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Asbest mineraal 



Wit asbest,  
350x vergroot onder elektronenmicroscoop 



Uw aandacht gevraagd voor… 
 ASBEST 

 Maatschappelijke impact : asbestslachtoffers 

 Asbestverwijdering onder de maat: strengere handhaving 

 Strengere grenswaarden in NL 

 Asbest verwijderen geeft asbest blootstelling 

 Blootstelling is niet iets van vroeger 

 Rol voor de arbeidshygiënist? 



Uw aandacht gevraagd voor… 
 ASBEST 

 Asbest BLOOTSTELLING veroorzaakt dodelijke longziekten 

 Asbestslachtoffers door arbeids- en milieublootstelling 

 “Meest schadelijke stof op aarde” 

 Asbest blootstelling vroeger…. 

 Bewust/onbewust werken met asbest 

 Houden arbeidshygiënisten zich bezig met asbest? 



Asbest – maatschappelijke impact 
door asbestslachtoffers in Nederland 

 In Nederland overlijden door asbestgerelateerde ziekten 900 – 
1300 mensen per jaar!  GR/IKNL schat dat 9% van alle 
longkankergevallen veroorzaakt wordt door blootstelling aan 
asbest bij het werk.   

 

 Onderbouwing met gegevens CBS 2010:  

 In 2010 overleden 6.536 mannen en 3.678 vrouwen aan 
longkanker. Daarvan zijn dan 560 sterfgevallen toe te schrijven 
aan asbest (9%, schattting IKNL). Er waren 10 sterfgevallen door 
asbestose en 433 door mesothelioom, totaal van 1.003 
asbestdoden in 2010. 

  
  



Beschadigd isolatiemateriaal, hoog risico 



Gevelpanelen, laag risico 



Asbesthoudende beplating tegen dak, laag-hoog risico 



Beschadigd asbesthoudend brandschot, hoog risico 



Mesothelioom 

Coronal CT scan 
 

The malignant mesothelioma is 
indicated by yellow arrows, the 
central pleural effusion is marked 
with a yellow star. 
 

(1) right lung,  
(2) Spine 
(3) left lung 
(4) Ribs 
(5) Aorta 
(6) Spleen 
(7) left kidney 
(8) right kidney 
(9) liver 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Tumor_Mesothelioma2_legend.jpg


Asbest grenswaarden 
 Huidige grenswaarden: VR 1000 vezeleq/m3 

(jaargemiddelde) en MTR 100.000 vezeleq/m3 

 Werkplek: 10.000 vezels/m3 (geen onderscheid tussen 
soorten sinds 2006) art. 4.46 Arbobesluit. (=10% EU gw) 

 Per 1/1/2014 nieuwe grenswaarden: 300 vezels/m3 voor 
amfibolen en 2000vezels/m3 voor serpentijn 

 Vrijgave bij eindmeting na asbestsanering: 10.000 
vezels/m3. dit wordt voor “complexe saneringen” (klasse 
3) ook 300 resp. 2000 vezels/m3. 

 

 

 



Asbest grenswaarden 
 Achtergrond: Epi meta studie; GR advies 2010 

verlaging grenswaarden 

 Afwijkend van Europese richtwaarde:  

 100.000v/m3 voor werkplek; Den, Nor, Zwe, Fra, Oos, 
Zwi, Bel, Spa,  

 Idem USA TLV en PEL 

 UK <100.000v/m3 -8h als Control limit, niet safe, 
>>ALARP 

 UK <600.000v/m3 -10min voor non-licensed work 

 



Kalender (zie website asbestfeiten) 

 Dec 2011: Aedes brengt handboek asbest voor woningcorporaties 

 Feb 2012: nieuwe procescertificaten SC530 en SC540 gaan in, o.a. Voorschriften 

inventarisatierapport en bouwkundig diploma verplicht voor DIA 

 Nieuwe NEN 2990 definitief, geeënt op risicoklassen 1-2-3 

 April 2012: Nieuw Bouwbesluit 2012, melding, meldingstermijn 5 dagen, 

NEN2991 risicobeoodeling gebouw gebruiksituatie 

 Medio 2012: invoer LAVS: hele keten gekoppelt aan omgevingsloket 

 Juli 2012 scholen moeten asbestinventarisatie gereed hebben 

 April 2013: nieuwe grensewaarden in SC530 en SC540 

 1 ja.2014: nieuwe arbogrenswaarden van kracht 



Nieuwe asbest regelgeving NL: 
 Aanleiding: Teveel overtredingen binnen Asbestbranche  
 
 Certificeringsregeling voor asbestinventarisatie- en 

asbestverwijderingsbedrijven per 1-2-2012. Omvorming certificerende 
instanties naar toezichthoudende bestuursorganen voor certificatieschema’s. 
 

 Bouwbesluit per 1-4-2012: sloopvergunning is vervallen, meldingsplicht voor 
werken met asbest 4 weken van tevoren. Bedrijven en particulieren mogen in 
sommige gevallen 5 werkdagen van tevoren melden voor reparatie- of mutatie-
onderhoudswerkzaamheden. 

  
 de overheid zal strenger toezicht houden en kan bij afwijkingen overgaan op 

stillegging (I-SZW Brochure Aanpak van asbest 2012-2015) 
 

 Na asbestverwijdering in klasse 3 eindmeting met SEM/TEM   
 



Asbest blootstelling heden 
 Risicoberoepen vlgs I-SZW: 

 Installateurs, bouwvakkers 

 Asbestverwijderaars? APF onafhankelijk masker = 
2000 ?? (Fittest niet verplicht in NL…) 

  grenswaarde verlaagd naar 300, dus concentratie 
buiten masker < 300.000v/m3 bij bijv. verwijderen 
spuitasbest of picalplaat? Zeer grote 
overschrijdingskans, dus verwijderen met 
bronmaatregelen (AH strategie) is noodzaak 



Asbest, wat moet je ermee? 
 Taak van de arbeidshygiënist:  

 Risico’s herkennen; 
 Risico’s evalueren; 
 Risico’s beheersen. 

 Asbestblootstelling is ook vandaag nog aan de orde!! 
 

Dus: 
herken asbestmaterialen bij bedrijfsbezoek, rondgang, RI&E !! 
Stel vragen, benoem het risico bij de klant, vergroot 

bewustwording ! 
Situatie verdacht …>> actie! 
Verbouw, renovatie, sloop, onderhoud, demontage machines enz. 

let op actuele en potentiële blootstelling, beoordeel werkplan! 



Asbest, wat moet je doen? 
 Acuut gevaar: stilleggen werk, elke blootstelling vermijden, 

melding lg, evt. melding Arbeidsinspectie. 

 Potentieel chronische blootstelling: SC540 gecertificeerde 
inventariseerder inschakelen, die maakt risicobeoordeling. 
NEN2991 meting? Meedenken! 

 Beheersmaatregelen richten op bronaanpak!  

 Zoveel mogelijk werken in laagste risicoklasse 

  Evt. klant ondersteunen bij evalueren meetresultaten lab. 

 AH/ VK maakt/werkt mee aan beheersplan. 

 Risico bespreken in voorlichtingssessie, kan samen met BA. 

 Bewustzijn vergroten met training asbest herkenning. 

 



Asbest, hoe verwijderen?  
 Casus Gemeente Leeuwarden 

 Inventariseerder en asbestverwijderaar oneens over 
verwijderingsmethode asbesthoudende glaskit 

 AH gevraagd als onafhankelijke adviseur 

 Afwijken van inventarisatierapport? dan veilige 
werkmethode aantonen met SC-548 in gecontroleerde 
omgeving en risicoklasse 1 (AH-strategie!) 

 Resultaat werkmethode: geen asbestvezels aantoonbaar 
(n=9) 

 Resultaat voor opdrachtgever en verwijderaar acceptabel en 
200.000 euro bespaard aan gemeenschapsgeld 

 



Asbest: samenvatting 
 Let op ASBEST, nog steeds risico op werkplekken 

 Let op nieuwe regels 

 Risicoberoepen 

 Inzet AH: om slachtoffers in toekomst te voorkomen 

 Herken, evalueer, beheers bij de bron, ALARA 

 Asbestrisico = gevolg actuele/ potentiële blootstelling 

 Zo mogelijk kosteneffectief, maatschappelijk verantwoord 
verwijderen 

 The future is in your hands 

 
andre.holtrop@shell.com   
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