOURDETTE 
Verantwoordelijke leider 
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