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Tekstboek 

In de 1e druk, 1e oplage van de leergang Verkenner gevaarlijke stoffen (juli 2012) zijn een 
aantal onjuistheden geconstateerd. Deze worden in een eerstvolgende druk gecorrigeerd.  

Hoofdstuk 2 – Gevaarlijke stoffen 

Pagina 23 
Onder “De temperatuur van het gas” na ‘later lichter wordt dan lucht en dan opstijgt.’ Invoe-
gen ‘Het gas verspreidt zich dan over de lucht en de concentratie wordt lager’. 
 
Pagina 27 
Onder “Volumeconcentratie” de eerste zin verwijderen. Het zinsdeel ‘wordt uitgedrukt in hon-
derdste deeltjes (vol%)’ vervangen door ‘wordt uitgedrukt in honderdsten ofwel in procenten 
(vol%)’. 
 
Pagina 29 
In de tweede alinea van paragraaf 3.1 (Soorten straling van radioactieve stoffen): “De alfa-
straling wordt al door een blad papier en ook door kleding en onbedekte huid geabsorbeerd.” 
(‘onbedekte’ is ingevoegd voor ‘huid’). 

Hoofdstuk 3 – De inzetfasen 

Pagina 41 
Het eerste opsommingspunt van pagina 41 (paragraaf 2, Uitruk): “Houd rekening met de 
windrichting. Probeer het meetpunt zo mogelijk bovenwinds te benaderen, zodat u niet direct 
in het effectgebied terecht komt.” (‘halve wind’ is vervangen door bovenwinds) 
 
Pagina 43 
Onder “Nazorg” de zin ‘Aan registratie en dossiervorming … … meer te gaan registreren’ 
verwijderen. 

Hoofdstuk 4 – Kaartlezen en routeplanning 

Pagina 51/52 
De termen netlijnen, 100-meterlijnen en 10-meterlijnen gebruiken. Dus de termen kilometer-
lijn en kilometernetlijn vervangen door de term netlijnen. 

Hoofdstuk 5 - Explosiegevaarmeting 

Pagina 61 
Laatste alinea van de Inleiding verwijderen. 
 
Pagina 63 
De eerste zin onder “De werking van een explosiegevaarmeter” de tekst ‘in ieder geval in het 
brongebied. In het effectgebied gebruikt u de explosiegevaarmeter slechts op aangeven van 
de meetplanleider’ verwijderen. 
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Pagina 64 
De alinea onder het voorbeeld in zijn geheel verwijderen. 
 
Pagina 64/65 
De laatste alinea vervangen door:  
‘De explosiegevaarmeter geeft voor een aantal stoffen een lagere waarde aan dan de wer-
kelijke concentratie. Zie hiervoor de correctiefactoren voor LEL sensoren. Zo geldt voor ace-
tyleen een correctiefactor van 2,8. Dit betekent dat een meting met een explosiegevaarme-
ting die geijkt is op methaan en gebruikt wordt voor een meting van acetyleen een waarde 
aangeeft die 2,8x lager is. Bij de alarmwaarde van 10%LEL is de werkelijke concentratie dus 
28%LEL.’ 
 
Pagina 65 
Onder “Zuurstoftekort” in de zin ‘Bij de aanwezigheid van minder dan 10% zuurstof vindt er 
minder verbranding plaats’ invoegen ‘dan 10%’. 
 
Pagina 67, opsomming van handelingen 

- Handeling 2: ‘Lees eventueel’ vervangen door ‘Gebruik’ 
- Handeling 3: Schakel de meter in. Doe dit in ‘schoon’ gebied. (‘en stel deze in op 0’ 

is verwijderd) 

- Handeling 4 verwijderen. 

- Handeling 5: “Controleer batterijspanning of accuspanning.” 
- Handeling 7b: “Ga terug naar veilig gebied”. 
- Handeling 8: “Lees de maximale concentratie af, onthoud de plaats en het tijdstip 

van de meting (of schrijf dit op) en geef het meetresultaat door aan degene van wie 
u de meetopdracht heeft ontvangen.” 

- Handeling 9: “Spoel de meter na de meting door met frisse lucht, totdat de uitlezing 
0 is.” (‘minstens 5 minuten’ en ‘bij een meter met balgpomp’ is verwijderd). 

 
Pagina 67 
Onder rode tekst. Voor ‘Lees de explosiegevaarmeter af (altijd %LEL) en geef dan uw me-
ting als volgt door’ vervangen door ‘Bij gebruik in het effectgebied, lees de explosiegevaar-
meter af (altijd %LEL) en geef dan uw meting als volgt door aan de meetplanleider:’  

Hoofdstuk 6 - Gasmeting 

Pagina 77 
Tabel meetbuisjes is verouderd, zie plaatje. 
 
Pagina 77 
Onder “Gasmeetbuisjes met een schaalbereik” de 
laatste zin van de eerste alinea (‘Bij gasmeetbuisjes 
….schaalbereik is verkleurd.’) en de tweede alinea 
(‘Verder geldt … schaalbereik aangeeft.’) verwijde-
ren. 
Daarvoor in de plaats invoegen ‘De meting wordt ge-
stopt als het aantal pompslagen is bereikt of als meer 
dan ¾ van de meetschaal verkleurd is voordat het 
aantal pompslagen bereikt is. De gemeten concentra-
tie wordt dan doorgegeven met het aantal daadwer-
kelijk gepompte slagen. 
 
Pagina 80 
Figuur 6.11 het linker meetbuisjes past niet bij de ge-
toonde meetschaal. 
Laatste paragraaf: ‘is dat maximaal negen pompsla-
gen’ vervangen door ‘ is dat maximaal 10 pompsla-
gen. 
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Pagina 86 
Bij aandachtsstreepje ‘meetbereik’ 0,55-5 ppm vervangen door 0,5-5 ppm 

Hoofdstuk 7 – Radioactieve stoffen meten 

Pagina 90 
In de vierde alinea van paragraaf 1 (De inzet van de verkenner gevaarlijke stoffen): “Onder 
leiding van een bevelvoerder mag niet gewerkt worden - anders dan redding - onder omstan-
digheden waarin het dosistempo hoger is dan 25 µSv/h.” (’anders dan redding’ is toege-
voegd). 
 
In de zesde alinea van paragraaf 1 (De inzet van de verkenner gevaarlijke stoffen): “Alleen 
bij een noodzakelijke redding kan besloten worden deze grens van 2 mSv te overschrijden. 
Dit moet dan wel gebeuren onder leiding van een stralingsdeskundige.” (‘niveau 3’ is verwij-
derd). 
 
In de zevende alinea van paragraaf 1: “Primaire hulpverlening waarbij een relatief hoge do-
sis kan worden ontvangen,” (‘dosis hoger dan 100 mSv’ vervangen door ‘relatief hoge do-
sis’). “Bijvoorbeeld voor het uitdelen van jodiumtabletten aan de bevolking bij een kernramp 
geldt een dosislimiet van 100 mSv.” (het woord ‘voor’ ingevoegd en zin aangevuld met ‘bij 
een kernramp geldt een dosislimiet van 100 mSv’. 
 
Pagina 93 
De instructiekaart verwijderen. 
 
Pagina 94 
Foto achterkant Automess invoegen. 
 
Pagina 96 
Onder “Procedures voor het meten van 
ioniserende straling en radioactieve be-
smetting”: de tekst ‘We noemen deze 
‘meter 1’ … tot …’meter 2’ een Auto-
mess’ vervangen door ‘Hier gebruikt de 
brandweer de ADOS voor. Daarnaast 
gebruikt de brandweer de Automess 
voor het uitvoeren van de metingen aan 
de bron of voor het opsporen van be-
smetting.’ 
 
In paragraaf 3.1 (Ontvangen dosis tij-
dens inzet (DELTA)): “Deze meting dient 
dus als controle, als persoonlijke dosis-
meting.” (‘alarmmeting’ is vervangen 
door ‘dosismeting’). 
 
Pagina 97 
Eerste alinea, punt 4: “Draag de meter 
in uw borstzak onder de bluskleding. Het 
is belangrijk dat de straling onder de kle-
ding wordt gemeten.” (‘onder bluskle-
ding’ is toegevoegd). 
 
Laatste alinea: de zin “Als u dat vergeet 
… terugkrijgen.” verwijderen. 
 
Pagina 98 
Eerste alinea: in de eerste regel het 
woord ‘namelijk’ verwijderen. In de laat-
ste zin de tekst ‘dan krijgt u het oude 
maximum terug’ vervangen door ‘dan 
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leest u na de meting het maximum van de oude meetlocatie af in plaats van de nieuwe 
meetlocatie. De meter onthoudt namelijk de maximaal gemeten waarde. Deze verdwijnt pas 
als de meter wordt uitgezet.’ 
 
Onder paragraaf 3.4 “Wederzijdse controle op besmetting (SIERRA)” in de eerste regel de 
tekst ‘(‘meter 2’)’ verwijderen. 
 
Pagina 99 
Onder ‘Uitvoering meting’ bij handeling 3 de tekst tussen haakjes moet zijn (> 1 s -1). 

 


