
STOP

Als er toch iets mocht gebeuren: na contact met toxische stoffen, huid onmiddellijk schoonmaken en zo nodig medisch advies inwinnen!
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Sluit beschermende kleding 
na verwijdering. Zorg dat 
er geen chemicaliën of 
vervuiling in het pak komen!

Maak beschermende kleding 
niet zelf schoon. Deze taak 
moet door een specialist 
worden uitgevoerd!

Zorg voor veilig vervoer van 
beschermende kleding naar 
de opslag-, reinigings- of 
verwijderingslocatie.

Trek beschermende 
kleding ook tijdens 
werkonderbrekingen uit.

Laat iemand (met PBM) 
helpen bij voorreiniging 
van beschermende kleding 
vóór verwijdering.

Verwijder beschermende 
kleding altijd volgens 
aanbevelingen van de 
fabrikant en zo mogelijk 
met een tweede persoon.

Iedereen die met toxische gevaarlijke stoffen werkt, moet zich realiseren dat zijn of haar taak alleen veilig wordt uitgevoerd 
wanneer er geen kans meer is op contact met de gevaarlijke stoffen. Wat vaak wordt onderschat is dat gevaarlijke stoffen 
op het oppervlak van persoonlijke beschermingsmiddelen weer vrij kunnen komen tijdens het verwijderen van de PBM!

Het gevaar na het gevaar
Veilig omgaan met gecontamineerde persoonlijke beschermingsmiddelen

Concentratie
Duur van het contact

Aggregatietoestand
Frequentie van het contact

Omgevingstemperatuur

Wat bepaalt de mate van toxiciteit?

7 instructies voor het veilig omgaan 
met gecontamineerde beschermende kleding

Hoe komen toxische stoffen het lichaam binnen?

Beschermende kleding 
enkel verwijderen in niet-
gecontamineerde ruimten.

via inslikken

via inademing

via huidcontact

via oogcontact



STOP

In the event something should happen: after contact with toxic substances, clean skin immediately and seek medical attention if necessary!
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Close protective clothing 
after removal. Do not allow 
any chemicals to get inside 
the suit!

Do not clean protective 
clothing yourself. This 
task must be carried
out by specialists!

Ensure safe transport of 
protective clothing to the 
storage, cleaning or 
disposal site.

Also remove protective 
clothing during work 
breaks.

Have a helper (also 
wearing PPE) preclean 
your protective clothing 
prior to removal.

Only remove protective 
clothing in accordance with 
the manufacturer‘s recom-
mendations and with a 
second person if possible.

Anyone handling toxic hazardous substances must bear in mind that their task is only safely completed once there is no longer 
any possibility of coming into contact with the hazardous substances. One aspect that is often underestimated is that hazardous 
substances which have accumulated on the surfaces of personal protective equipment (PPE) may come off again during removal!

The danger after the danger
Safe handling of contaminated personal protective equipment

Concentration
Duration of contact

State of aggregation
Frequency of contact

Ambient temperature

What is the degree of toxicity dependent on?

Contaminated protective clothing – 
seven instructions for safe handling

How can toxic substances enter the body?

Only remove protective 
clothing in non-contami-
nated areas.

by ingestion

by breathing

by skin contact

by eye contact


