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Zuurkasten 

Wet- en regelgeving 

NEN-EN 14175 (1t/m8) Zuurkasten - Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij 

plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria 

NPR 4500  Toelichting bij de NEN-EN 14175-reeks 

NEN-EN 12469 Biotechnologie - Prestatie-eisen voor microbiologische 

veiligheidswerkkasten 

NL 12741   Voorschriften bio-veiligheidskasten 

DIN 12980 Laboratory installations - Safety cabinets and glove boxes 

NEN-EN ISO 14644 Normreeks laminair flowkast (Cros-Flow/ Down-Flow) 

Artikel 5 van de Arbowet   

 

Risico’s ten aanzien van productveiligheid vallen buiten de scope van dit blad! 

 

Toelichting 

De term “Zuurkast” roept bij medewerkers soms vragen op. Zuurkasten zijn niet alleen 

bedoeld voor veilig werken met zuren, dit geld ook voor andere chemicaliën zoals basen, 

giftige stoffen of vluchtige (gassen) organische oplosmiddelen en vaste stoffen (poeders e.d.). 

Chemicaliën-handelingskast zou beter passen bij de huidige kennis die is opgedaan in de loop 

van de tijd. 

 

Korte toelichting op de vermelde wet- en regelgeving 

• NEN-EN 14175 & NPR 4500  

(Nederlandse Praktijk Richtlijn) Zuurkasten moeten voldoen aan de bijbehorende 

voorschriften.  

• NEN-EN 12469  

Bio-veiligheidskasten, Europese norm voor ontwerp, constructie en prestaties. Er worden 

3 klassen onderscheiden. 

• NL 12741    

 Bio-veiligheidskasten, bijbehorende voorschriften.  

• DIN 12980 

 Bio-veiligheidskasten cytotoxische stoffen en andere CMR-geneesmiddelen. 

• NEN-EN ISO 14644 

Laminair flowkast (Cros-Flow/Down-Flow). Op dit moment geen Europese standaard 

beschikbaar. 

• Artikel 5 van de Arbowet 

In deze wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van 

de Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E). 
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Zuurkasten 

Voorschriften 

Met de algemene term “Zuurkasten”, onderscheden we globaal 4 hoofdgroepen: 

1. Standaard zuurkast. 

2. Laminaire flowkasten ofwel LAF kasten.  

3. Bio-veiligheidskasten. 

4. De afwijkende Walk-in zuurkast voor speciaal toepassingen. 

 

Bio-veiligheidskasten 

Deze kasten worden in verschillende klassen opgedeeld. De kast wordt vaak gebruikt voor 

handeling met biologische stoffen (bijvoorbeeld bacteriën en virussen, enz.) en allergenen. In 

enkele gevallen is deze uitgerust als Glovekast, bedoeld om de veiligheid te intensiveren. 

Deze dienen aan NEN-EN 12469 te voldoen. Deze norm beschrijft welke testen tijdens een 

validatie uitgevoerd dienen te worden en aan welke prestatie eisen een microbiologische 

veiligheidskast dient te voldoen. DIN 12980 geldt voor de speciale toepassing van 

veiligheidskasten. Deze zogenaamde bio-veiligheidskasten zijn van belang bij handeling 

cytotoxische stoffen en andere CMR-geneesmiddelen. 

Walk-in zuurkast 

Deze kasten zijn meestal speciaal ontworpen en geschikt voor het installeren van hoge 

opstellingen/constructies, zoals testopstellingen of lokale handeling van grote volumes 

chemicaliën. Ook geschikt om vatenontluchters te plaatsen en bij calamiteiten om besmette 

vaten tijdelijk in te plaatsen. Hier kan NEN-EN 14175 & NPR 4500 (Nederlandse Praktijk 

Richtlijn) worden toegepast.  

Nieuwe zuurkast 

De toekomstige gebruiker/eigenaar van zuurkasten dient zelf de eisen te formuleren waaraan 

een specifieke zuurkast moet voldoen. Dit kan in het PVE en de RI&E. Artikel 5 van de Arbowet 

moet worden opgenomen, hierbij helpen de beschikbare normen.  

Afhankelijk van de stoffen die in de kast wordt gehandeld, kunnen aanvullende maatregelen 

getroffen worden om te voldoen aan de inhoud van het PVE, de RI&E en artikel 5 van de 

Arbowet. Belangrijke zaken om rekening mee te houden: 

 

• Afhankelijk van de toegekende chemicaliën, controleert u of een registratieverplichting 

risicovolle stoffen noodzakelijk is. 

• Gebruik van giftige stoffen, carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR). 

• Gebruik van vluchtige stoffen, zoals vluchtige organische oplosmiddelen. 

• Gebruik van explosieve stoffen of stoffen met een laag ontvlampunt. 

• Gebruik van brandbare stoffen, i.v.m. vloeistoffen handeling.   

• Gebruik van sterke zuren en basen, i.v.m. aerosolvorming en gevaar van spatten. 

• Gebruik van biologische agentia, i.v.m. besmettingen tijdens handeling.  

• Gebruik van micro-organismen, virussen, uitbraak en besmetting. 
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Zuurkasten 

• Rekening houden met vrijkomende gassen, reactie van verschillende toevoegingen 

(eveneens in reactie met aangesloten afzuiginstallatie en onderdelen daarvan!) 

Stel een Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E) op 

• Betrek een bedrijfsveiligheidskunde bij het beoordelen van gegevens. Indien niet 

beschikbaar, benader een kundige externe persoon. 

• Hanteer de eerder behorende wettelijke NEN normen. Bedenk dat dit per 

installatiekeuze, handeling en situatie kan verschillen. 

• Toets de lokale regelgeving in relatie tot brandbeveiliging. Bijvoorbeeld, zuurkasten in 

gesprenkelde ruimten kan een punt van aandacht worden. Is gasblussing gewenst? 

Luchtstromen beïnvloeden de werking van rookmelders, enz.  

 

Stel een Programma Van Eisen op 

• Manier van handeling 

• Te hanteren gevarenklasse 

• Bouwlocatie 

• Ruimte indeling 

• Enz. 

 

Eenmalig aanleveren door leverancier  

Documenten zuurkasten en bio-veiligheidskasten  

• Technische prestatie gegevens 

• Handleiding 

• Tekeningen 

• Validatie gegevens  

• Testprotocollen  

• Toegepaste materialen kast 

• Onderhoudsvoorschriften 

• Uitgevoerde aanpassingen tijdens installatie 

 

Tweedehandse zuurkasten 

Het is belangrijk dat er vooraf een duidelijk programma van eisen ( PVE) ten grondslag ligt 

waar de zuurkast aan moet voldoen. Een vermelding van de materialen, vloeistoffen en/of 

gassen, gebouwlocatie en de te verwachten hoeveelheid werkzaamheden zal bijdragen om tot 

een goede beslissing te komen. 

Als er geen gegevens bekend zijn van de aangeboden zuurkast is van belang om veilig te 

handelen. 

Vermeld beproevingsmethoden voor typekeur /inspectieformulier/certificaat. Het gaat 

daarbij met name om de bepaling van de zogenoemde containment factor van de zuurkast. 

Deze kwantificeert en bepaalt de mate waarin de zuurkast in staat is om te voorkomen dat 

gevaarlijke stoffen die in de zuurkast vrijkomen in de werkruimte terechtkomen.  
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Zuurkasten 

De factor wordt bepaald door op gestandaardiseerde wijze een test-gas in de inbedrijf zijnde 

zuurkast vrij te laten komen. Vervolgens wordt de concentratie van het gas in de buurt van 

het raamvlak gemeten. Er worden in de norm geen grenswaarden gesteld aan de 

concentraties van het test-gas en dit is slechts een indicatie. Van een specifieke zuurkast 

zonder gegevens kan dus niet worden gezegd dat deze voldoet aan een bepaalde norm. Als dit 

wel noodzakelijk is diens dit in overeenstemming met de gestelde NEN-normen te worden 

uitgevoerd.  

 

Naleving voorschriften 

De Arbeidsomstandighedenwet vermeldt het volgende:  

• De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die 

daarmee zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane 

ervaring daartoe aanleiding geeft (Zorgplicht).  

• Naleving dient te worden gewaarborgd door de volgende hoofdgroepen: Ontwerpkeuze, 

Plaatsing/installatie, Keuren/testen, Onderhouden, Herstellen, Demonteren, 

Verplaatsen, en Afvoeren/sloop.  

• De wettelijk voorgeschreven risico-inventarisaties waarin iedereen een zorgplicht heeft, 

volgens o.a. de richtlijnen in Artikel 5 van de Arbowet, zijn van belang.  

• Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die 

van anderen, rekening houden met zijn technische kennis en middelen. Ook moet de 

werknemer de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een 

dergelijk gevaar te voorkomen.  

 
Zuurkast reiniging  

• Laat door gecertificeerde specialisten een zuurkastreiniging uitvoeren binnen uw bedrijf, 

zonder dat anderen daar last van ondervinden. 

• Specialistische reiniging altijd onder strikte veiligheidseisen. Hierbij dient rekening te 

worden gehouden met de veiligheidseisen en regels die gelden binnen het bedrijf of 

instelling. Iedere gebruiker dient zich hieraan te houden en is in geval van nalatigheid 

medeplichtig. 

• Als eerste worden de zuurkasten in kaart gebracht die voor reiniging in aanmerking 

komen. Hierbij wordt onderzocht welke materialen en middelen gebruikt worden, zodat 

men het reinigingsmiddel hierop kan afstemmen. 

• Voorafgaand aan reiniging vindt een Last Minute Risk Analysis (LMRA) plaats, waarbij 

eventuele mankementen of tekortkomingen worden genoteerd op het inspectieformulier. 

Hierop wordt de reiniging afgestemd. De bevindingen kunnen ook gebruikt worden om de 

benodigde reparaties/aanpassingen te bespreken met uw leverancier.  

• Na afronding van de werkzaamheden is het een aanbeveling om 1 tot 2 proefmonsters te 

nemen van de gereinigde zuurkasten. Het is raadzaam om deze 2 jaar te bewaren. 

• Alle gereinigde zuurkasten dienen van een certificaat en een sticker te worden voorzien 

met daarop vermeld de datum van inspectie en reiniging.  
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Zuurkasten 

Controle en onderhoud zuurkasten 

• Dagelijks (aanbeveling) 

- Controle van de lucht intake (luchtflow  voor aanvang werkzaamheden. 

- Controle van de raamstanden. 

- Waarneming beoordelen, eventuele actie direct uitvoeren. 

- Sluit het raam als de zuurkast niet wordt gebruikt. 

- Weet wat er in de zuurkast staat.  

 

• Jaarlijks (verplicht) 

- NEN-EN 14175 en NPR 4500: Vaststellen dat de zuurkast zich nog in gelijke staat 

bevindt als bij levering (of vorige controle en inspectie), dat de ingestelde 

luchtbehandeling overeenstemt met de specificaties en dat de omgevingsfactoren 

geen nadelige invloed hebben op het functioneren van de zuurkast; dit met behulp 

van de testen en/of controles zoals vastgelegd in NPR 4500. Aanbevolen wordt om 

de routinetest eenmaal per jaar uit te voeren en ten minste de aanbevelingen van 

de leveranciers aan te houden. De minimale inhoud van de rapportage is vastgelegd 

in NEN-EN 14175. 

- Vastgelegd in NPR 4500: De omgevingsfactoren mogen geen nadelige invloed 

uitoefenen op de ingestelde luchtbehandeling of koude val van lucht veroorzaken en 

dus het functioneren van de zuurkast beïnvloeden. 

 

• Onderstaande punten maken deel uit van het jaarlijks onderhoud 

- Visuele controle van de algemene staat van de zuurkast 

- Controle van de elektrische voorzieningen  

- Controle van de luchtsnelheid 

- Afgezogen luchtvolume   

- Controle van de lucht-inflow 

- Controle van de raamstanden 

- Controle van de afdichtingen 

- Controle en testen van de alarmeringen 

- Controle van lichtopbrengst   

- Zuurkast unit voorzien van een periodieke controle sticker met vermelding volgende 

controle beurt 

- Er wordt een volledige rapportage verstrekt incl. een meetrapport 

- Gebruikte meetapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd en gecertificeerd door een 

erkend bedrijf  

- Het onderhoud en de validatie van de zuurkast wordt jaarlijks uitgevoerd door een 

gecertificeerd bedrijf 

- Waarneming beoordelen, eventuele actie uitzetten 

- Gegevens archiveren   
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Zuurkasten 

Documenten 

Bij te houden door beheerder 

• Programma van Eisen / Uitgangspuntendocument 

• Risico Inventarisatie en Evaluatie 

• Rapport uitgevoerde dagelijkse controles (zorgplicht) 

• Rapportage jaarlijks onderhoud 

• Rapportage jaarlijkse keuring 

• Rapportage reiniging zuurkast (zorgplicht) 

• Technische gegevens en prestaties 

• Gebruikershandleiding 

• Installatie tekeningen 

• Validatie gegevens ingebruikname 

• Testprotocollen fabrikant 

• Toegepaste materialen kast (zorgplicht) 

• Onderhoudsvoorschriften (zorgplicht)  

• Uitgevoerde aanpassingen tijdens installatie (zorgplicht) 

• Dossier wijzigingen aan zuurkast (zorgplicht) 

 

Opmerkingen 

• Sprinklerinstallatie en gasblussing worden steeds vaker toegepast in de industriële 

omgeving, meestal samen met handblusmiddelen. Bij handeling van chemicaliën kan dit 

nadelig zijn voor de veiligheid. Zorg ervoor dat dit een punt van aandacht blijft en stem 

lokale blusmaatregelen altijd af met eisende partijen en bedrijfsdeskundigen.  

• Jarenlang praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat traditionele zuurkasten ten minste 

een instroomsnelheid van lucht behoeven tussen de 0,4 en 0,6 m/sec. Boven de 0,6 

m/sec veroorzaakt turbulenties bij het uittreden. Onder de 0,4 m/sec heeft de 

instromende lucht minder ‘’robustness’’. Dit is slechts een indicatie voor een zuurkast. 

Er zijn steeds modernere en energiezuinigere zuurkasten beschikbaar welke afhankelijk 

van de omgevingsomstandigheden al dan niet geschikt zijn voor gebruik op uw locatie en 

al met instroomsnelheden voor lucht werken van 0,25m/sec. Luchtflowwaardes worden 

feitelijk vastgesteld op basis van normen in relatie tot de constructie van de kasten en 

de stoffen/media waarmee in de kast wordt gehandeld. Het aantal in gebruik zijnde 

zuurkasten in een ruimte en de instromende ruimtelucht zijn hierbij bepalend. Het is 

daarom aan te bevelen om het gelijktijdig gebruik mee te nemen in de beoordeling van 

lucht-instroomsnelheid zuurkasten.   

 

Aanbeveling bij zuurkasten  

• Feitelijk heeft de medewerker genoeg aan een zeer korte werkplekinstructie, kaarten 

van die gevaarlijke stoffen waarin de belangrijkste gevaren, de maatregelen en hoe te 
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Zuurkasten 

handelen bij incidenten puntsgewijs beschreven staan. Zorg dat voor elke materiaal wat 

gebuikt wordt in de zuurkasten “of directe werkomgeving” een Safety Data Sheet (SDS)  

“ook wel Chemiekaarten genoemd” als hard copy beschikbaar is.  

• Aanleggen constructie dossier per zuurkast waarin relevante informatie is vermeld voor 

een optimaal beheer. 

• Zuurkasten goed zichtbaar groeperen per gebruikte chemicaliën en/of gassen, risico’s 

ontoelaatbare menging van chemicaliën/gassen blijven dan tot een minimum beperkt. 

• Voeg de Veiligheids-Informatiebladen  (VIB) toe aan een lokale beschikbare 

calamiteitenmap. In geval van calamiteiten heeft men dan altijd de juiste informatie 

voorhanden voor eerste zorg.  

• Zorg dat de lokale instructiebladen recent blijven en neem deze op in centraal beheer; 

jaarlijkse controle op laatste versie is aan te bevelen. 

• Registreer incidenten/rapportages. Tevens validatie en kalibratiecertificaten uit jaarlijks 

onderhoud. 

• Zorg dat personen die aan zuurkasten of aanverwante systemen werken de basiskennis 

bezitten van de stoffen die lokaal worden gebruikt. 

• Gebruikte Zuurkast: Vraag “voorgaande aankoop” of inspectie van een gebruikte 

Zuurkast altijd of deze is gereinigd. Een sticker met daarop de datum en verwijzing naar 

inspectie/reinigingsdocument zal duidelijkheid geven. 

• Afzuigventilators bij voorkeur op dak met hoge worp uitblaaskanalen, zie toe dat 

uitstootdampen niet worden aangezogen door andere aanzuig-installaties, pas 

voorschriften dak-betreding aan.  

 

 

 

 

 


