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Inhoud abstract: 

Tot 2014 werd alleen standaard werkkleding gedragen in de FT fabrieken. Naar 

aanleiding van incidenten en nieuwe inzichten over de risico’s van kobalt is besloten om 

de fabrieken hermetisch af te sluiten en adembescherming als standaard PBM voor te 

schrijven. 

 

In 2018 is begonnen met een nieuwe meetcampagne om te bepalen of adembescherming 

wel echt nodig is. Hiervoor zijn meer dan 250 metingen uitgevoerd naar inhaleerbaar en 

respirabel kobalt, bij zowel operator handelingen als onderhoudswerkzaamheden. En 

natuurlijk achtergrondmetingen. Om de grote hoeveelheid metingen in korte tijd uit te 

voeren is een structuur opgezet waarbij productie-  en maintenancemedewerkers zelf een 

grote rol speelden bij de uitvoering van de metingen.  

 

De resultaten van 2018/2019 laten zien dat het altijd dragen van adembescherming niet 

nodig is, alleen bij specifieke taken is adembescherming nodig. Het stoppen met 

adembescherming klinkt makkelijker dan het is, na 5 jaar is het niet een kwestie van het 

PBM bordje aanpassen. In deze presentatie willen we laten zien hoe we dit aangepakt 

hebben. Van het vaststellen van de handelingen waar wel adembescherming noodzakelijk 

is, het aanpassen van procedures tot het geven van training over de nieuwe situatie.   

En hoe biomonitoring ons kan helpen bij het monitoren van het blootstellingsniveau op 

populatieniveau. Daarnaast laten we zien hoe de inzet van de medewerkers essentieel is 

bij het uitvoeren van een ambitieus meetprogramma. Deze structuur helpt ons ook in de 

toekomst om metingen (conform NEN 689) in de FT fabrieken en de andere fabriek 

efficiënt uit te voeren. 

 

Een klassiek arbeidshygiëne verhaal dus. Maar ook een verhaal dat laat zien hoeveel er 

moet gebeuren voordat de simpele beslissing “geen adembescherming meer” genomen 

kan worden.  

 

 


