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Ascert 

 
SCi Indirecte decontaminatieprocedure 
 
Doel: 
Het doel van decontamineren is het voorkomen van het vrijkomen van asbestvezels naar buiten het 
werkgebied en het voorkomen van blootstelling van werknemers aan asbest door een volledige natte reiniging 
van het lichaam en ademhalingsbeschermingsmiddelen. 
Het doel van deze SCi is het eenduidig vastleggen van de juiste wijze van betreden en verlaten van een 
werkgebied waaruit asbesthoudende materialen worden of zijn verwijderd en waar gebruik wordt gemaakt van 
een transitroute. 
Dit document bevat een beschrijving van de decontaminatieprocedure bij een indirecte koppeling van de 
decontaminatie-unit aan het afgeschermde werkgebied. In die situatie is aan het werkgebied een 2-traps sluis 
(de zogenaamde transitsluis, bestaande uit een vuile ruimte en een spoelruimte) geplaatst en wordt gewerkt 
met een transitroute. 
   
Voorbereidende werkzaamheden: 
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de transitsluis, de decontaminatie-unit en het 

watermanagementsysteem op de juiste werking; 
- Draag zorg voor de aanwezigheid van middelen in de spoelruimte van de transitsluis om handen en 

volgelaatscherm nat te reinigen; 
- Zorg dat de transitroute zo kort mogelijk gehouden wordt; 
- Zorg dat de transitroute niet toegankelijk is of duidelijk is gemarkeerd; 
- Zorg dat de transitoverall een afwijkende kleur heeft van de werkoverall. 
 
Betreden van het werkgebied: 
Het betreden van het werkgebied geschiedt vanuit de schone ruimte van de decontaminatie-unit, via de 
spoelruimte van de transitsluis naar de vuile ruimte van de transitsluis. 
Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit: 
- Controleer uw ademhalingsbeschermingsmiddel op juiste filters, op vervuiling en op eventuele gebreken; 
- Ontdoe uzelf van kleding en sieraden; 
- Trek (wegwerp) ondergoed, sokken, T-shirt en overall (categorie III, type 5/6) aan; 
- Verlaat de schone ruimte weer via de ingang (niet via douche en vuile ruimte); 
- Zet voordat u de transitsluis betreedt uw ademhalingsbeschermingsmiddel op, doe de “paslek test”; 
- Schakel de motorunit aan; 
- Zorg ervoor dat in de spoelruimte van de transitsluis een transitoverall ligt en laat uw transitschoeisel 

achter; 
- Doe in de vuile ruimte van de transitsluis uw veiligheidsschoeisel aan; 
- Betreed het werkgebied; 

 
Verlaten van het werkgebied: 
Het verlaten van het werkgebied geschiedt vanuit de vuile ruimte van de transitsluis, via de spoelruimte van de 
transitsluis naar de vuile ruimte van de decontaminatie-unit. 
Voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit: 
- Ontdoe uzelf van stof met stofzuiger, water of kleefdoekjes; 
- Betreed de vuile ruimte van de transitsluis; 
- Trek veiligheidsschoeisel uit en laat deze achter in de vuile ruimte (bij einde werk kan het schoeisel 

verpakt meegenomen worden); 
- Kleed uzelf volledig uit, maar houd uw ademhalingsbeschermingsmiddel op en de motorunit aan; 
- Deponeer de vuile kleding in een daarvoor bestemde asbest-afvalzak; 
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- Betreed de spoelruimte van de transitsluis; 
- Reinig uw handen en volgelaatmasker nat. Trek een schone transitoverall aan over uw aanblaasunit en 

slang heen; 
- Trek uw transitschoeisel aan; 
- Loop naar de vuile ruimte van de decontaminatie-unit. Zorg dat u begeleid wordt als er derden in de 

nabijheid van de transitroute kunnen komen; 
- Betreed de vuile ruimte van de decontaminatie-unit en sluit de deur achter u; 
- Kleed uzelf volledig uit, maar houd uw ademhalingsbeschermingsmiddel op en de motorunit aan; 
- Deponeer de transit kleding in een daarvoor bestemde asbest-afvalzak; 
- Betreed de doucheruimte met ademhalingsbeschermingsmiddel op met motorunit aan en sluit de deur 

achter u; 
- Spoel uzelf met de douche volledig schoon(1), inclusief uw ademhalingsbeschermingsmiddel en 

transitschoeisel; 
- Zet uw volgelaatmasker af; 
- Wanneer u uw filter wenst te vervangen voor de volgende shift: 

maak het filter nat en schakel daarna pas de motorunit van het ademhalingsbeschermingsmiddel uit, 
verwijder het filter en behandel dit als asbesthoudend; 

- Filters die niet worden vervangen moeten worden afgedopt voordat de motorunit wordt uitgeschakeld.  
- Spoel het ademhalingsbeschermingsmiddel goed af; 
- Betreed de schone ruimte van de decontaminatie-unit en sluit de deur achter u;  
- Droog uzelf af en trek uw kleding aan; 
- Droog uw ademhalingsbeschermingsmiddel grondig af en plaats deze eventueel op laadapparatuur. 
 
 
(1)  In de praktijk is gebleken dat voor een volledige reiniging van het lichaam tenminste 1 minuut douchen 

noodzakelijk is. 
 
 
 
 




