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Ca. 2,8 miljoen werknemers1 laten elk jaar wereldwijd het leven als 
gevolg van hun werkomstandigheden. Daarom moet alle bedrijven, vooral 
in de procesindustrie, streven naar de hoogst mogelijke veiligheid en nul 
ongevallen, terwijl toch operationele uitmuntendheid wordt bereikt. Ondanks 
alle regelgeving en preventieve maatregelen kunnen zich echter nog steeds 
gevaarlijke situaties voordoen. Als dit gebeurt, moeten werknemers voldoende 
getraind zijn in veiligheidsmaatregelen en over de juiste uitrusting beschikken. 
1  ILO (International Labour Organization), “Exposure to hazardous chemicals 

at work and resulting health impacts: A global review”, 2021
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EVACUATIEPLAN – SELECTEREN VAN ADEMLUCHTVLUCHTTOESTELLEN

Adembeschermende vluchtmiddelen worden soms gezien als een 
overbodig vereiste bij het naleven van het noodplan, omdat ze niet 
kunnen beletten dat een noodsituatie zich daadwerkelijk voordoet. 
Op een werkplek met goede SOP’s (standaardwerkmethoden) en 
‘foutbestendigheidsplannen’ kan men denken dat deze het risico op 
incidenten voldoende kunnen beperken, en er daarom vanuit gaan dat 
investering in hoogwaardige ademluchttoestellen voor evacuatie niet 
nodig is. Dit is echter een nogal riskante aanname.

Veel gassen in industriële omgevingen zijn namelijk zo giftig dat zelfs 
een paar keer inademen levensgevaarlijk kan zijn, wat bijvoorbeeld geldt 
voor zwavelwaterstof (H2S). Zwavelwaterstof is één van de belangrijkste 
gevaarlijke stoffen die we in de olie- en gasindustrie tegenkomen. Het 
is kleurloos en hoopt zich op aan de grond. Constante bewaking, 
vroegtijdige detectie en evaluatie van de aanwezige concentraties 
zwavelwaterstof is daarom essentieel. Om werknemers in gevaarlijke 
omgevingen te beschermen, zijn H2S-detectoren zeer belangrijk. 
Ze kunnen de aanwezigheid van zwavelwaterstof detecteren en 
werknemers waarschuwen wanneer een vooraf ingesteld minimum 
of maximum limiet H2S wordt bereikt. In dat geval is de keuze van 
ademlucht(vlucht)toestellen en hun juiste gebruik van kritisch belang 
om het leven van werknemers te beschermen.

Het juiste type en aantal ademluchttoestellen
aanschaffen voor evacuatie

Aan de ene kant is er alles aan te doen om het vrijkomen van gevaarlijke 
emissies te voorkomen. Het is echter net zo belangrijk om de beste en de 
juiste hoeveelheid ademluchtvluchttoestellen te bepalen. Zo doet u dat:

1. Analyse van procesgevaren (PHA)

De eerste stap in een rampenplan is het identificeren van de gevaren 
op de werkplek - en de gevolgen die ze hebben indien zowel insluiting 
als veiligheidsmaatregelen falen. Er zijn vele industriële gevaren en 
risico’s, maar de drie meest voorkomende industriële gevaren die een 
ernstige bedreiging vormen voor de luchtwegen van de mens, zijn:

Brandgevaar
Brand is een risico in vrijwel elke industriële omgeving, maar het 
meest ernstige gevaar is de blootstelling van personeel aan rook. 
De meeste brandgerelateerde sterfgevallen zijn te wijten aan 
koolmonoxidevergiftiging, niet aan brandwonden. Elke industrie 
waarin met hogetemperatuurprocessen of brandbare materialen wordt 
gewerkt, moet goed voorbereid zijn op brandgevaar.

Het zijn niet alleen werknemers in de procesindustrie die aan gevaarlijke 
en giftige stoffen blootgesteld kunnen worden. Werknemers in vrijwel 
alle economische sectoren kunnen worden geconfronteerd met het 
gevaar van gezondheidsbedreigende verbindingen. Tijdens het werken 
op olie- en gasexploratielocaties, in raffinaderijen of chemische fabrieken 
is er echter een veel hoger risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, 
die ernstige gevolgen kunnen hebben voor leven en gezondheid.

Risicobeheer voor werkzaamheden in
gevaarlijke omgevingen

Industriële faciliteiten in de productiesector worden daarom 
onderworpen aan strikte veiligheidsvoorschriften, vooral wanneer er 
grondstoffen worden geëxtraheerd, vervoerd en verwerkt in chemische, 
fysische of andere technische processen.

Officiële instanties zoals de Health and Safety Executive (HSE) in het 
VK en regelgeving zoals de Richtlijn Chemische Agentia voor de EU en 
OSHA 29 CFR 1910 (nalevingsichtlijnen en aanbevelingen voor beheer 
van procesveiligheid) inclusief de diverse subsecties zijn voorbeelden van 
regionale normen die zijn opgesteld om werknemers te beschermen.

Om aan deze regelgeving te voldoen, moeten risicobeoordelingen 
worden uitgevoerd en tegenmaatregelen worden genomen. Volgens het 
ALARP-principe moeten geïdentificeerde risico’s tenminste “As Low 
As Reasonably Practicable” (zo laag als redelijkerwijs mogelijk) worden 
gehouden. Of, zoals de HSE verklaart: “Redelijkerwijs mogelijk wil zeggen 
dat het risico wordt afgewogen tegen de tijd, moeite en kosten die nodig 
zijn om het te beheersen”. ALARP beschrijft daarom het niveau waarop 
we verwachten dat risico’s op de werkplek worden beheerst. 2

Personeel dat met gevaarlijke processen werkt, dient beschermd te 
worden door meerdere verdedigingslinies die samen moeten werken in 
een effectief HACCP-plan:

Insluiting
Standaardwerkmethoden (SOP’s) en technische maatregelen om 
alle gevaarlijke stoffen te bewaken, bijv. goedgekeurde apparatuur, 
leidingen en procesontwerpspecificaties.

Back-up controlesystemen
Deze treden in werking in geval van onverwachte storing of schade 
aan veiligheidssystemen van het eerste niveau. Voorbeelden 
zijn drukreduceerventielen, scrubbers, lichtsignalen, buffer- en 
overloopreservoirs of brandbestrijdingssystemen.

Noodmaatregelen
Een belangrijk aspect om de installatie en het personeel te beschermen, 
mochten insluitings- en beveiligingsmaatregelen falen. Afhankelijk van het 
risico en het gevaar kan dit variëren van een eenvoudig evacuatieplan tot 
een complex rampenscenario met adembeschermende vluchttoestellen 
voor evacuatie, vluchtkamers/veiligheidszones, HAZMAT- (of brand-)
beheersingsteams en opsporings- en reddingsprocedures.
Er wordt vaak een vals gevoel van zekerheid gecreëerd als er al beheers- 
en veiligheidsmaatregelen zijn genomen, waardoor de derde stap wordt 
genegeerd. Als deze drie elementen echter niet samenwerken, neemt 
de waarschijnlijkheid van een ramp of sterfgeval exponentieel toe.

2 https://www.hse.gov.uk/managing/theory/alarpglance.htm

https://www.hse.gov.uk/managing/theory/alarpglance.htm
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Vrijkomen van giftige stoffen
Dit verwijst naar het in hoge concentraties vrijkomen van chemicaliën, 
dampen of gassen uit een proces of container. Deze giftige stoffen zijn 
meestal bekend omdat ze in de analyse van procesgevaren worden 
geïdentificeerd. Er kan bijvoorbeeld waterstofsulfide vrijkomen op een 
olieboorplatform, of chloor, fosgeen of ammoniak tijdens een chemisch 
proces. Sommige stoffen, zoals benzeen, zijn zelfs bij lage concentraties 
al schadelijk.

Zuurstofgebrek
Het op twee na meest gangbare gevaar voor de luchtwegen van de 
mens is een atmosfeer die kan veranderen of gevaarlijk kan worden, 
zoals besloten ruimten waar de omstandigheden snel kunnen 
veranderen. Hier kunnen giftige stoffen zich ophopen of kan er sprake 
zijn van zuurstofgebrek, wat tot verstikking leidt.

2. Ernst van noodsituaties

Deze informatie is belangrijk bij het kiezen van het juiste ademluchttoestel 
voor een noodgeval. De mate van ernst wordt geclassificeerd als Hoog, 
Specifiek of Laag volgens de definities die zijn vastgesteld door NIOSH 
in het document “Concept for CBRN Air-Purifying Escape Respirator 
Standard”.
De vereiste apparatuur hangt af van de antwoorden op de volgende 
vragen:
•   Is er sprake van emissie/aanwezigheid van onbekende giftige stoffen 

in de atmosfeer?
•   Is er weinig zuurstof in de atmosfeer (<19,5% op volumebasis3)?

Indien het antwoord op één of beide vragen “ja” is, is de ernst van het 
noodgeval hoog. Er bestaat kans op bewusteloosheid en levensgevaar. 
De werknemers moeten onmiddellijke ademhalingsondersteuning 
hebben voor evacuatie naar een ruimte met voldoende zuurstof.

•   Kan de emissie/aanwezigheid van bekende stoffen in de atmosfeer 
worden geïdentificeerd?

•   Zo ja, zijn de concentraties bekend?
Kunnen de concentraties geïdentificeerd worden of zijn ze laag, dan 
zou er voldoende zuurstof in de werkomgeving moeten zijn.
Opmerking: De grenswaarden voor blootstelling en soms de 
meeteenheden van concentraties variëren per land en standaard 
voor bepaalde bekende stoffen. Het is belangrijk te meten volgens 
lokale voorschriften.

•   Hoe ver is de vluchtroute / wat is de tijdsduur om een veilige plek 
te bereiken? 

Inzicht in de aard en mate van het risico is een goede richtlijn voor het 
kiezen van ademluchttoestellen die geschikt zijn voor uw toepassingen. 
Alleen het feit dat een ademluchtoestel goede bescherming biedt, wil 
echter nog niet zeggen dat het de beste keuze is voor een bepaalde 

toepassing. Het evalueren van alle relevante factoren helpt u bij het 
kiezen van een kosteneffectieve en veilige oplossing voor uw taak.

3. Identificeer het juiste ademluchtvluchttoestel voor de toepassing

Dit is een proces met twee stappen: Beperk eerst de opties tot de 
ademluchttoestellen voor evacuatie die effectieve bescherming 
bieden. Weeg vervolgens de voor- en nadelen van verschillende typen 
ademluchtvluchttoestellen af om de beste optie te bepalen.

Typen ademluchtvluchttoestellen voor evacuatie zijn o.a.:
• Vluchtmaskers met filter

• Onafhankelijke ademluchttoestellen, zoals
  -  Omgevingsluchtonafhankelijk ademluchttoestel voor evacuatie 

(EEBD)
  - Ademluchtlijnsysteem (SAR) met evacuatiecilinder
  - Omgevingsluchtonafhankelijk ademluchttoestel (SCBA)
  - Omgevingsluchtonafhankelijk zelfredmiddel (SCSR)

Sommige ademluchttoestellen kunnen in diverse situaties worden 
gebruikt. Sommige zijn slechts voor eenmalig gebruik, terwijl andere 
herbruikbaar zijn. De onderstaande infographic kan helpen bij het 
kiezen van de juiste beschermingsoplossingen voor potentiële gevaren 
in rampen- en evacuatiescenario’s: 

3 Er moet rekening worden gehouden met lokale voorschriften

SCBA: Dräger PAS Lite SAR: Dräger PAS Colt

 

EEBD: Dräger Saver CF SCSR: Oxy 3000/6000

Het weten van de tijdsduur (of de af te leggen 
afstand) waarvoor adembescherming nodig is,  
is essentieel bij het bepalen van de meest geschikte 
technologie om werknemers die blootgesteld kunnen 
worden aan gevaarlijke stoffen of zuurstofgebrek te 
ondersteunen.

Dräger PARAT 1200Dräger PARAT 7500

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/standardsdev/cbrn/escape/concepts/apercon-090502.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/standardsdev/cbrn/escape/concepts/apercon-090502.html
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De juiste adembeschermende vluchtmiddelen kiezen

EVENTUELE GEZONDHEIDSRISICO’S
Verwarring, beperkt bewegingsvermogen, ademstilstand, plotseling bewustzijnsverlies, lichamelijk letsel, verstikking
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vluchtroute
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vluchtroute

Optreden als
hulpverlener

Lange evacuatietijd 
of redding nodig

Gevaar voor 
inademing van rook

Gevaar voor 
inademing van 
toxische gassen

Voldoende zuurstof

Vluchtroute
max. 15 minuten

Hoge of onbekende 
concentraties 
toxische gassen

Onvoldoende 
zuurstof

Vluchtroute
max. 15 minuten

Hoge of onbekende 
concentraties 
toxische gassen

Onvoldoende 
zuurstof

Vluchtroute van 
30 tot 60 minuten

Hoge of onbekende 
concentraties 
toxische gassen

Onvoldoende 
zuurstof

Moet als 
noodhulpverlener 
optreden

Evacuatie naar een adembare 
atmosfeer niet onmiddellijk 
mogelijk

Reddingswerkzaamheden 
of diverse evacuatiestappen 
noodzakelijk

Evacuatietijd naar reddingskamer 
of wissel-/vulstation max. 
15 minuten of max. 60 minuten

O
m

ge
vin

gs
lu

ch
to

na
fh

an
ke

lijk
 a

de
m

lu
ch

tto
es

te
l:

Vl
uc

ht
m

id
de

le
n 

m
et

 a
de

m
lu

ch
tc

ilin
de

r &
 zu

ur
st

of
vlu

ch
tto

es
te

lDräger-bescherming
Oplossing 1

Dräger-bescherming
Oplossing 2

Dräger-bescherming
Oplossing 3

Dräger-bescherming
Oplossing 4
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Vluchtmiddel met
filter

Herbruikbaar  
vluchtmiddel  

met ademluchtcilinder

Omgevingsluchtonafhankelijk 
vluchtmiddel voor eenmalig 

gebruik (SCSR)

Omgevingsluchtonafhankelijk 
ademluchttoestel 

(SCBA) toegelaten als  
toestel voor werk en evacuatie

Schuil- en
reddings-
kamersbijv. Drager PARAT 4700 

en 7500
Hoofdkappen met filter

bijv. Dräger Saver CF bijv. Oxy 6000
bijv. Drager PAS Colt

Herbruikbaar  
vluchtmiddel met 
ademluchtcilinder

SCSR
voor eenmalig  

gebruik

Herbruikbaar  
vluchtmiddel met 
ademluchtcilinder

Vluchtkamer met overdruk
of andere

oplossingen op maat:

bijv. Drager Saver PP of PAS Colt, 
navulbaar met een insteekaansluiting  
op een luchtlijnsysteem of aansluiting  

in een reddingskamer

bijv. Oxy 6000
zuurstofzelfredder voor  

max. 60 minuten, wisselen  
op een tussenstation

bijv. Dräger Saver PP of
PAS Colt, navulbaar met een 

insteekaansluiting op een 
luchtlijnsysteem of aansluiting  

in een reddingskamer

Reddingskamers en
zelfvoorzienende atmosferen

Levensbedreigende noodgevallen kunnen op elk moment en in alle bedrijfstakken optreden. Degelijke risicoanalyses en 
veiligheidsplanning moeten rekening houden met elk mogelijk rampenscenario. Criteria zoals de mogelijke concentratie toxische 
gassen, zuurstofgebrek en de afstand die nodig is om een veilige plek te bereiken, bepalen welk vluchtmiddel de beste keuze is voor 
het betreffende doel. Gebruik dit evacuatieschema voor uw planning.

WAT IS HET POTENTIËLE VLUCHTSCENARIO?
Directe evacuatie naar een 
veilig onderkomen in max. 
15 minuten
Mogelijke concentratie van 
gevaarlijke stoffen is bekend
Voldoende zuurstof in 
omgevingslucht

Directe evacuatie naar een 
veilig onderkomen
Mogelijke concentratie van 
gevaarlijke stoffen is hoog of 
onbekend
Zuurstofgebrek is mogelijk

Evacuatie naar een adembare 
atmosfeer niet mogelijk
Lengte van vluchtroute vereist 
diverse evacuatiestappen
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Training – een belangrijk onderdeel van de 
voorbereiding op noodmaatregelen

Niemand wenst een industrieel noodscenario, maar zowel functionarissen 
voor gezondheid en veiligheid op het werk als de werknemers ter 
plaatse moeten voorbereid zijn, mocht zich iets dergelijks voordoen.

Het is cruciaal te beseffen dat er tijdens een noodgeval gemakkelijk 
paniek uitbreekt. Het op- en afzetten van vluchtmiddelen moet een  
automatisch proces zijn. Bij sommige toxische stoffen kan  
een blootstellingstijd van enkele seconden al desastreus zijn.

Regelmatige en frequente training is hier een belangrijk onderdeel 
van. Werknemers, inclusief aannemers, moeten herhaaldelijk door 
geautoriseerd, opgeleid personeel worden bijgebracht hoe zij een 
ademluchttoestel voor evacuatie snel en op de juiste wijze op- en af 
moeten zetten. Rampensimulaties en evacuatie-oefeningen maken 
echter ook deel uit van de training. 

Redenen waarom ademluchttoestellen voor evacuatie überhaupt nodig 
zijn, moeten ook duidelijk worden uitgelegd. Een gezond respect voor de 
gevolgen van een gevaar verhoogt de waarschijnlijkheid dat werknemers 
in geval van nood ook daadwerkelijk een ademluchtvluchttoestel 
gebruiken. Werknemers moeten eveneens getraind worden in het 
verwijderen van de persoonlijke beschermingsmiddelen om eventueel 
contact met gevaarlijke stoffen na het verlaten van een gevaarlijke 
omgeving of noodsituatie te voorkomen.

Het kiezen en gebruiken van het beste ademluchttoestel als 
noodmaatregel vormt een essentieel onderdeel van een evacuatieplan 
en is een belangrijke investering in gezondheid en veiligheid op de 
werkplek. Het is een derde linie van veiligheidsmaatregelen om ervoor 
te zorgen dat werknemers zo goed mogelijk beschermd zijn tegen 
blootstelling aan gevaarlijke materialen.

Als full-service leverancier op het gebied van veiligheid kan Dräger  
u niet alleen de juiste apparatuur leveren, maar ook uw veiligheidscultuur 
beoordelen, uw risicoprofiel bepalen, een veiligheidssysteem opzetten 
en definiëren, en ramp- en crisisbeheer vaststellen. 

Klik voor meer informatie over evacuatie- 
en reddings-oplossingen voor industriële 
toepassingen hier of scan: 

D
M

C
-10

44
74

https://www.draeger.com/nl_nl/Safety/Escape-Rescue-Solutions?cid=qr-nl-2023-01-02-escape-rescue-solutions
https://www.draeger.com/nl_nl/Safety/Escape-Rescue-Solutions?cid=qr-nl-2023-01-02-escape-rescue-solutions

