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De aanleiding voor het opstellen van deze handout is de calamiteit met 
asbestverontreiniging in straalgrit (oktober – november 2017). Tijdens deze workshop willen 
wij de volgende punten onder de aandacht brengen en bediscussiëren: 
 
1. Wetswijzigingen sinds 2017 

 Aanpassing van de grenswaarde 

 Aanpassing van Risico Klasse (RK) 

 Aanpassing van proces- en persoonscertificatie 

 Invoering van Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) 
 

2. De rol van de Arbeidshygiënist 
  
Punt 2, willen wij aan de hand van de casus straalgrit bespreken/bediscussiëren.  
Wij willen u informeren over de rol en waarde van de inzet van een arbeidshygiënist bij een 
dergelijk calamiteit.  
 
We zullen een presentatie verzorgen en vervolgens een discussie voeren met het publiek en 
een aantal panelleden (SZW, Ascert, voorzitter VIA, toxicoloog). 
 
Nadere uitwerking 
Belangrijk is om een overzicht te geven van de casus straalgrit met als leidend doel: nagaan 
en benoemen waar de AH invloed had en/of had moeten hebben. 
De inspectie ILT/SZW heeft in deze casus op een aantal momenten besluiten genomen. Een 
aantal van deze besluiten zijn arbeidshygiënisch van aard en zeer interessant voor ons 
vakgebied.  
 
Belangrijke vragen die gesteld moet worden zijn:  

 Welke rol had de Arbeidshygiënist kunnen hebben (hierbij geven wij een voorzet)? Wat 
wij interessant vinden, zijn arbeidshygiënisten het hier onderling eens?  

 Hoe kunnen wij ons beter profileren zodat wij ook aan tafel zitten als het er om gaat. 
 
Relevante discussiepunten: 

 Betrof het een urgentie kwestie, m.a.w. zijn medewerkers blootgesteld? 

 Uitgangspunt “nul” blootstelling bij carcinogene stoffen (maar wat moeten we dan met 
de grenswaarde?) 

 Er is een calamiteit of een situatie die onbekend is, hoe kan het dat het huidige stelsel 
dit niet effectief kan managen. 

 Terugkoppeling van de huidige wetgeving (m.b.t. het verwijderen van asbest) en het 
aangeven dat er momenteel weinig ruimte is om te adviseren als Arbeidshygiënist 
(“terugschalen”). 

 
Doel dat wij willen bereiken: 

 NVVA commissie optuigen in het kader van asbestadvies.  

 Adviserende rol naar de inspectie en de diverse platformen.  
 
 



Vragen die wij willen stellen aan de leden: 

 Wat vinden zij hiervan?  

 Wat vinden zij belangrijk?  

 Is er animo, om namens de NVVA, een commissie “asbest” op te tuigen? 


