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Aanleiding onderzoek bronmaatregelen (1) 
 

In 2010 adviseerde de Gezondheidsraad om de grenswaarde voor 

asbest te verlagen: 

van 10.000 vezels/m3 (8-uurs gemiddelde) voor alle soorten 

asbest. 

naar 2000 vezels/m3 voor chrysotiel asbest. 

en naar 300 vezels/m3 voor amfibool asbest.  

 

In 2013 onderzoekt TNO in opdracht van SZW de huidige blootstelling 

tijdens asbest saneringswerkzaamheden (TNO2013R11850). 
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Chrysotiel, factor 10 voor demonteren, factor 10 voor 

bevochtigen/fixeren en factor 40 voor adembescherming 
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Conclusie:  

Bij het verwijderen van niet-hechtgebonden amfibool houdende 

materialen, moet ingezet worden op zorgvuldig werken en 

emissiereductie. Ook zijn adembeschermingsmiddelen met hoge 

protectiefactor (2000) nodig.  

 

Enkele aanvullingen: 

Deze type saneringen betreft 10% van alle saneringen en vraagt 

een flinke inspanning van de branche. 

Onderzoek naar de effectiviteit van bronmaatregelen is zeer 

gewenst. 

Een protectiefactor van 2000 voor ABM is mogelijk mits het 

masker goed gebruikt wordt en deze SWPF is vastgesteld door 

onderzoek  
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2. Bronmaatregelen onderzoek  
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Stichting Certificatie Asbest (Ascert) start onderzoek naar: 

de haalbaarheid van de voorgestelde grenswaarden voor amfibool 

asbest 

wanneer ingezet wordt op optimale werkmethode en 

bronmaatregelen.  

Deelnemers:  

Ascert,  

VOAM-VKBA (brancheorganisatie voor asbestonderzoeks 

bedrijven) 

VVTB (vereniging voor verwijdering van toxische en gevaarlijke 

bouwmaterialen) 

Veras (verbond van aannemers van sloopwerken) 

Fenelab (branche vereniging van geaccrediteerde laboratoria)  

TNO: adviserende en rapporterende rol.  



2. Bronmaatregelen onderzoek  

Bronmaatregelen onderzoek: 

Inventarisatie van de (inter)nationaal beschikbare werkmethoden 

en bronmaatregelen voor het verwijderen van brandwerend 

amosietboard, spuitasbest en leidingisolatie. 

 

Ontwikkelen van een meetprotocol. 

 

Verzamelen bestaande meetdata. 

 

Bemeten van saneringen resulterend in nieuwe meetdata. 
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2. Bronmaatregelen onderzoek  

Resultaten van de inventarisatie: 

Er worden verschillende bevochtigingsmethoden en -middelen 

gebruikt. Ook worden werkmethoden beschreven die zich richten 

op breukarm werken. 

 

Er is nauwelijks onderbouwing met  

   meetdata dus nog onbekend of de 

   voorgestelde grenswaarde gehaald  

   kan worden. 
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2. Bronmaatregelen onderzoek 

Het meetprotocol is ontwikkeld en heeft er toe geleid dat de kwaliteit 

van de verzamelde data goed is.  

Vastlegging van contextuele informatie (tekst en beeld) 

Vastlegging van meet- en analysegegevens 

 

Binnen de branche is gezocht naar meetgegevens verzameld tijdens 

het verwijderen van brandwerend board, leidingisolatie en/of 

spuitasbest.  

 

Er is gezocht naar geschikte saneringsprojecten om metingen te 

verrichten volgens het opgestelde meetprotocol.  
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4. Tijdelijke conclusies bronmaatregelen project 

Voor het verwijderen van brandwerend board kan de persoonlijke 

blootstelling van saneerders met de huidige stand der techniek en 

adembescherming niet voldoende worden beheerst (<300 vezels/m3).  

 

Daarom is een (tijdelijke) grenswaarde van 2000 vezels/m3 

aanbevolen (en overgenomen).  

 

Dit jaar zal de grenswaarde verlaging voor amfibool asbest 

plaatsvinden en uitkomen op 2000 vezels/m3 (identiek aan de huidige 

grenswaarde voor chrystotiel asbest). 
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5. Andere activiteiten in de branche 

Er wordt in de berekeningen gebruik gemaakt van een PF van 2000 

voor adembescherming 

Een protectiefactor van 2000 voor ABM is mogelijk mits het masker 

goed gebruikt wordt en deze beschermingsfactor is aangetoond.  

 

In 2014 is een voorlichtingscampagne over juist gebruik van 

adembescherming getart en tevens geldt er sinds 1 januari 2015 

een fit-test  verplichting.  

 

In 2015 onderzoek naar SWPF (nu APF) van  

  10-12 verschillende type adembescherming  

  (afhankelijke en onafhankelijke lucht) door  

   ProQares en TNO 
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5. Andere activiteiten in de branche 
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TNO is in opdracht van het ministerie van SZW een programma 

gestart met de volgende inhoud:  

Protocollen voor meten en valideren (verzamelen en beoordelen 

van (bestaande) meetgegevens). 

Voorstel voor effectievere wet en regelgeving 

Innovatie programma op het gebied van saneringswerkmethoden 

en op het gebied van analyse van asbestmonsters  

 

Doel om bewustzijn, onderbouwing en innovatie in de branche te 

stimuleren. 

Intensieve samenwerking met stakeholders (bijv. iSZW, SZW, Ascert, 

laboratoria, saneerders, inventariseerders, woningcorporaties, 

industrie, enz…  

Heb je ideeën of informatie meld je dan!! (jody.schinkel@tno.nl) 

Samen op weg naar de 300 vezels/m3!! 
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