Veiligheidsinformatie

Verstikking
De gevaren van verstikking door
inerte gassen

Zuurstof betekent leven, zonder voldoende
zuurstof kunnen we niet leven. Lucht bevat
normaal ongeveer 21% zuurstof, maar
wordt gevaarlijk als de concentratie onder
de 18% komt. Bij minder dan 10% zuurstof
raakt men zonder waarschuwing bewusteloos, hersenletsel treedt op en vervolgens
kan binnen een paar minuten de dood
intreden tenzij er direct reanimatie plaatsvindt.

Eigenschappen

Inerte gassen zijn onzichtbaar, niet hoorbaar,
hebben geen geur en zijn daardoor verraderlijk. Ze waarschuwen niet; de menselijke zintuigen kunnen geen zuurstofgebrek waarnemen.

De gevaren van inerte gassen

Ieder jaar vinden er dodelijke ongevallen
door verstikking plaats. Meestal worden ze
veroorzaakt doordat mensen een besloten
ruimte ingaan waar, door de aanwezigheid
van inerte gassen, een zuurstoftekort is.
Inerte gassen zijn stille doders: slechts twee
keer inademen van stikstof, koolstofdioxide
(koolzuur), helium of een ander inert gas
veroorzaakt direct bewusteloosheid, waarna
de dood snel volgt.
Veel dodelijke ongevallen zijn een gevolg
van het negeren of afwijken van veiligheids-
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procedures. Daarnaast spelen onvoorziene
omstandigheden ook vaak een rol.
De meeste ongevallen hebben een vast
patroon gekenmerkt door:
• Het negeren of onjuist toepassen van
veiligheidsvoorschriften, werk- en
veiligheidsprocedures.
• Onvoldoende opleiding en controle.
• Ontoereikend toezicht van het leidinggevend kader.
• Het betreden van besloten ruimtes, zoals
afgesloten tanks, vaten, kelders en riolen.
Minstens even gevaarlijk, maar moeilijker
te herkennen, zijn bijvoorbeeld open tanks
en vaten.

Ongevallen ten gevolge van
zuurstofgebrek

• Het binnengaan van besloten ruimtes die
onvoldoende zijn geventileerd.
• Procesleidingen die niet goed ingeblokt
waren.
• Lekkages uit gascilinders of gasslangen.
• Gemorste vloeistof uit dewarvaten.
• Afblaaspunten die niet naar een veilig punt
zijn geleid.
Andere werkzaamheden die kans op verstikking opleveren zijn bijvoorbeeld vullen
en/of transport van open dewarvaten in
gesloten voertuigen, verkeerd gebruik van
adembeschermingsapparatuur, verkeerde

gassen aansluiten aan beademingssystemen,
vriestunnels niet op de juiste wijze
gebruiken, gebruik van gas in ongeventileerde
kelders en ondergrondse ruimtes, vullen en
gebruiken van droogijs* containers en inzetten
van een reddingsoperatie zonder aan
verstikkingsgevaar te denken.

Maatregelen voor veilig gebruik
van inerte gassen

Voordat een (besloten) ruimte wordt betreden,
moet een werkmethode zijn opgesteld waarbij
alle gevaren zijn geïdentificeerd en vastgelegd.
Vervolgens moeten maatregelen worden
vastgesteld om ervoor te zorgen dat

medewerkers niet worden blootgesteld aaneen
zuurstofarme omgeving. Een veilige
werkmethode wordt samengevat in de vorm
van een “werkvergunning” en dient aandacht
te besteden aan de volgende onderwerpen:
• Risicoanalyse en het vastleggen van
werkmethodes.
• Inblokken van installatieonderdelen.
• Veilige toegang en uitgang.
• Gasanalyse en persoonlijke
gasdetectieapparatuur.
• Continue toezicht en aanwezigheid van
reddingsmiddelen.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en
eventueel adembeschermingsapparatuur.

* droogijs is de vaste vorm van koolstofdioxide of CO2.
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