
EHBO bij waterschade 

Materiaal Eerste actie Hanteren Verpakking Drogen 

Papieren documenten en manuscripten 

Stabiele media Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Losse vellen niet van 
elkaar scheiden 

Inlegvullen tussen 
mappen en verpakken in 
kratten of dozen 

Aan de lucht drogen, 
vacuum- of vriesdrogen 

Oplosbare inkten 

 
Onmiddellijk invriezen 
of drogen 
 

Niet vloeien (met 
filtreerpapier) 

Inlegvellen tussen 
mappen en verpakken in 
kratten of dozen 

Aan de lucht of 
vriesdrogen 

(Land)kaarten 

Stabiele media Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Extra voorzichtig bij 
gevouwen of 
opgerolde kaarten 

Verpakken in 
kaartenladen, ondiepe 
dozen, op zwaar plano 
karton of met kunststof 
bekleed multiplex 

Aan de lucht of 
vriesdrogen 

Oplosbare inkten Aan de lucht of 
vriesdrogen 

Niet vloeien (met 
filtreerpapier) 

Inlegvellen tussen 
mappen en verpakken 
als hierboven 

Aan de lucht of 
vriesdrogen 

Op linnen 
Onmiddellijk invriezen 
of drogen 
 

Vermijd druk: inkten 
kunnen smetten 

Inlegvellen tussen 
mappen en verpakken 
als hierboven 

Aan de lucht of 
vriesdrogen.  

Op 
kunstdrukpapier 

Onmiddellijk invriezen 
of drogen 
 

 
Inlegvellen tussen 
mappen en verpakken 
als hierboven 

Bij voorkeur 
vriesdrogen 

Boeken 

Boeken en 
pamfletten 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Niet openen of 
dichtleggen; de band 
niet losmaken 

Inlegvellen 
tussenschieten; boeken 
met de rug naar beneden 
in krat of doos (één 
laag) 

Aan de lucht drogen, 
vacuum- of vriesdrogen 

Leren/perkamente
n banden 

Onmiddellijk drogen; 
invriezen bij grote 
aantallen 

Niet openen of 
dichtleggen; de band 
niet losmaken 

Inlegvellen 
tussenschieten; boeken 
met de rug naar beneden 
in krat of doos (één 
laag) 

Aan de lucht drogen 

Kunstdrukpapier Onmiddellijk invriezen 
of drogen 

Niet openen of 
dichtleggen; de band 
niet losmaken 

Nat houden; boeken met 
de rug naar beneden in 
krat of doos (één laag) 
bekleed met vuilniszak 

Bij voorkeur 
vriesdrogen; aan de 
lucht drogen met 
waaier/koude föhn 

Perkamenten 
manuscripten 

Onmiddellijk invriezen 
of drogen 

 
Inlegvellen tussen 
mappen; grote formaten 
plat neerleggen 

Aan de lucht of 
vriesdrogen; geldt niet 
voor vergulde of 
verluchte mss. 

Kunst op papier 
Prenten/tekeningen 
met stabiele media 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Losse vellen niet van 
elkaar scheiden 

Inlegvellen tussen 
mappen en verpakken in 
kratten of dozen 

Aan de lucht-, vacuum- 
of vriesdrogen 

grootformaat Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Extra voorzichtig als 
opgevouwen/opgerold 

Verpakken in 
kaartenladen, ondiepe 
dozen, op zwaar plano 
 karton of met kunststof 
bekleed multiplex 

Vochtig: Aan de lucht 
of vriesdrogen 
Nat: vriesdrogen 



Ingelijste 
prenten/tekeningen 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur  
 

Voorzichtig met het 
glas 

Uitlijsten indien 
mogelijk; verpakken als 
boven 

Na uitlijsten, uit pp 
halen en aan de lucht of 
vriesdrogen 

Oplosbare media 
Onmiddellijk invriezen 
of drogen 
 

Niet vloeien (met 
filtreerpapier) 

Inlegvellen tussen 
mappen en verpakken in 
kratten of dozen 

Aan de lucht of 
vriesdrogen 

Kunstdrukpapier Onmiddellijk invriezen 
of drogen 

 
Nat houden in krat of 
doos bekleed met 
vuilniszak 

Bij voorkeur 
vriesdrogen; aan de 
lucht drogen door pp 
van elkaar te scheiden 
en inlegvellen 

Schilderijen Onmiddellijk drogen 
Water weg laten lopen 
en dan horizontaal 
dragen 

Recto naar boven 
zonder de verflaag aan 
te raken 

Aan de lucht drogen. 
Zie instructies 

Computer media 

Tapes 

Onmiddellijk spoelen 
als het vuil water 
betreft. Drogen binnen 
48 uur ingeval van 
papieren doosjes en 
etiketten; anders 
kunnen ze enkele 
dagen nat blijven. Niet 
invriezen 

Magnetische media 
niet met blote handen 
aanraken. Tapes op 
open spoelen bij de 
spoel vastpakken 

Nat houden in plastic 
zak. Rechtop verpakken 
in plastic krat 

Aan de lucht drogen of 
test vacuumdrogen 
zonder hitte. 

Floppies 
Onmiddellijk 
inpakken; niet 
invriezen 

Disk oppervlak niet 
aanraken 

Nat houden. rechtop 
verpakken in plastic zal 
of bak met koud water. 

Aan de lucht drogen. 

cd-roms 

Onmiddellijk drogen. 
Papier omslagen 
binnen 48 uur drogen 
 

Oppervlak niet 
bekrassen 
 

Rechtop verpakken in 
krat of doos 

Aan de lucht drogen. 

Geluids- en beelddragers 

Geluids-en 
videobanden 

Onmiddellijk spoelen 
als het vuil water 
betreft. Drogen binnen 
48 uur ingeval van 
papieren doosjes en 
etiketten; anders 
kunnen ze enkele 
dagen nat blijven. Niet 
invriezen 

Magnetische media 
niet met blote handen 
aanraken. 

Nathouden in plastic 
zakken. Rechtop 
verpakken in plastic 
krat. 

Aan de lucht drogen of 
test vacuumdrogen 
zonder hitte 

Schellak en acetaat 
platen 

Onmiddellijk drogen. 
Papieren omslagen 
binnen 48 uur drogen. 

Platen zijn zeer 
breekbaar. 
Vastpakken aan de 
randen; vermijd 
schokken 
 

Rechtop verpakken in 
met ethafoam beklede 
krat 

Aan de lucht drogen; bij 
voorkeur met een 
platenreinigings-
apparaat. 

Vinyl platen 

Drogen binnen 48 uur. 
Invriezen is nog nooit 
getest. Indien nodig 
dan invriezen boven -
18°C; hoezen invriezen 
of drogen binnen 48 
uur 

Vastpakken aan de 
randen; vermijd 
schokken 

Rechtop verpakken in 
met ethafoam beklede 
krat 

 
 
 
 
Aan de lucht drogen; bij 
voorkeur met een 
platenreinigings-
apparaat 
 
 



Zwartwit foto’s  
 

Albumine drukken  Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Beeldlaag niet 
aanraken met blote 
handen 

Inlegvellen tussen 
groepjes foto’s 

Aan de lucht drogen; 
ontdooien en aan de 
lucht drogen 

Matte en glossy 
collodium drukken  

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Voorkom wrijving 
Beeldlaag niet 
aanraken met blote 
handen 

 

Aan de lucht drogen; 
ontdooien en aan de 
lucht drogen of 
vriesdrogen 

Zilvergelatine 
contact-en 
ontwikkeldrukken 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Emulsie niet aanraken 
met blote handen. 

Nat houden; verpakken 
in plastic 
zakken in dozen. 

1 aan de lucht drogen;  
2 ontdooien en aan de 
lucht drogen; 3 
vriesdrogen  
NB niet vacuumdrogen 

Kooldrukken en 
Woodburytypieën 

Onmiddellijk invriezen 
of drogen 

Voorzichtig hanteren 
ivm zwellen 
bindmiddel (gelatine) 

Horizontaal 
Aan de lucht drogen; 
ontdooien en aan de 
lucht drogen 

Fotomechanische 
drukken 
(collotypieën, 
fotogravures etc). 
Cyanotypieën 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Niet uit elkaar 
peuteren  

Inlegvellen elke 5 cm. 
Verpak in dozen of 
kratjes 

Aan de lucht drogen of 
vriesdrogen 

 Kleurenfoto’s 

 
Dye Transfer 
afdrukken 

Verpakken om schade 
te voorkomen; kleine 
kans op herstel; 
Onmiddellijk drogen 

Emulsie niet aanraken 
Horizontaal 
transporteren 

Aan de lucht drogen 
beeldzijde boven 

 
Chromogenic 
afdrukken and 
negatieven 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Beeldlaag niet 
aanraken met blote 
handen 

Nat houden; verpakken 
in plastic 

1 aan de lucht drogen;  
2 ontdooien en aan de 
lucht drogen; 3 
vriesdrogen  
NB niet vacuumdrogen 

 Foto’s in etui     

 

Ambrotypieën 
 
 
 
Pannotypieën 

Kleine kans op redding 
Onmiddellijk drogen 

Voorzichtig hanteren; 
glazen drager en zeer 
breekbare beeldlaag 

Horizontaal in 
gebumperde doos/box 

Aan de lucht drogen 
beeldzijde boven. 
Nooit invriezen 

 Daguerreotypieën Onmiddellijk drogen 
Voorzichtig hanteren;  
kwetsbaar oppervalk; 
glazen deksel 

Horizontaal in 
gebumperde doos/box 

Aan de lucht drogen 
beeldzijde boven. 
Nooit invriezen 

 Tintypie 
 

Onmiddellijk drogen 
Voorzichtig hanteren;  
kwetsbaar beeldlaag 

Horizontaal 
Aan de lucht drogen 
beeldzijde boven. 
Nooit invriezen 

 Negatieven 

 
Natte colludium 
glasnegatieven 

Kleine kans op 
redding 
Onmiddellijk drogen 

Voorzichtig hanteren; 
glazen drager; 
kwetsbare beeldlaag 

Horizontaal in 
gebumperde doos/box 

Aan de lucht drogen 
beeldzijde boven. 
Nooit invriezen 
 



 
Droge gelatine 
glasnegatieven 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Voorzichtig hanteren: 
glas 

Nat houden; verpakken 
in plastic 

Aan de lucht drogen; of 
ontdooien en aan de 
lucht drogen; 
vriesdrogen 

 

Ontbindende 
nitraatnegatieven 
met oplosbare 
binder 

Onmiddellijk 
invriezen of drogen 
Kleine kans op 
redding 

Niet deppen Horizontaal 

Aan de lucht drogen; of 
ontdooien en aan de 
lucht drogen; test 
vriesdrogen 

 Degenererende 
Acetaatnegatieven 

Onmiddellijk 
invriezen of drogen 
Kleine kans op 
redding 

Voorzichtig hanteren 
i.v.m. zwelling v.d. 
emulsie 

Horizontaal. 

Aan de lucht drogen; of 
ontdooien en aan de 
lucht drogen; test 
vriesdrogen 

 

Polyester films, 
goede nitraat en 
acetaatfilms 
 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Emulsie niet met blote 
handen aanraken 

Verpakken in plastic 
zakken in dozen 

1 aan de lucht drogen; 2 
ontdooien en aan de 
lucht drogen; 3 
vriesdrogen ; Niet 
vacuumdrogen 
 

 Dia’s 

 Lantaarnplaatjes, 
zilvergelatine 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Voorzichtig hanteren, 
losse plakbandjes en 
glas 

Verticaal in gebumperde 
doos 

Aan de lucht drogen; of 
ontdooien en aan de 
lucht drogen; 

 Kleurendia’s  

 

Indirecte 
kleurendia’s (glas) 
autochromen, agfacolor, 
dufaycolor 
 

Verpakken om schade 
te voorkomen; kleine 
kans op redding; 
meteen drogen 

Voorzichtig hanteren, 
losse plakbandjes en 
glas 

Horizontaal in 
gebumperde doos 

Aan de lucht drogen; 
nooit invriezen 

 

Directe 
kleurendia’s 
Ingeraamde dia’s 
en rolfilm 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

Hanteren aan raampjes 
of randen 

Nat houden; Verpakken 
in plastic zakken in 
dozen 

1 aan de lucht drogen; 2 
ontdooien en aan de 
lucht drogen; 3 
vriesdrogen ; Niet 
vacuumdrogen 
 

 Speelfilms Wassen en drogen 
binnen 48 uur 

 

Nat houden; Verpakken 
in plastic emmers of 
kartonnen dozen 
bekleed met 
vuilniszakken 

Maak afspraken met 
filmverwerkingsbe-drijf 
over wassen en drogen 

 Microfilm/fiches  

 microfilmrollen Wassen en drogen 
binnen 48 uur 

Niet uit de dozen 
halen; dichtbinden met 
elastiekjes 

Nat houden; in blokken 
van 5 verpakken in 
kartonnen dozen 
bekleed met 
vuilniszakken 

Maak afspraken met 
filmverwerkingsbe-drijf 
over wassen en drogen 

 Aperture cards  Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

 
Nat houden; Verpakken 
in plastic zakken in 
dozen 

Aan de lucht drogen; of 
ontdooien en aan de 
lucht drogen; 

 Jacketed microfilm Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

 
Nat houden; Verpakken 
in plastic zakken in 
dozen 

Aan de lucht drogen; of 
invriezen, ontdooien en 
aan de lucht drogen; 

 Diazo en vesiculair 
microfiche 

Invriezen of drogen 
binnen 48 uur 

 
Tussenvellen inschieten 
tussen envelopen en 
verpakken in dozen 

Aan de lucht drogen; of 
invriezen, ontdooien en 
aan de lucht drogen; 

 


