
MEETSTUDIE: BLOOTSTELLING

AAN ASBEST DOOR WERKEN MET 

VERONTREINIGD STRAALGRIT



TIJDSLIJN

Op 13 oktober vraagt iSZW aan TNO om de blootstelling te bepalen tijdens het 

werken met asbest verontreinigd straalgrit 

Prioriteiten van het onderzoek: 

Blootstellingen tijdens het opruimen van het verontreinigde straalgrit (fase 1)

Blootstellingen tijdens het werken met verontreinigd straalgrit (fase 2)

Blootstellingen voor omstanders en omwonenden van activiteiten met 

verontreinigd straalgrit (fase 3)

Fase 1: 13 oktober 2017 - 13 november 2017

Fase 2 en 3: begin december 2017 - 25 oktober 2018
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FASE 1: METHODE

Stap 1: Inventarisatie van omstandigheden bij het opruimen

1.1 Inventarisatie van gehalte asbest in het straalgrit

1.2 Inventarisatie van methoden en omstandigheden tijdens opruimactiviteiten

Stap 2: Bepalen van worst-case situaties

Stap 3: Meetstudie tijdens opruimwerkzaamheden

Stap 4: Rapportage 
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FASE 1: SAMENSTELLING PRODUCT 

TNO verzamelde 11 productmonsters

De asbestconcentratie was constant: 

Gemiddeld 5,1 (± 2,8) mg/kg.ds (0.0005%) 

Maximaal (bovengrens) 14 mg/kg.ds 

De 20 resultaten vanuit de inventarisatie gaven een vergelijkbaar beeld

NVVA 2019 Zeist



FASE 1: MEETLOCATIES

Selectiecriteria voor meetlocaties (worst-case meetstrategie): 

Het moet bekend zijn dat het straalgrit verontreinigd is (exacte mate van 

verontreiniging werd achteraf bepaald)

Schoonmaken door vegen en schepen (worst-case) 

Genoeg materiaal aanwezig om tenminste 1 uur te meten (ivm bepalingsgrens)

Materiaal wordt bevochtigd (n.a.v. resulaten pilot)

Binnenlocatie zonder ventilatie / geringe ventilatie
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FASE 1: RESULTATEN MEETSTUDIE

De indicatieve dataset (14 PAS & 10 STAT) laat zien dat:

De grenswaarde (2.000 vezels/m3) wordt overschreden (factor 3 op basis 

van bovengrens) wanneer grote hoeveelheden droog product (<2% 

vochtigheid) worden opgeschept en geveegd

De grenswaarde niet wordt overschreden wanneer grote hoeveelheden nat 

product (5-10% vochtigheid) worden opgeschept en geveegd.

Veel visueel stof waarneembaar is tijdens de werkzaamheden

De indicatieve dataset met wetenschappelijke literatuur geeft genoeg

zekerheid dat het grit onder voorwaarde kan worden verwijderd in RK1. 
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FASE 2 EN 3: BLOOTSTELLINGSSTUDIE
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FASE 2 EN 3: TIJDSLIJN 

Fase 2+3: 

Start inventarisatie activiteiten en omstandigheden met straalgrit 

14 december 2017 – 13 maart 2018

Goede afstemming met stakeholders over omstandigheden was cruciaal

Ongeveer 2 maanden uitloop

Experimentele studie met verontreinigd straalgrit: mei 2018 

Praktijkmetingen naar respirabel stof: mei en juni 2018

Conceptrapportage blootstellingsonderzoek: 24 juli 2018

Fase 4:

Opstellen blootstellingsprofielen en risicobepalingen (i.s.m. RIVM):  augustus 

en september 2018

Eindrapportage RIVM en TNO: 23 en 25 oktober 2018 

NVVA 2019 Zeist



RESULTATEN INVENTARISATIE 

OMSTANDIGHEDEN

Op basis van de inventarisatie zijn verschillende activiteiten in te delen: 

Activiteiten met ongebruikt straalgrit (transport, vullen)

Straalwerkzaamheden 

Werkzaamheden met gebruikt straalgrit (steigers opruimen, schoonmaken, 

inspectie, onderhoud)

De omstandigheden waarin deze activiteiten worden uitgevoerd zijn erg 

divers: binnen/buiten, kleine/grote hoeveelheden, beschermd/onbeschermd, 

wel/geen beheersmaatregelen, etc.
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RESULTATEN EXPERIMENTEN: 

RELATIE RESPIRABEL STOF / ASBEST

Uit experimenten met verontreinigd straalgrit blijkt de relatie tussen concentratie 

respirabel stof en concentratie respirabele asbestvezels lineair te zijn: 

Ongebruikt straalgrit: 350.000 vezels/mg resp. stof

Gebruikt straalgrit: 5.100 vezels/mg resp. stof

Stralen: 3.100 - 48.500 vezels/mg resp. stof (afhankelijk van straalinstellingen)
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RESULTATEN PRAKTIJKMETINGEN: 

BLOOTSTELLING  RESPIRABEL STOF

Tijdens worst-case praktijksituaties zijn respirabel stofmetingen verzameld 

201 metingen (104 PAS en 97 STAT)

Op 7 verschillende locaties

De volgende activiteiten zijn bemeten:

Vullen van reservoirs / ketels

Stralen

Opruimen van gebruikt straalgrit

Inspectie van straalwerkzaamheden

Steigers afbreken
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GEMETEN CONCENTRATIES RESP. STOF
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GESCHATTE CONCENTRATIES ASBEST
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BLOOTSTELLINGSPROFIELEN

Op basis van de (worst-case) gemeten taakgerichte blootstellingen en 

blootstellingsduur zijn voor verschillende functieomschrijvingen de volgende 

8-uur TGG geschat 
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT

CONTACT: JODY.SCHINKEL@TNO.NL


