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Toelichting Toolbox Adembescherming 
Onderdeel 1: de risico’s 
 
 

Voorbereiding 

1. Download de presentatie 

2. Vraag van tevoren aan de deelnemers om hun masker mee te brengen naar de 

toolbox 

3. Check of u het filmpje in de presentatie kunt afspelen. Zo niet: zie 

www.vezelveiligheid.nl 

 

Tijdens de presentatie 

Algemeen: deze toolbox is bedoeld om de DAV’ers en DTA’ers bewuster te maken 

van de risico’s van het niet goed gebruiken van hun adembeschermingsmiddelen 

(ABM). Het is daarom belangrijk om vaak te herhalen dat een juist gebruik van ABM 

essentieel is bij het veilig werken en wat de risico’s zijn van verkeerd gebruik. Geef 

zelf altijd het goede voorbeeld en sta erop dat de ABM goed gebruikt worden: dit is 

belangrijk voor de gezondheid van iedereen! 

 

Dia 5 – Paslektest 

Vraag iedereen (tegelijkertijd) de paslektest te doen met het eigen masker. Doet 

iedereen het goed? Sluiten de maskers bij iedereen goed aan op het gezicht? De 

paslektest moet iedere keer gedaan worden bij het opzetten van het masker (en voor 

het aanzetten van de aanblaasunit).  

 

Dia 6 – Filmpje  

Laat het filmpje zien over het verschil aan blootstelling wanneer het masker niet / wel 

goed aansluit.  

 

Dia 7 – Stof tot nadenken 

Kondig aan dat u posters met gewetensvragen gaat ophangen.  

 

Dia 8 – Eerste gewetensvraag 

U kunt hier al met de deelnemers praten over hun eerste antwoord op de vraag, 

maar u kunt er ook voor kiezen dit pas bij de volgende bijeenkomst te doen. 



	  

	   	   ©	  mei	  2013	  –	  versie	  00	  
	  

 

Dia 9s – Tot slot 

Maak een afspraak voor een volgende bijeenkomst waarbij de antwoorden op de 

gewetensvragen besproken gaan worden. 

 

Na de presentatie 

• Download de posters met gewetensvragen 

• Print de posters met gewetensvragen uit 

• Hang poster 1 direct na de bijeenkomst op de afgesproken plekken op 

• Hang elke 3 of 4 dagen een andere poster op (daar kunt u posters 2, 3 en 4 voor 

gebruiken) 

 

 

 


