
Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving WWW.CARELLURVINK.NL

PBM’s bij het bestrijden 
van eikenprocessierupsen.

Deze procedure  
beschrijft de volgorde 

van het aan- en 
uittrekken van de PBM’s 

benodigd voor EPR 
bestrijding

PBM’s 
INSTRUCTIES
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 INSTRUCTIES PBM’s

1   PBM’s

1.1  Neem alle PBM’s binnen handbereik
	 ◗  Laarzen
	 ◗  CaluGuard Basic laarsovertrek
 ◗  CaluGuard Pro Cool overall met capuchon 
   CAT3 type 5/6
 ◗  CaluGuard Nitrile groene handschoenen
 ◗  CaluGuard Super katoenen handschoenen
 ◗  CaluGuard Basic haarnetje
 ◗  Gelaatsbescherming
 ◗  Grote, stevige zakken
 ◗  Tape

2 Schoenen uitdoen

3 Overal

2.1  Doe uw werkschoenen uit.
2.2 Trek de sokken over uw broekspijpen.

3.1  Plaats het CaluGuard Basic 
haarnetje over uw haren en oren

3.2  Haal de CaluGuard Pro Cool overall 
uit de verpakking en trek de overall 
voorzichtig aan zodat deze niet scheurt.

3.3  Doe de capuchon over uw hoofd en zorg dat 
deze goed aansluit op uw gezicht.

3.4 Sluit de rits helemaal tot bovenaan.
3.5  Neem de plakstrip weg en plak de dubbele 

sluiting goed over de rits.

AANTREKKEN PBM’s
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4   Laarzen

4.1 Doe uw laarzen aan
4.2  Trek de broekspijpen van CaluGuard  

Pro Cool overall over de laarzen.
4.3   Plak de pijpen van de overall met tape  

vast aan de laarzen, zodat er niets naar 
binnen kan.

5 Katoenen Handschoenen

6 Chemie Handschoenen

5.1  Trek de CaluGuard Basic katoenen 
handschoenen aan.

5.2  Trek de mouw van de overall goed over het 
manchet van de handschoen.

6.1  Trek de CaluGuard Nitrile groene 
handschoenen over de katoenen 
handschoenen aan.

6.2  Zorg dat het manchet van de handschoen 
goed over de mouw van de overall zit.

6.3  Plak het manchet van de handschoen af met 
tape, zodat er niets naar binnen kan.
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7 Gelaatsmasker en gordel

7.1 Pak de gordel en het gelaatsmasker.
7.2 Plaats de gordel stevig om uw middel. 
7.3 Zet de helm op uw hoofd.
7.4 Sluit de slang aan op uw helm.
7.5 Zet de overdruk pomp aan.

8  Afzuigen

8.1 Ga in de grote, stevige zak staan en zorg  
 dat deze rechtop blijft staan.
8.2  Laat uw collega het gelaatsmasker met 

toebehoren en laarzen en afzuigen. 

UITTREKKEN PBM’s
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9 Afnemen en fixeren

10 Gelaatsmasker en gordel

9.1  Laat uw collega het gelaatsmasker  
met toebehoren en laarzen afnemen  
met een vochtige doek.

9.2  Laat uw collega de wegwerpkleding  
met haarlak fixeren. 

10.1  Laat uw collega de overdruk pomp uitzetten.
10.2 Laat uw collega de slang loskoppelen  
 van de helm.
10.3  Laat uw collega de helm van uw hoofd  

afhalen en in de emmer (voor gelaats-
bescherming) leggen.

10.4  Laat uw collega de gordel losmaken en  
ook in de emmer (voor gelaatsbescherming) 
leggen.
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11 Chemie handschoenen

12 Overall en laarzen 

11.1 Haal de tape van de handschoenen  
 en leg dit in de grote, stevige zak.
11.2  Trek rustig aan een handschoen totdat  

deze halverwege uit is.
11.3  Herhaal deze handeling bij de  

andere handschoen.
11.4  Trek rustig de eerste handschoen uit  

en leg deze in de grote, stevige zak.
11.5  Trek nu de tweede handschoen uit (schuif 

hierbij eventueel met je vingers onder de 
handschoen zodat je deze alleen aan de 
binnenkant aan hoeft te raken).

12.1  Trek de overall uit met behulp van 
collega. Eventueel verknippen met grote 
verbandschaar.

12.2 Leg de overall in de grote, stevige zak.
12.3  Stap uit de grote, stevige zak, laat uw 

collega de laarzen afnemen met een 
vochtige doek en trek uw laarzen uit.

12.4  Laat uw collega de laarzen in de emmer 
(voor de laarzen) leggen.
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13 Katoenen handschoenen

14 Emmer

13.1  Trek rustig aan één handschoen totdat deze 
halverwege uit is.

13.2  Herhaal deze handeling voor de andere 
handschoen.

13.3 Trek nu rustig beide handschoenen uit.
13.3 Leg de handschoenen in de grote,  
 stevige zak.
13.4  Trek uw werkschoenen aan.

14.1  Laat uw collega de grote, stevige zak in de 
afval emmer leggen.

14.2   Uw collega moet nu zelf in een grote, stevige 
zak gaan staan, zijn handschoenen en 
overall uitrekken en in de zak leggen.

14.3   Uw collega stapt uit de grote, stevige zak, en 
neemt zijn laarzen met een vochtige doek af.

14.4   Na het uittrekken van de laarzen legt uw 
collega deze in de emmer (voor de laarzen) 
en sluit de emmer af.

14.5   Uw collega trekt zijn katoenen 
handschoenen uit, legt deze in de 
grote, stevige plastic zak en trekt zijn 
werkschoenen aan.

14.7   Uw collega legt de grote, stevige zak in de 
afval emmer en sluit de emmer af.

14.8   Neem de emmers mee naar de schone 
ruimte en label de afval emmer met datum 
en project. Verwijder daarna het afzetlint.
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Deze werkprocedure met de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, als onderdeel van 

de toekomstige nieuwe Leidraad Beheersing EPR, is tot stand gekomen in samenwerking met het 

kenniscentrum EPR (WUR), Ministerie van Defensie (Defensie Expertise Centrum CBRN), Krinkels B.V. en 

Carel Lurvink B.V. 

MEER INFORMATIE 

CAREL LURVINK voor inkoop van en advies over persoonlijke beschermingsmiddelen 

en werkkleding en -schoenen

053 - 434 43 43 

info@carellurvink.nl

www.carellurvink.nl

KRINKELS HENGELO voor plan van aanpak en realisatie

074 - 265 71 40

info.hengelo@krinkels.nl

www.krinkels.nl

KENNISCENTRUM EPR (WUR) voor advies

0318 - 48 01 00


