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Inleiding: Metalen constructiedelen, leidingen en installaties worden door 

conserveringslagen beschermd tegen corrosie en verwering. Oude conserveringslagen 

kunnen (zware) metalen, waaronder het veel besproken Chroom-VI en lood, en 

daarnaast Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bevatten. Bij het 

verwijderen van deze conserveringslagen kan blootstelling aan deze (zware) metalen en 

PAK’s plaatsvinden. Op het Chemelotterrein in Geleen worden de 

conserveringswerkzaamheden uitbesteed aan contactors. De contractors bleken 2 jaar 

geleden nog geen specifieke RI&E (en/of metingen) uitgevoerd te hebben gericht op 

blootstelling aan zware metalen en PAK’s tijdens conserveringswerkzaamheden. Hoe kun 

je vooraf inschatten welke maatregelen nodig zijn om de betreffende medewerkers te 

beschermen?  

 

Methoden en technieken: Arbo Unie is met deze vraag aan de slag gegaan voor het 

Chemelot terrein in Geleen. Bij gebrek aan blootstellingsgegevens van dit soort 

werkzaamheden is hierbij uitgegaan van de hypothese dat ongeveer dezelfde 

percentages componenten aanwezig zijn in de coating als in de coatingsdeeltjes die 

vrijkomen in de lucht. Dit samen met een expert judgement op gebied van te verwachten 

stofblootstelling heeft geleid tot het opstellen van een PBM matrix met minimaal voor te 

schrijven persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

Resultaten: Bij coating verwijderingswerkzaamheden worden analyses van de coating 

en luchtmetingen uitgevoerd om de opgestelde PBM matrix en gestelde hypothese te 

toetsen en waar nodig bij te stellen.  

 

Conclusie: De gehanteerde methode geeft een richting voor de benodigde 

beschermingsmiddelen maar brengt ook nog de nodige uitdagingen en discussie met zich 

mee. Waar liggen de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen? 

Beschermingsfactoren, uitgaan van NPF / TPF /…? Biologische monitoring, voor lood een 

wettelijke verplichting, voor overige componenten wenselijk? Data delen met relevante 

branches?  

Opmerkingen: Graag leggen we dit project voor aan de geïnteresseerde NVvA leden om 

de discussie aan te gaan over de gekozen methode en suggesties te vernemen voor 

genoemde en eventuele andere uitdagingen.  

 


