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Asbest
Werken met asbest kan levensgevaarlijk zijn. Technisch gezien is asbest een ideaal materiaal:
onverwoestbaar, brandwerend en vooral bijzonder goedkoop. Tientallen jaren geleden bleek
echter dat het inademen van asbestvezels gevaarlijke ziektes kan veroorzaken, zoals
stoflongen, longkanker en buikvlieskanker. Het feit dat de gezondheidseffecten zich pas na
langere tijd (10 tot 30 jaar) openbaren, maakt asbest tot een zeer verraderlijke stof.

Meer over asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen
(silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk
product. Er is een aantal verschillende asbestmineralen.
Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:



de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest);
de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet
(bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Wat is het risico?
Vanwege de duurzaamheid van ingeademde asbestvezels in de longen kunnen zich 10 tot 60
jaar na inademing van asbestvezels zeer ernstige longziekten openbaren, zoals longkanker
en mesothelioom, een vorm van kanker van het long- of buikvlies.
Langdurige blootstelling aan asbest kan leiden tot asbestose, een vorm van ‘stoflongen’.
Afhankelijk van de mate en duur van blootstelling aan asbest kan deze ziekte consequenties
hebben voor de levensverwachting. Dat is doorgaans niet het geval bij verdikkingen van het
borstvlies (pleurale plaques), een andere, minder ernstige aandoening.

Waar komt een werknemer het tegen?
Asbest is vooral na 1950 veelvuldig in Nederland toegepast, onder meer in fabrieken,
woningen en schepen. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest te bewerken, te
verwerken of in voorraad te houden. Bij het slopen, verbouwen en onderhouden van
gebouwen die voor 1 juli 1993 gebouwd zijn, bestaat dus de kans op blootstelling aan asbest.

Asbestsanering
Zodra asbest is aangetroffen, moet het werk worden stilgelegd. De werkplek moet
afgezet worden en een daartoe gecertificeerd bedrijf moet een asbest-inventarisatie
uitvoeren. Dit bedrijf bepaalt de risico-klasse van de sanering. Op grond van het uitgebreide
saneringsplan dat wordt opgesteld, voert dan (vaak) een gecertificeerd saneringsbedrijf de
sanering uit.
Na afloop van de sanering dient een daartoe bevoegd bedrijf een vrijgaven-meting uit te
voeren. Afhankelijk van de resultaten van deze meting wordt besloten of de locatie wordt
vrijgegeven.

