ASBEST, EEN STILLE KILLER
De laatste maanden worden we regelmatig geconfronteerd met verontrustende persberichten
over de gevolgen van blootstelling aan asbest. Het bewustzijn over de risico’s groeit.
Het is onze taak, als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, ons steentje bij
te dragen en u te informeren over het herkennen van asbest, over de risico’s die zich kunnen
aandienen en over de nodige preventiemaatregelen.
Met deze publicatie is het niet de bedoeling om paniek te zaaien, maar wel om u objectief te
informeren zodanig dat de risico’s kunnen worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

Herkennen van asbest
We kunnen pas het risico beperken wanneer we weten hoe we asbesthoudende materialen
kunnen herkennen. We onderscheiden 2 groepen: hechtgebonden en losgebonden asbest.
We kunnen met deze brochure niet volledig zijn, maar we geven hier de belangrijkste
toepassingen weer aan de hand van foto’s.
Met hechtgebonden asbest bedoelt men alleen:
Alle asbestcement producten zoals golfplaten, onderdakplaten, buizen, deur- en
raampanelen,…;
Asbesthoudende vloerbekleding zoals o.a. asbesthoudend vinyl;
Asbesthoudende bitumen en roofingproducten;
Asbesthoudende dichtingen op basis van cement, bitumen, kunststof of lijm.

Asbestcement golfplaten, gevelleien en buizen, onderdakplaten en raampanelen

Asbesthoudende vinyl vloerbekleding

Asbesthoudende bitumen en roofingproducten
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Asbesthoudende dichtingen en een vel waaruit de dichtingen worden gesneden
Het losgebonden asbest is al de rest. De belangrijkste zijn:
Asbesthoudende plafondplaten;
Asbesthoudende remmen van voertuigen, liften en andere industriële installaties;
Asbesthoudende gipsplaten, gebruikt als compartimenteringsmateriaal;
Asbesthoudende gipsisolatie rond o.a. leidingen van de centrale verwarming;
Het spuitasbest of asbest bevlokking;
Asbesthoudende weefsels en touwen.

Asbesthoudende plafondplaten

Asbesthoudende remmen van een voertuig en van een lift.

Asbesthoudende gipsplaten als compartimenteringsmateriaal gebuikt

Asbesthoudende gipsisolatie rond een tank en rond buizen
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Asbesthoudende bevlokking

Asbesthoudende weefsels, touw en bekleding van elektriciteitskabel
Gelukkig zijn niet alle asbesthoudende producten even gevaarlijk.
Bij losgebonden asbest en bij beschadigd hechtgebonden asbest zullen gemakkelijker vezels
vrijkomen en hieraan zullen we extra aandacht moeten besteden. Hierover verder meer.

Risico’s van asbest
Gezien asbestvezels tot 50 keer fijner zijn dan een menselijk haar, kunnen we ze tot diep in de
longen inademen waar dan schade kan worden aangericht.
Tijdens de blootstelling aan deze vezels ervaart men geen noemenswaardige klachten. Dit is nu
juist het verraderlijke. Men is geneigd het risico te onderschatten.
Na jaren kunnen zich ernstige gezondheidsproblemen voordoen:
Asbestose (een vorm van stoflong): deze ziekte, met een ernstige kortademigheid tot
gevolg, kan ontstaan bij personen die vrij intensief en/of langdurig werden blootgesteld.
Deze ziekte is geen kanker, maar daarom niet minder ernstig;
Long- en keelkanker;
Mesothelioom van het long- of het buikvlies – een kanker, specifiek veroorzaakt door
asbest.
Het risico op kanker kan theoretisch ontstaan na het inademen van één asbestvezel.
Bij een intensievere en/of langdurige blootstelling en wanneer bovendien ook wordt gerookt,
wordt het risico heel wat groter.
Op basis van gegevens van het Fonds voor de Beroepsziekten en ABEVA (vereniging voor
asbestslachtoffers in België) sterven er jaarlijks in België ongeveer 800 personen ten gevolge
van asbest, waarvan een 200-tal aan mesothelioom. Dit cijfer zal de komende jaren
vermoedelijk nog stijgen. Redenen te over om hier aandacht aan te besteden.
Sinds er duidelijke bewijzen zijn gegeven van het verband tussen asbest en het ontstaan van
deze ernstige ziekten, werd door de wetgever een uitdoofscenario uitgewerkt.
Eerst werden de toepassingen van losgebonden asbest verboden en in 1998 werd een verbod
van kracht op de productie, de verkoop en het gebruik van asbestcement, de meest toegepaste
vorm. Nu geldt er in ieder geval een totaal verbod.
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Het is niet omdat er nu een verbod is, dat het probleem is opgelost. In vele woningen, bedrijven
en installaties vinden we nog asbesttoepassingen terug. Bij schade, bij het uitvoeren van werken
en het behandelen van het asbestafval kan dus nog altijd een ernstig risico ontstaan.

Beheersen van de risico’s
In het bedrijfsleven is hier de belangrijkste reglementering het KB van 16 maart 2006
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.
1. Asbestinventaris en beheersplan
Eerst en vooral moeten we weten wanneer we te maken hebben met asbest of met
asbesthoudende toepassingen, pas dan kunnen we werken aan het beheersen van de risico’s.
Elke onderneming moet hiertoe een asbestinventaris opstellen.
Deze asbestinventaris is in eerste instantie een werkdocument voor eigen gebruik, maar is ook
noodzakelijk om externe ondernemingen te informeren over de aanwezigheid van asbest. Deze
asbestinventaris wordt actueel gehouden.
Wanneer asbest aanwezig is, moeten we ook vastleggen wat we daarmee gaan doen. Hiervoor
moet een beheersplan worden opgemaakt. Het doel van dit plan is ervoor te zorgen dat er
geen asbestrisico’s zouden ontstaan. Dit plan wordt regelmatig bijgewerkt door minstens
eenmaal per jaar de toestand van de asbesthoudende materialen te evalueren.
Privépersonen dienen echter niet te beschikken over een asbestinventaris, noch over een
beheersplan. Daar wringt natuurlijk het schoentje wanneer we als bedrijf werken uitvoeren bij
onze klant.
Het feit dat we niet beschikken over de asbestinventaris geeft ons echter geen vrijgeleide. We
zullen in dat geval hoe dan ook zelf het nodige onderzoek moeten (laten) uitvoeren om
materialen te identificeren waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten. We mogen in ieder
geval nooit de werken aanvatten zonder te beschikken over de nodige informatie.
2. Werken aan asbest
Schade en vrijstelling van vezels moet maximaal worden voorkomen.
Om dit te kunnen realiseren is er een expliciet verbod op volgende zaken:
Er mag geen asbest meer worden gewonnen en geen asbesthoudende materialen meer
worden gefabriceerd, verkocht of gebruikt;
Er is een verbod voor jongeren (-18 jaar), behalve in het kader van een beroepsopleiding
Er is een verbod voor uitzendkrachten;
Er mogen geen werktuigen met hoge snelheid worden gebruikt gezien dit fijn stof
veroorzaakt;
Er mag geen hoge drukreiniger worden gebruikt om asbestcement te ontmossen en te
reinigen;
Er mag geen perslucht gebruikt worden;
Er mogen geen droge straaltechnieken worden toegepast (zandstralen);
Het gebruik van schuur- en slijpmachines is niet toegestaan (behalve onder zeer strikte
voorwaarden).
Als er dan toch werken moeten worden uitgevoerd, mag dit enkel wanneer de betrokken
werknemers o.a. een degelijke opleiding hebben gekregen.
Naast het toepassen van de juiste technieken, zal het ook steeds noodzakelijk zijn om
persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Minimaal moet er steeds een stofmasker,
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type P3 gedragen worden. Voor kleinere werken met een beperkte stofontwikkeling, kan in de
meeste gevallen een stofmasker voor eenmalig gebruik gebruikt worden. Zie hieronder de foto.

Afhankelijk van de situatie kunnen nog andere persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk
zijn zoals veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen, valbescherming, …
Gezien blootstelling aan asbeststof een gezondheidsrisico kan veroorzaken, is er in de meeste
gevallen ook gezondheidstoezicht noodzakelijk. Het is nodig dit grondig te bespreken met uw
arbeidsgeneesheer.
3. Uitvoeren van sloop- en verwijderingswerken
Naast de uitvoering van activiteiten met zeer beperkte blootstelling (de blootstelling aan asbest
is sporadisch en met een geringe intensiteit), dienen soms echte sloop- en verwijderingswerken
te worden uitgevoerd. Denken we maar aan de renovatie van een asbesthoudend dak, het
uitbreken van een oude stookinstallatie, het afbreken van een asbesthoudend gebouw, het
verwijderen van gipsisolatie of van spuitasbest. Hier situeren zich ook de grootste risico’s.
In de reglementering worden 3 verschillende methodes van verwijdering behandeld:
De techniek van de eenvoudige handeling;
De couveusezak techniek;
De toepassing van de hermetische zone.
Enkel voor de toepassing van de techniek van de eenvoudige handeling is er geen erkenning als
asbestverwijderaar noodzakelijk. Wel moeten zeer strikte maatregelen worden genomen,
waaronder een specifieke opleiding van minimaal 8 uren met een jaarlijkse bijscholing.
De couveusezaktechiek, bruikbaar voor het verwijderen van gipsisolatie rond leidingen, en de
techniek van de hermetische zone kunnen alleen worden toegepast door een erkende
asbestverwijderaar. De namen van deze erkende ondernemingen zijn terug te vinden via
bijgaande link: http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx
4. Wat met het afval?
In eerste instantie moet men ervoor zorgen dat alle asbestafval apart wordt gehouden en na de
werken grondig en oordeelkundig wordt verwijderd.
Voor kleinere werkjes kan gebruik worden gemaakt van dubbelwandige plastic zakken. Bij
grotere is het aangewezen te voorzien in een aparte container met bigbag.

of
Private personen kunnen met hun asbestcement gratis op het containerpark terecht. Ander
asbestafval mag niet worden aanvaard.
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Bedrijven mogen niet zelf het asbestafval transporteren. Ze dienen een beroep te doen op een
erkende afvaloverbrenger. De verdere verwerking moet gebeuren volgens de plaatselijke
milieureglementering.
5. Reinigen van de werkzone en het gebruikte materiaal en gereedschap
Na het uitvoeren van de werken en het verwijderen van het asbestafval zal ook de werkzone
asbestvrij moeten worden achtergelaten. Het is vooral het kleine restafval dat een risico kan
veroorzaken. Kleine brokjes zullen verder verkleinen tot er uiteindelijk nog het gevaarlijke
asbeststof overblijft.
We rapen stukken op en reinigen de werkzone, het materiaal en het gereedschap grondig ofwel
door middel van stofzuiger die voorzien is van een speciale hepafilter of reinigen door middel van
natte doeken. We vermijden zeker het gebruik van een borstel, van perslucht of van een gewone
stofzuiger. Hiermee gaan de stofdeeltjes worden verspreid in de ademlucht.
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Wat kan PROVIKMO voor u doen?
Informatie
We beseffen dat deze informatie onvolledig is. Wanneer u nood hebt aan meer diepgaande
informatie over dit onderwerp, kunt u altijd uw concrete vraag richten aan uw
arbeidsgeneesheer of onze documentatiedienst (050 47 47 82 of docdienst@provikmo.be).
Asbestinventaris en beheersplan
Binnen onze dienst beschikken we over een team van deskundigen die voor u de
asbestinventaris en het bijhorende beheersplan kunnen opstellen. Indien nodig worden
aanvullende monsters genomen voor analyse door een erkend labo. U kunt ook op Provikmo een
beroep doen voor de jaarlijkse evaluatie van de toestand van de asbesthoudende materialen.
Risicoanalyse en opstellen van een werkplan
Wanneer een blootstelling aan asbest kan worden verwacht, dient een risicoanalyse te worden
uitgevoerd op basis waarvan een werkplan moet worden opgemaakt.
We kunnen u hierbij helpen.
Opstellen van een meldingsdocument
Bij de meeste werkzaamheden aan asbesthoudende materialen dient een melding te worden
gedaan aan o.a. de Regionale Directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk.
We kunnen u hierbij helpen.
Opleiding
Iedereen die werkt aan asbest dient hiervoor de nodige opleiding te hebben gekregen. Wij
voorzien in 3 soorten opleidingen:
Een algemene basisopleiding voor het uitvoeren van werkzaamheden met beperkte
blootstelling aan asbest. Deze opleiding duurt 4 uren;
Een opleiding, specifiek voor de werknemers van een containerpark. Deze opleiding
duurt eveneens 4 uren;
Een opleiding sloop- en verwijderingswerken onder de toepassing van de techniek
van de eenvoudige handeling. Deze opleiding duurt 8 uren (basisopleiding en jaarlijkse
bijscholing).
Voor alle tussenkomsten in uw onderneming kunt u contact opnemen met het secretariaat van
onze afdeling risicobeheersing op 050 47 47 69 of risicobeheersing@provikmo.be.
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