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01 inleiding

De sociale partners hebben de Verbetercheck Lasrook 2010 ontwikkeld
om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Arbowet, in het
bijzonder aan de nieuwe grenswaarde voor lasrook van 1 mg/m3

per 1 april 2010. Als onderdeel van de set afspraken waarbinnen de
Verbetercheck Lasrook 2010 wordt ingezet, geldt de afspraak dat er
aan de arbocatalogus een meetprotocol wordt toegevoegd waarin de
meetmethode van lasrook is beschreven evenals de vast te leggen
omstandigheden op de laswerkplek.

Dit met het oog op aanvulling van de bestaande database met
meetgegevens van beroepsblootstelling aan lasrook. Bovendien  
kan voor sommige bedrijven de situatie zo zijn dat de Verbetercheck
Lasrook 2010 onvoldoende aansluit op de laspraktijk. Dan kunnen
metingen van de lasrookconcentratie nodig zijn.
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02  status en doel 
meetprotocol

Status

Dit onderhavig meetprotocol is opgesteld voor bedrijven in de Metaalbewerking en

Metalektro die met lasrook te maken hebben. Omdat metingen op nogal verschillende 

manieren kunnen worden verricht, zijn nadere aanbevelingen uitgewerkt. Door de 

sociale partners wordt aanbevolen om metingen van lasrook op de werkplek volgens 

dit meetprotocol uit te voeren.

Doel

Dit meetprotocol heeft tot doel om metingen van lasrook in de metaalsector te  

standaardiseren. Dit wordt bereikt door:

•  een eenduidig voorschrift te geven aan bedrijven voor de meting en beoordeling van 

de beroeps blootstelling aan lasrook

•  een lijst van omstandigheden op de laswerkplek te geven, die bij elke meting  

vastgelegd en gerapporteerd moeten worden.
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03 verantwoor- 
ding

Het meetprotocol geeft een uitgewerkt 

voorschrift voor het uitvoeren van 

metingen. Het is gebaseerd op twee 

normbladen:

1.  NEN-EN 689: “Werkplekatmosfeer; 

Leidraad voor de beoordeling van de 

blootstelling aan chemische agentia  

bij inademing voor vergelijking met 

grenswaarden en meetstrategie 

(1995).”

2.  Ontwerp normblad NEN-EN-ISO 

10882-1: “Veiligheid en gezondheid 

bij lassen en aanverwante processen 

- Monsterneming van in de lucht 

zwevende deeltjes en gassen in het 

ademgebied van de lasser. Deel 

1: Monsterneming van in de lucht 

zwevende deeltjes (januari 2010).”

Omdat de voorschriften uit deze twee 

bladen nog niet tot een eenduidig 

protocol voor de meting van lasrook  

in de Nederlandse situatie leiden, zijn  

op essentiële punten aanvullende  

voorschriften toegevoegd, gebaseerd  

op de ervaring bij het ontwikkelen van  

de Verbetercheck Lasrook 2010.

04  toepassings-
gebied

Deze richtlijn is van toepassing op werkplekken waar 
lasrook voorkomt.

Definitie lasrook

Lasrook is een verzamelterm voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat 

vrijkomt bij lassen en aanverwante processen (zoals plasmasnijden, thermisch snijden, 

etc.). In de lasrookpluim komt een grote verscheidenheid aan deeltjes voor met een 

zeer kleine diameter (van 10 nm tot 1 μm). De deeltjes in lasrook klonteren snel samen 

tot grotere deeltjes.

Naast deeltjes komen ook gassen voor in lasrook. Deze kunnen zijn toegevoegd tijdens 

het lasproces als (be)schermgas (o.a. argon, helium, koolstofdioxide) of zijn ontstaan 

tijdens het lasproces (o.a. stikstofdioxide, ozon).

De wettelijke grenswaarde is gedefinieerd als een stofconcentratie. Het meetprotocol is 

in navolging daarvan gericht op de fractiedeeltjes in lasrook.

Voorkomen lasrook

Blootstelling aan lasrook treedt voornamelijk op binnen beroepen in de ‘kleinmetaal’ en 

‘grootmetaal = metalektro’. Hiernaast wordt in een groot aantal andere sectoren gelast. 

Ook werknemers in de bouw, de autoschadeherstelbranche en in technische functies 

binnen industrie en landbouw verrichten met regelmaat laswerkzaamheden, ondanks 

het feit dat zij geen lasser van beroep zijn.

Lastechnieken en toevoegmaterialen

Er is een grote diversiteit aan lastechnieken en toevoegmaterialen. Onder de meest 

voorkomende lastechnieken in Nederland zijn gasbooglassen met afsmeltende elek-

trode (MAG en MIG), dan wel niet-afsmeltende elektrode (TIG). Bij onder andere MIG- 

en MAG-lassen wordt de lasdraad (= de elektrode) geconsumeerd tijdens het lassen. 

Het type elektrode dat wordt gebruikt heeft invloed op de hoeveelheid lasrook die 

vrijkomt. Doorgaans komt ook meer lasrook vrij naarmate de stroomsterkte toeneemt. 

In mindere mate komt ‘onder poeder’ lassen voor en lassen met gevulde draad. Minder 

frequent voorkomende technieken zijn plasmalassen, weerstandlassen, autogeen 

lassen, druklassen en laserlassen. Lasrook bevat slechts voor een klein deel

het materiaal dat gelast wordt.  
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Vooral de lastoevoegmaterialen zoals elektrode, lasdraad, schermgas of laspoeder 

bepalen de samenstelling van het lasrook mengsel. Ook kan lasrook verbrandingspro-

ducten van organische oppervlaktebehandelingmiddelen bevatten, zoals verf, primer, 

menie, vet en ontvettingsmiddel, die op het gelaste uitgangsmateriaal aanwezig zijn. 

Als roestvast staal (RVS) gelast wordt of andere chroom-houdende legeringen zal 

lasrook hexavalent chroom (= chroom-VI) bevatten.

05  meten en  
beoordeling van de 
beroepsblootstelling

5.1 Basisonderzoek

Gelijkvormige groepen van lassers 

Werknemers met dezelfde of vergelijkbare lastaken en/of laswerkzaamheden worden 

ingedeeld in groepen. Dit zijn gelijkvormige blootstellinggroepen. Het is niet nodig alle 

personen van een gelijkvormige blootstellinggroep te bemonsteren. Er kan gewerkt 

worden met een steekproef. De groepen met aanzienlijke blootstelling worden meer en 

vaker bemonsterd. Dit heeft het voordeel dat met een minimum aan meetinspanning 

statistisch verantwoorde conclusies kunnen worden getrokken.

Specifieke risicocomponenten in lasrook

Roestvast staal bevat gemiddeld 10-20% chroom (Cr) en 1% mangaan (Mn). Dit leidt 

tot de aanwezigheid van metalen in lasrook. Met name chroom (VI) is vanuit toxi-

cologisch oogpunt een risicocomponent. Bij de ontwikkeling van de Verbetercheck 

Lasrook 2010 is vast gesteld dat als de concentratie lasrook onder de 1 mg/m3 ligt, de 

concentratie Cr en Cr(VI) onder de individuele grenswaarde blijft. Normaliter is er dan 

geen extra aandacht nodig voor individuele metalen in lasrook. Als de concentratie 

lasrook boven de 1 mg/m3 ligt, kan er aandacht nodig zijn voor specifieke metalen in 

de rook. Aangezien lasrook voornamelijk afkomstig is van het toevoegmateriaal is de 

samenstelling hiervan (elektrode/draad) een belangrijke bron van informatie. Welding 

safety sheets met samenstelling van de lasrook zijn beschikbaar bij de leverancier. De 

veiligheids informatiebladen of material safety data sheets geven eveneens informatie.

Beoordelingsteam

De indeling van de werknemers in gelijkvormige blootstellinggroepen en de beoordeling 

van de aanwezigheid van risico-componenten in het stof vereisen kennis van de werk-

plekken, het lasproces en arbeidshygiënische deskundigheid. Een eis is daarom dat 

het onderzoek uitgevoerd moet worden door minimaal twee deskundigen, met daarin 

ten minste de werkplaatschef en/of goed opgeleide lasser en de arbeidshygiënist.
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5.2. Opstellen meetplan

Door het opstellen van een beknopt 

meetplan wordt de meetstrategie helder 

gemaakt. De inhoud van het meetplan 

wordt bepaald door het doel van de 

metingen. Het meten van lasrook kan 

twee doelen dienen, te weten:

•  Vaststellen van persoonlijke bloot-

stelling van lassers.

•  Opsporen van bronnen en/of 

be oordelen van effect van beheers-

maatregelen op de laswerkplek.

Op werkplekken waar gelast wordt, is 

bijna altijd sprake van achtergrondbloot-

stelling aan stof. Dit stof is niet alleen 

afkomstig van het lassen of snijden 

zelf, maar ook van andere mechanische 

bewerkingstechnieken zoals slijpen en 

schuren. Bovendien zijn er veelal andere 

werkhandelingen in de hal waardoor 

opwaaiend stof ontstaat (bijv. door 

rondrijdende heftrucks en door gebruik 

van hogedrukspuit). Om het onder-

scheid te kunnen maken tussen de 

concentratie lasrook en de achtergrond 

stofconcentratie is het nodig om ook de 

achtergrondconcentratie stof in de hal 

te meten. Stel vast of het nodig is om de 

blootstelling van de niet-lasser te meten 

i.v.m. andere stofbronnen (zoals slijpen, 

vegen, etc.)

Het uiteindelijke meetplan geeft een 

beknopte beschrijving van het doel en de 

geplande uitvoering van het onderzoek. 

Let erop dat in het meetplan de volgende 

vragen worden beantwoord:

•  Hoe wordt lasrook gemeten?  

Welke meetmethode en analyse?

•  Bij wie en/of waar wordt gemeten? 

Lassers en ook niet-lassers?

•  Wanneer wordt gemeten? Wordt een 

meting gedaan in een representatieve 

werksituatie of wordt een ‘worst-case’ 

meting gedaan?

Gebruik bij het opstellen van het meet-

plan het invulformulier in bijlage 2.

Uitgangspunt bij het beoordelen van 

persoonlijke blootstelling van lassers

De Nederlandse wettelijke grenswaarde 

van lasrook is 1,0 mg/m3. Deze geldt als 

inhaleerbaar stof, gemeten in de adem-

zone en is uitgedrukt als 8-uurs  

tijd-gewogen gemiddelde.

Uitgangspunt voor de metingen is 

daarom dat de concentratie lasrook 

als inhaleerbaar stof wordt gemeten. Om de concentratie in de ademzone te kunnen 

meten moet de meetapparatuur draagbaar zijn en moet de stofmonsternemer achter 

de laskap in de ademzone van de lasser bevestigd worden. De concentratie lasrook 

wordt gemeten als een tijdgewogen gemiddelde over de dienst van 8 uur1.

Uitgangspunt bij het opsporen van bronnen en/of beoordelen van effect van 

beheersmaatregelen op de laswerkplek

Om informatie te krijgen over de bronnen van lasrook, de bronsterkte en/of over het 

effect van maatregelen op een bepaalde plaats zijn plaatsgebonden metingen nodig. 

De eisen die aan dergelijke metingen worden gesteld zijn minder streng. Er kan over 

een kortere periode worden gemeten en er kan een andere stoffractie worden gemeten, 

zoals o.a. met real-time stofmeters wordt verkregen. Let op: deze metingen met real-

time stofmeters kunnen echter niet direct gebruikt worden voor grenswaarde toetsing 

(zie verder blz. 17).

1  Als de lasser een stofkapje draagt, kan de gemeten concentratie omgerekend worden tot een concentratie in 
ademlucht met de reductiefactor 0,62 die uit de Verbetercheck Lasrook 2010 komt.
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5.3 Meetmethoden voor lasrook

Meetmethoden voor persoonlijke blootstelling

Om de persoonlijke blootstelling aan lasrook te kunnen beoordelen wordt deze 

gemeten als inhaleerbaar stof (zie voor nadere omschrijving van inhaleerbaar stof 

NEN-EN 481, 1993). Het ontwerp-normblad NEN-EN ISO 10882-1 geeft een gedetail-

leerd technisch voorschrift voor de meting van lasrook in de ademzone van de lasser. 

Aan de hand van dit Europese normblad worden de persoonlijke metingen verricht. Om 

te komen tot eenduidige en onderling vergelijkbare metingen is hieronder de wijze van 

meten op een aantal punten nader toegelicht en/of aangevuld.

Stofmonsterkop

Voor het meten van inhaleerbaar lasrookstof kunnen twee meetkoppen gebruikt 

worden:

• de PAS-6 meetkop

• de IOM meetkop

Beide meetkoppen voldoen aan de criteria van EN-NEN 481: In Nederland is in het 

verleden vaak de PAS-6 meetkop gebruikt voor lasrook metingen. Daarom wordt 

deze bij voorkeur gebruikt. Het voordeel van de PAS-6 meetkop is dat het filter goed 

afgeschermd is, zodat deze minder snel beschadigd raakt. Daarnaast is het een relatief 

kleine meetkop, die makkelijker in de ademzone van de lasser geplaatst kan worden. 

De opening van deze conische meetkop hangt iets naar beneden.

Bij de IOM meetkop steekt de opening naar voren. Dit kan verstoring geven van grove 

stofdeeltjes. Deze meetkop wordt internationaal veel gebruikt voor het meten van inha-

leerbaar stof. Bij deze stofmonsterkop wordt de gehele cassette gewogen bij de (gravi-

metrische) bepaling van de concentratie. Dat betekent dat ook de deeltjes meetellen 

die op de binnenkant van de cassette zijn neergeslagen.

Indien blijkt dat het filtermateriaal is ingebrand door lasrookdeeltjes, wordt de meting 

als ongeldig beschouwd. Dit geldt ook voor de situatie als het filter niet homogeen 

beladen is.

Gravimetrische analyse van stoffilters

Uitvoeren volgens HSE-methode MDHS 14-3. In essentie komt dit neer op voor- en 

naweging van stoffilters met een analytische balans. Als uitsluitend een gravimetrische 

bepaling wordt gedaan, worden filters gebruikt van glasvezel, methylcellulose-ester 

of teflon. Het filter wordt voor en na de meting geconditioneerd om de invloed van 

de relatieve vochtigheid tegen te gaan. Per serie monsters worden drie veldblanco’s 

meegenomen en hiervoor wordt gecorrigeerd. Het verschil in voor- en naweging geeft 

het gewicht van het verzameld stof. De analyses worden uitsluitend uitgevoerd bij een 

voor stofmetingen STERLAB geaccrediteerd laboratorium met een NEN-EN-ISO/IEC 

17025 accreditatie-verklaring of een gelijkwaardige erkenning.

Ademzone meting

Het beschermende effect van de lashelm of laskap wordt meegenomen bij de meting.

Om de persoonlijke blootstelling te meten is het dus noodzakelijk om binnen de 

lashelm of laskap te meten. Meten binnen de laskap vergt voorbereiding en kan 

lastiger zijn omdat de meetkop binnen de lashelm of laskap moet worden geplaatst. Er 

bestaan speciale houders om de slang en meetkop in de lashelm zodanig te positi-

oneren dat deze in de ademzone van de werknemer blijft. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen houders die aan de lashelm worden bevestigd en houders die middels 

een hoofdband van de lasser in de ademzone worden geplaatst. Houd er echter wel 

rekening mee dat de meetkop door bevestiging aan de lashelm zich alleen in de adem-

zone bevindt wanneer de lashelm of -kap gebruikt wordt. In de praktijk wordt deze 

regelmatig ofwel opgeklapt, ofwel terzijde gelegd wanneer geen laswerkzaamheden 

plaatsvinden, maar nog wel blootstelling aan lasrook kan optreden. Gebruik stijve, niet-

knikkende of dubbelvouwende slangen. In sommige gevallen kan ook de meetkop

hoog op de revers van de lasser bevestigd worden. Dan wordt gemeten onafhankelijk 

van het gebruik van een lashelm of -kap. In dat geval moet er goed opgelet worden 

dat de meetkop daadwerkelijk achter de lashelm valt. Ook wanneer er met een verse 

luchtkap of met een aanblaashelm / airstreamhelm wordt gewerkt, is het belangrijk dat 

de meetkop in de ademzone is geplaatst. De ademzone is de zone van maximaal 10 

cm van de mond van de lasser. De meetkop moet binnen deze zone worden geplaatst. 

De praktijk leert dat dit niet eenvoudig is en de haalbaarheid hiervan onder andere 

afhangt van de gekozen meetkop en de bevestigingsmethode. Neem een foto van de 

feitelijke wijze van monsterneming.

Correctie voor achtergrond van stof

Het stof dat de lasser inademt is een mengsel van deeltjes uit de lasrookpluim en van 

stof in de hal. Het stof in de hal kan zwevend lasrook zijn, maar het kan ook afkomstig 

zijn van andere bewerkingstechnieken (slijpen, schuren) of bijv. van transporthande-

lingen. Het is niet eenvoudig om onderscheid naar aard van de bron te kunnen maken. 

Inzicht wordt verkregen als de achtergrond stofconcentratie in de hal wordt gemeten 

in een situatie zonder lassen en ín een situatie met lassen (bijvoorbeeld door een kort-

durende meting in de ochtend voordat het laswerk begint en een meting gedurende de 

hele werkdag). De achtergrondconcentratie wordt gemeten met dezelfde stofmonster-

kop als die voor persoonlijke metingen wordt gebruikt op een open plaats, vrij van 

luchtstroming op 1,5 - 2,0 m hoogte en voldoende ver van de bron van lasrook. Om 

een representatief beeld te hebben van de achtergrondconcentratie wordt deze op 

minimaal 2 meetpunten in de hal gemeten. Indien vastgesteld is dat een (deel van de) 

achtergrondconcentratie niet afkomstig is van het lassen, kan een correctie van de 

concentratie lasrook worden doorgevoerd. Let op: de achtergrond blootstelling aan 

ander stof dan lasrook is ook stofbelasting; het is uiteraard nodig de extra blootstelling 

aan niet-lasrook stof als hinderlijk stof te beoordelen. Indien de achtergrond aan stof 
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en de aard van het stof niet is vastgesteld, volgt er geen correctie; de stofmetingen 

worden gezien als lasrook.

Vergelijking van de blootstelling aan lasrook met de grenswaarde

De toetsing van de 8-uurs tijdgewogen concentratie lasrook t.o.v. de grenswaarde 

wordt, indien mogelijk, op verschillende manieren gedaan: op individueel niveau én op

groepsniveau. Als er herhaalde metingen zijn van dezelfde lasser, kan de blootstelling 

van de individuele lasser getoetst worden. Is dit niet het geval dan wordt uitsluitend de

blootstelling van de groep lassers beoordeeld. Hierbij worden de statistische vuist-

regels van normblad NEN-EN 689 gevolgd. De beoordeling zal leiden tot een van de 

volgende drie risicosituaties (zie tabel 1). 

Specifieke analyse van metalen in lasrook 

Recentelijk is gerapporteerd hoe groot het aandeel Ni, Cr en Cr(VI) in lasrook is bij 

RVS-lassen. Dit is vastgesteld aan de hand van een meetserie van circa 70 metingen, 

waarbij zowel gravimetrische bepalingen van lasrook als bepalingen van Ni, Cr en 

Cr(VI) zijn gedaan in de ademzone van RVS-lassers (IndusTox, 2009). Het bleek dat 

het aandeel metaal in 95% van de metingen lager was dan 14%, 9% en 0,6%, voor 

respectievelijk Ni, Cr en Cr(VI). Dat betekent dat als de concentratie lasrook onder 

de wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3 blijft, de concentratie aan zware metalen bij 

RVS-lassen in 95% van de gevallen onder de gezondheidskundige grenswaarde van 

Ni, Cr en Cr(VI) ligt. Normaliter is er dus geen reden om een aanvullende bepaling van

de concentratie aan specifieke metalen te doen. Als echter het basisonderzoek daartoe 

aanleiding geeft en/of de risicosituatie van lasrook als oranje/rood is beoordeeld, kan

een nadere beoordeling van de blootstelling aan specifieke metalen wel nodig zijn

(of direct maatregelen nemen!). Let op: de specifieke metalenanalyse kan niet altijd 

verricht worden met de filters die gebruikt zijn voor de bepaling van stof. Het is 

vaak voorgeschreven om voor een bepaalde metalenanalyse een specifiek filter te 

gebruiken. Dit is aangegeven in de metaalspecifieke ISO, NIOSH, OSHA, HSE

en/of NEN voorschriften. 

Risicosituatie Omschrijving

Groen Blootstelling ligt onder de grenswaarde

Rood Blootstelling ligt boven de grenswaarde

Oranje De risicosituatie is onzeker. De blootstelling ligt bij de grenswaarde, 
maar past niet in klasse groen, noch in klasse rood.

Tabel 1. Beoordeling van lasrook blootstelling

Alternatieve beoordeling aan Cr middels urinemetingen

Als RVS gelast wordt, kan de blootstelling aan chroom ook gemeten worden door de 

concentratie chroom in urine van de lassers te meten. En deze kan getoetst worden

aan de biologische grenswaarde (BEI) van de Amerikaanse ACGIH (BEI van Cr in urine 

= 25 μg/L (als einde werkweek concentratie) en 10 μg/L (als concentratie toename over 

de werkdag). Nadere richtlijnen hiervoor zijn hier niet verder uitgewerkt.

Meetmethoden voor opsporen van bronnen en evaluatie van effect van 

maatregelen

Het meten van de concentratie fijnstof met een direct afleesbare (= “real time” stof-

concentratie-meter is de meest kosteneffectieve meetmethode voor plaatsgebonden 

metingen. De “Tm-digital” van HUND (D), de “DataRAM en MiniRAM” van MIE Inc (MA, 

USA), de Grimm 1.104 van GRIMM (D), DustTrack 8520 en P-Track 8525 van TSI (USA)

zijn voorbeelden van dergelijke direct afleesbare apparaten die in de praktijk worden 

gebruikt. Met dergelijke direct afleesbare apparatuur kan kortdurend worden gemeten 

en het resultaat kan direct afgelezen, grafisch geplot en digitaal opgeslagen worden.

Dat maakt de apparatuur geschikt om specifieke werkhandelingen met hoge bloot-

stelling op te sporen of om maatregelen te evalueren op effectiviteit, door voor/na 

metingen te doen. Doordat dergelijke apparatuur de stofconcentratie meet volgens het 

principe van lichtverstrooiing, wordt er fijnstof gemeten. Er is daardoor een systemati-

sche onderschatting van de concentratie inhaleerbaar stof. Meetresultaten van derge-

lijke stofmeters kunnen daarom niet gebruikt worden om de blootstelling te vergelijken 

met de grenswaarde. Echter, als tegelijk op dezelfde plaats gravimetrische metingen 

en metingen met de direct afleesbare stofmeter zijn gedaan, kan een correctiefactor2 

voor inhaleerbaar stof worden vastgesteld. Bovendien kunnen kortdurende metingen 

van minder dan 8 uur niet gebruikt worden voor de grenswaarde toetsing. Alleen als de 

gemiddelde concentratie over 8 uur (TGG 8-uur) bekend is, is een vergelijking met de 

grenswaarde wel mogelijk.

2  Correctiefactor voor inhaleerbaar stof = verhouding van de concentratie inhaleerbaar stof volgens de gravime-
trische stofmeting gedeeld door de concentratie afgelezen van de direct afleesbare stofmeter. De verhouding 
ligt tussen de 1,1 en 1,5. Er zijn hiervoor wel meerdere vergelijkende metingen nodig (minimaal 3, kort op de 
laswerkplek).

16 | meetprotocol lasrook
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06 omstandig- 
heden op de
laswerkplek

Een groot aantal factoren op de werkplek zijn van invloed op de mate 
van blootstelling van de lasser en verspreiding van lasrook in de 
ruimte. Deze factoren worden ook wel determinanten van blootstelling 
genoemd.

Tabel 2 geeft het overzicht van de 

determinanten van blootstelling die zijn 

gebruikt in de Verbetercheck Lasrook 

2010 en in het rapport ‘Haalbaarheid van 

een verlaagde grenswaarde voor lasrook’ 

(Knoll 1999). Het betreft technische 

aspecten van de lasmethode, technische 

werkplekomstandigheden en persoonlijke 

werkwijze van de lasser. Deze gegevens 

worden opgenomen tijdens de metingen 

en gerapporteerd in de verslaglegging. 

Om deze gegevens op te nemen, is een 

registratieformulier uitgewerkt  

(zie bijlage 1).

Determinant Toelichting

Werkplekomstandigheden

• Ruimtelijke ventilatie in hal Type ventilatiesysteem?
Ventilatiedebiet in m3/uur
Ventilatiesysteem in werking tijdens 
metingen?

• Bronafzuiging op laswerkplek Is deze aanwezig? Indien ja, is deze effectief?
Criterium voor effectiviteit is de afstand van 
laswerkplek tot zuigmond.

• Binnen, buiten of besloten ruimte Buiten = niet omsloten ruimte
Binnen = half of geheel omsloten ruimte.
Wat is L*B*H? > Volume ruimte in m3.

• Aanwezigheid lasrobot Lasrobot in nabijheid van lasser? Ja/nee

• Stand deuren/toegangspoort Dicht/open

•  Andere stofbronnen die van invloed kunnen 
zijn

Perslucht, vegen, slijpen, etc.

Werkwijze van lasser

• Hoofd in laspluim? Hoofd in of naast de (rook)pluim na 3  
observaties per dienst

•  Laspositie Onder de hand of boven de hand

•  Deklaag van snijolie, vet, coating of verf 
afwezig of verwijderd voor lassen?

Ja/nee. Indien nee > wat voor deklaag?

•  Gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Hanteer 3 klassen van PABM:
• Verbeterde laskap
• P3- of P2-mondkap
• Verse luchtkap

Worden de PABM’s altijd, soms of nooit 
gebruikt?

Wordt de lashelm na het lassen direct 
omhoog geklapt of afgezet of wordt 5 tellen 
gewacht?

•  Uitvoeren van slijpwerkzaamheden als 
neventaak

Wordt er geslepen door de lasser of in de 
directe nabijheid (< 3 meter) van de lasser? 
Meer dan 15 min/dienst (als netto slijptijd)?

Wordt er adembescherming gebruikt tijdens
slijpen?
Welke PBM? (stofkapje, slijpkap met 
overdruk)

Overig

• Heeft lasser voorlichting/instructie gehad? Ja/nee

Tabel 2. Omstandigheden op de laswerkplek die van invloed zijn op de blootstelling aan lasrook

Determinant Toelichting

Technische aspecten van lasmethode

•  Handmatig werk of geautomatiseerd  
(zoals robotgestuurd)

• Lastechniek of snijtechniek MIG, MAG, TIG, enz. of plasmasnijden, etc.

• Bewerkt metaal of legering Ongelegeerd staal, RVS, Al, Koperlegering, 
enz.

• Stroomsterkte lasproces Aantal Ampère

• Inschakelduur (= boogtijd) Als % van de 8-urige werkdag

Bij het beoordelen van bronafzuiging is 
vooral belangrijk of het gebruik effectief 
is. Als de afstand van de zuigmond tot de 
lasplek kleiner is dan de doorsnede van  
de zuigmond, is de afzuiging effectief.  
Als de afstand groter is, maar kleiner dan 
1 meter, is bronafzuiging relatief effectief.  
Bij een nog grotere afstand is de bronaf
zuiging niet effectief meer.
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07 rapportage

Bij iedere meting van lasrook of 
van lasrookcomponenten dient 
een rapport opgesteld te worden 
met minimaal de volgende 
gegevens:

1. Uitvoerende instantie en personen

2. Naam en adres meetlocatie

3. Aanleiding en doel van de meting

4.  Beschrijving van werkplek en werk-

zaamheden en meetomstandigheden, 

inclusief lasmethode, aanwezige 

beheersmaatregelen en aspecten 

van hygiënisch gedrag (voeg aan de 

beschrijving foto’s toe)

5.  Meetplan met meetmethoden,  

meetprocedure en meettijden

6. Vastgestelde concentraties

7.  Resultaat van toetsing aan de 

grenswaarde

8. Aanbevolen verbeteringen

9.  Gegevens over kwaliteitsborging van 

het onderzoek (dit houdt in: vermeld 

de deskundigheid onderzoekers, 

gegevens over kwaliteitsborging, 

onderzoeksinstelling, gegevens over 

kwaliteitsgarantie van laboratorium, 

etc.)

08  referenties

1.  NEN-EN 689: “Werkplekatmosfeer; 

Leidraad voor de beoordeling van de 

blootstelling aan chemische agentia bij 

inademing voor vergelijking met grens-

waarden en meetstrategie (1995).” NNI, 

Delft.

2.  NEN-EN 481: “Workplace atmospheres 

- Size fraction definition for  

measurement of airborne particles 

(1993).” CEN, Brussel.

3.  MDHS 14-3: “General methods for the 

gravimetric determination of respirable 

and inhalable dust (2000).” HSE, UK.

4.  BIA 7485 (D): “BIA-Arbeitsmappe 

“Messung von Gefahrstoffen.” BIA, 

Sankt Augustin (D).

5.  Ontwerp normblad NEN-EN-ISO 

10882-1: “Veiligheid en gezondheid 

bij lassen en aanverwante processen 

- Monsterneming van in de lucht 

zwevende deeltjes en gassen in het 

ademgebied van de lasser. Deel 

1: Monsterneming van in de lucht 

zwevende deeltjes (januari 2010).”  

NNI, Delft.

6.  B. Knoll: “Haalbaarheid van een 

verlaagde grenswaarde voor lasrook 

(1999)”. TNO, NL

7.  IndusTox Consult: “Lasrook Toets 

2010. Update van de Verbetercheck 

Lasrook (2009).” Nijmegen, NL



22 | meetprotocol lasrook 5xbeter | 23

Ingevuld door:

Datum:

Bedrijf:

Namen of persoonscode lassers:

Soort lassers:

bijlage 01

Registratieformulier omstandigheden op de laswerkplek

Formulier voor registratie van werkzaamheden van  
een lasser tijdens metingen van lasrook.

Item Keuzemogelijkheid /
criterium

Keuze / antwoord*

Is de laswerkplaats netjes en 
schoon?

Gemiddeld of normaal
Minder netjes dan gemiddeld
Netter en schoner dan 
gemiddeld

Is de meetdag  
representatief? Bedrijf:

Ja of nee
Indien nee, onderbezetting of 
overbezetting?

Is er een lasdeken te zien op 
de werkplek?rs:

Ja/nee

Observaties

Lasmethodes

Item Keuzemogelijkheid /
criterium

Keuze / antwoord*

Lasproces TIG

MIG

MAG

Beklede elektrode

Gevulde draad

Onder poeder

Anders nl.

Snijproces Plasmasnijden onder water

Plasma- en autogeen snijden
(handmatig)

Plasma- en autogeen snijden
(machinaal)

Anders nl.

Werkzaamheid Hechten

Aflassen

Inschakelduur of boogtijd Aantal uren per werkdag als 
% van de werktijd %

Materiaal Ongelegeerd staal

Laaggeleerd staal

RVS

Aluminium (legering)

Nikkel (legering)

Koper (legering)

Ander metaal of legering, nl.

 * Keuze aankruizen of waarde invullen  * Keuze aankruizen of waarde invullen
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Lasmethodes (vervolg)

Item Keuzemogelijkheid /
criterium

Keuze / antwoord*

Type lastoevoegmateriaal Rutiel elektrode

Basische elektrode

Metaal gevulde draad

Basisch gevulde draad

Rutiel gevulde draad

Massieve draad

Laspoeder

Ander lastoevoegmateriaal, nl.

Dikte van lasdraad in mm mm

Type lasgas  
(conform ISO 14175)

C1 (100% CO2)

M12 (Argon + 0,5 - 5% CO2)

M21 (Argon + 15 - 25% CO2)

I1 (100% Argon)

Anders nl.

Stroomsterkte In Ampère A

4 Keuze aankruizen of waarde invullen

Technische werkplekomstandigheden

Item Keuzemogelijkheid /
criterium

Keuze / antwoord*

Bronafzuiging Afstand tot zuigmond < 1 m

Afstand tot zuigmond < 
diameter afzuigmond

Anders nl.

Ruimteventilatie Type ruimteventilatie 

Ventilatiedebiet in m3/uur? m3/uur?

Locatie laswerkplek
Kies de juiste mogelijkheid:

Buiten, open lucht

Grote, open hal. Inhoud? m3

Half omsloten ruimte. Inhoud? m3

Besloten ruimte. Inhoud? m3

Lasrobot Staat er een lasrobot nabij 
lasser? Ja/nee

Vegen Is er geveegd op de 
meetdag?
Ja/nee

 * Keuze aankruizen of waarde invullen  * Keuze aankruizen of waarde invullen
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Werkmethode lasser

Item Keuzemogelijkheid /
criterium

Keuze / antwoord*

Soort persoonlijke 
adembescherming

Alleen laskap

Verbeterde lashelm, type:

Mondstuk FFP2/FFP3, type:

Verse luchtkap of airstream 
helm, type:

Gebruik van 
adembescherming:

Altijd, soms, nooit

Hoofd in lasrookpluim 2 van 3 observaties positief. 
Ja/nee

Slijpen als neventaak > 15 min/werkdag.
Ja/nee

Voorlichting veilig lassen 
gehad?

Ja/nee

Deklaag afwezig of 
verwijderd?

Deklaag kan bestaan uit 
snijolie, vet, coating of verf.
Ja/nee

 * Keuze aankruizen of waarde invullen

bijlage 02
Meetplan voor onderzoek lasrook op werkplek

Ingevuld door:

Datum:

Bedrijf:

Registratieformulier omstandigheden op de laswerkplek

1. Beoordelen doelmatigheid van maatregelen

2. Vaststellen van blootstelling van lassersBedrijf:

3. Vaststellen van blootstelling niet-lassers

Doel onderzoek (kruis één of meer aan)

26 | meetprotocol lasrook
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Aspect meetplan Mogelijkheden Antwoord

1 Meetstrategie Worst case/representatief

2  Welke groep(en) 
van lassers worden 
bemonsterd?

Noem groep en geef aantal

3  Worden ook niet-lassers 
gemeten?

Ja/nee.
Noem groep en geef aantal

4  Achtergrondmeting van 
stof op vaste plaats?

Ja/nee. Geef plek(ken) aan

5 Meetduur Piek = 1-2 minuten
Kort = 15 min
Werkdag = 8 uur

6 Meetkop PAS-6 / IOM

7 Soort analyse Gravimetrisch en/of  
individuele metalen

8 Laboratorium Geef naam

9     Uitvoering van onderzoek 
door wie?

Geef naam

10 Rapportage door wie? Geef naam

Meetplan:

bijlage 03
Afbeeldingen van stofmonsterkoppen inhaleerbaar  
stof en een voorbeeld van een hulpstuk

De PAS-6 sampler

De slanggeleiders in de 
helm houden de slangen en 
de monsterkop op de juiste 
plaats in de ademzone van 
de lasser

De IOM sampler
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bijlage 04
Methoden voor het vaststellen van de inschakelduur

De inschakelduur is de boogtijd gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren per dag.

De boogtijd is de tijdsduur dat de boog is ingeschakeld, dus de werkelijke lastijd.

De boogtijd kan op twee manieren bepaald worden:

1. Opnemen met een stopwatch

2. Berekenen uit het verbruik van elektroden of toevoegmateriaal:

 •  Boogtijd (in min) = {aantal gebruikte elektroden x boogtijd per elektrode in 

minuten}

 • Boogtijd (in min) = {gewicht verbruikte toevoegmateriaal (in g) / neersmelt in g/min}

  Vuistregels voor neersmelt:

  BMBE: neersmelt in g/min = 0,2 x I

  MIG/MAG: neersmelt in g/min = 0,3 x I

  Met I = gemiddelde lasstroom in Ampère
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informatie

5xbeter, IJzersterk voor veilig werk is een gezamenlijk initiatief van

ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de Metaalbewerking en Metalektro. 

www.5xbeter.nl | Mei 2013

Voor vragen, tips of afspraken met een Verbetercoach,  bel de Verbeterlijn: 

0800 555 50 05 (gratis) of stuur een mail naar info@5xbeter.nl
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