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Inleiding: In oktober 2017 wordt een deel van Nederland opgeschrikt door het bericht 

dat mogelijk al vanaf mei 2015 straalgrit met chrysotiel asbest is besmet. Dit straalgrit 

wordt gebruikt om grote constructies zoals bruggen, sluizen en opslagtanks in havens te 

stralen zodat verontreinigingen en coatings worden verwijderd. Bedrijven en de overheid 

richten een crisisstaf in, asbestlaboratoria draaien overuren, saneerbedrijven gaan aan 

de slag en arbeidshygiënisten krijgen de taak om bedrijven te helpen met de voorlichting 

en het inrichten van blootstellingsregisters.  

Risicomodellen worden gemaakt en communicatiestrategieën bedacht. Hoe leg je uit dat 

de gezondheidsrisico’s voor betrokkenen waarschijnlijk heel klein zijn? Binnen een maand 

ontstaat een voldoende stevige body of knowledge waardoor handelingsperspectieven 

ontstaan voor het opruimen van met asbest besmet grit. Maar hoe zit het met de 

gezondheidsrisico’s van de mensen die hebben gestraald? Of die de steigers hebben 

afgebroken of het gebruikte straalgrit hebben opgeruimd, de omwonenden bij de 

Erasmusbrug? De resultaten van de simulatie-experimenten werden pas november 2018 

(een jaar na het ontstaan van het incident) gepubliceerd.  

 

Methoden en technieken: In deze sessie laten we zien hoe bij een grote multinational 

(Shell) een risicoschatting werd gemaakt en wat de resultaten daarvan waren. Andre 

Holtrop legt de aanpak uit die zij hebben toegepast. Zo zijn de eigen data van 

gritmateriaalmonsters gebruikt en is de concentratie asbest (in mg) omgerekend naar 

vezels aantallen. In de literatuur vonden zij wel veel spreiding van omrekeningsfactoren. 

Er is een realistische worst case aangenomen om vezelconcentraties te berekenen met 

de hoogste stofconcentraties gemeten bij straalwerk.  

Peter van Balen gaat in op de modellen (Asbestkaart en Advanced Reach Tool) die hij 

heeft gebruikt om een inschatting te maken van de blootstelling van diverse groepen 

blootgestelden. Hij heeft beroepen gezocht waarbij hij een vergelijkbare werkzaamheid 

veronderstelde met de daarbij behorende blootstellingscategorie. ART is niet toepasbaar 

voor vezels, maar kan wel voldoende goed de massadistributie inschatten voor diverse 

bewerkingen. Door gebruik te maken van omrekeningsfactoren van mg/m3 naar 

vezels/m3 uit de literatuur kreeg hij een beeld van de concentratie chrysotiel in de lucht. 

In de loop van de tijd heeft hij die modellen (door het meer beschikbaar komen van 

informatie en de ontwikkeling in het denken) verfijnt.  



 

Resultaten: Ten slotte presenteert Jody Schinkel de resultaten van de onderzoeken naar 

blootstellingsniveaus die door TNO zijn uitgevoerd; bij het opruimen van gebruikt 

straalgrit (fase 1) en voor verschillende beroepen en omsanders tijdens of door het 

stralen met straalgrit. De resultaten van deze laatste studie werden in november 2018 

vrijgegeven.  

 

Conclusie: In de sessie worden conclusies getrokken over het nut van modellen 

(snelheid) naast de betrouwbaarheid van blootstellingsonderzoek en wordt ingegaan op 

de opmerkelijke overeenkomsten en verschillen in resultaten.  

 

Opmerkingen: Er is sprake van een sessie met drie sprekers die ieder een eigen verhaal 

vertellen. Opmerkelijk is de grote overeenkomst in [asbestvezels] bij stralen in de 

modellen met de gemeten concentraties. Ook wel verschillen in inschatting van de 

blootstelling bij functies die niet direct werkten met straalgrit.  

 

 

 


