
Terugdringen van
DieselMotorEmissie (DME)

DieselMotorEmissie (oftewel DME of dieselrook) is kankerverwekkend. Alle werkplaatsen waar
dieselvoertuigen binnenkomen, dienen maatregelen te treffen om een zo laag mogelijke 
blootstelling te bereiken.

Wat kunt u doen om DME terug te dringen?

Wegnemen van de bron
• Rijd het voertuig bij voorkeur direct in de werkplaats als de motor nog op temperatuur is

en rijd stapvoets.  
• Beperk het draaien van de motor binnen zoveel mogelijk.
• Benut hulpmiddelen om personenwagens in de showroom te verplaatsen zonder te 

hoeven starten.*

Inzetten van hulpmiddelen
• Plaats bij voertuigen zonder roetfilter een opsteekfilter voordat u het de werkplaats in- en

uit rijdt.*
• Adviseer de eigenaar van het voertuig zonder roetfilter een retrofit roetfilter indien 

mogelijk.*
• Gebruik in de werkplaats altijd de afzuigslang en zorg daarbij dat deze goed past.*
• Kies voor mechanische ventilatie met voldoende capaciteit.*
• Benut natuurlijke ventilatie als de weersomstandigheden dit toelaten, maar vermijd tocht.
• Voorkom opdwarrelen van roetdeeltjes door de werkvloer nat te reinigen of te stofzuigen

in plaats van te vegen of met perslucht onderdelen schoon te maken.

Organisatorische maatregelen
• Controleer periodiek of de afzuigslang geen lekkage (scheurtjes) heeft.
• Minimaliseer de rijafstanden naar de werkplekken.*
• Controleer periodiek (afhankelijk van het gebruik, maar minimaal 1x per jaar) de werking

van de mechanische ventilatie.
• Attendeer de eigenaar van het voertuig op het belang van tijdig motoronderhoud.*
• Voer motortesten bij voorkeur uit in een aparte ruimte.*

Bespreek DME en de noodzakelijke maatregelen voor terugdringing van de blootstelling periodiek
in het werkoverleg. Alle tips waar een * bij staat, hebben een uitgebreide beschrijving in de arbo-
catalogus op www.oomt.nl. U vindt daar nog veel meer relevante informatie over DME.  
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Pak DME aan, dat lucht op!

Beperk de uitstoot van en blootstelling aan dieselrook
• Beperk het draaien van de motor binnen zoveel mogelijk.
• Rijd het voertuig bij voorkeur direct in de werkplaats als de motor nog op temperatuur is
 en rijd stapvoets.
• Gebruik hulpmiddelen om personenwagens in de showroom te verplaatsen zonder te
 hoeven starten.
• Gebruik een opzetroetfilter als je in het pand rijdt met een voertuig met een koude motor, 
 bijvoorbeeld bij het naar binnen en buiten rijden of verplaatsen tussen werkplekken. 
 Dit is niet nodig bij een voertuig met een Euro 6 motor.
• Gebruik in de werkplaats altijd de afzuigslang en zorg daarbij dat deze goed past.
• Zorg altijd voor goede ventilatie van de werkplaats. Kies voor mechanische ventilatie met
 voldoende capaciteit. Benut natuurlijke ventilatie als de weersomstandigheden dit toelaten, 

maar vermijd tocht.
• Kies voor nat reinigen of stofzuigen van de werkplaats of onderdelen in plaats van perslucht. 

Daarmee voorkom je dat je roetdeeltjes door de werkplaats verspreidt.
• Controleer periodiek of de afzuigslang geen lekkage (scheurtjes) heeft.
• Minimaliseer de rijafstanden naar de werkplekken.
• Controleer periodiek (maar minimaal 1x per jaar) de werking van de mechanische ventilatie.
• Voer motortesten bij voorkeur uit in een aparte ruimte.

Onderhoud en advies
• Adviseer de eigenaar van het voertuig zonder roetfilter een retrofit roetfilter indien mogelijk.
• Attendeer de eigenaar van het voertuig op het belang van tijdig motoronderhoud.

Blijf met elkaar in gesprek over DME!
Bespreek DME en de noodzakelijke maatregelen voor terugdringing van de blootstelling 
periodiek in het werkoverleg. En spreek elkaar aan op veilig en gezond werken.

Meer weten over DME en praktische maatregegelen om de blootstelling te verminderen? 
Ga naar de arbocatalogus op www.oomt.nl.


