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Inleiding 
In het kader van het project ‘Onderzoek en informatievoorziening arbodeskundigen’ (BA&O, NVAB, NVvA, NVVK) 
worden meerdere evidence-based richtlijnen ontwikkeld, waaronder een richtlijn voor lasrook. Richtlijnen op het 
gebied van arbeid en gezondheid hebben tot doel te komen tot een betere bescherming en bevordering van 
gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. 
     
Methoden 
De volgende uitgangsvragen stonden aan de basis van de richtlijn: 

1. Welke instrumenten zijn beschikbaar om de blootstelling aan lasrook te beoordelen? 
2. Hoe kan rekening worden gehouden met verstorende factoren bij de beoordeling van blootstelling? 
3. Wat is bekend over de effectiviteit van beheersmaatregelen? 
4. Hoe kan het juiste pakket van maatregelen worden geselecteerd? 
5. Hoe kan de effectiviteit van de maatregelen worden geborgd? 

Op basis van de uitgangsvragen zijn literatuur searches gedaan in een zestal databases (PubMed, Embase, Scifinder, 
NIOSHTIC, Scopus & Proquest) met een opbrengst van 3700 potentiële publicaties. Verdere selectie en beoordeling 
heeft systematisch plaatsgevonden conform de gebruikelijke systematiek voor evidence-based richtlijnen en vertaald 
naar een praktische richtlijn. 
 
Richtlijn lasrook 
De concept tekst van de richtlijn is in oktober beschikbaar gekomen en bevat adviezen op de volgende onderdelen: 
1.  Beoordelen van blootstelling aan lasrook 

 Meten van lasrook of schatten met behulp van expert systemen? 
2.  Maatregelen om de blootstelling aan lasrook te reduceren, waarbij aandacht voor: 

 Samenstelling van beschermgassen 

 Samenstelling van lasdraden/elektrodes 

 Instelparameters van het lassen  

 Pulserend lassen 

 Lastoorts afzuiging 

 Bronafzuiging (afzuigmondstukken, lastafel) 

 Ademhalingsbeschermingsmiddelen 

 Positie van de lasser t.o.v. de laspluim  

 Lassen in besloten ruimten 
 
Voor de meeste adviezen geldt dat ze niet afwijken van de huidige arbeidshygiënische praktijk. Wel is van elke 
maatregel de mate van bewijs en de mate van reductie van blootstelling aan systematisch beschreven. Er zijn echter 
ook een aantal adviezen die enigszins afwijken van de huidige praktijk. Voorbeelden daarvan zijn het al dan niet meten 
onder de laskap, het verstorende effect van slijpen tijdens lassen en het schatten van blootstelling met behulp van 
expert systemen. Met name deze aspecten zullen tijdens de presentatie nader worden toegelicht.  
 
Van elk van de bovenstaande maatregelen is het individuele effect op de blootstelling aan lasrook beschreven. Er is 
echter weinig onderzoek beschikbaar over een effectief pakket van maatregelen noch over de optimale borging van 
deze maatregelen. In algemene zin is er in relatie tot blootstelling aan lasrook weinig ‘evidence based’  informatie over 
aspecten als organisatiecultuur, gedrag, toezicht, onderhoud en voorlichting. 
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