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De gezondheidseffecten van 

asbest en 

voorzorgsmaatregelen naar 

burgers 



Asbest en je gezondheid 



Hoe ongezond is asbest?  

Enkel schadelijk bij inademing 

 niet bij huidcontact 

 niet bij inslikken 

 

Kleine vezeltjes dringen diep in longen 

een deel blijft zitten 

een deel wordt terug opgehoest 

via lymfebanen ook verder verspreid  



Hoe ongezond is asbest? 

Het gezondheidsrisico hangt af van: 

Soort asbest 

• Chrysotiel (witte asbest)  

• Amosiet (bruine asbest) 

• Crocidoliet (blauwe asbest) 

Totaal aantal ingeademde vezels= 

• Duur van de blootstelling 

• Concentratie van de vezels in de lucht 

 Link met staat van het asbesthoudend 

materiaal! 



Gezondheidseffecten 

Problematisch karakter van asbest 

• Onzichtbare vijand 

• Bio-persistent (stof die moeilijk afbreekbaar is; 

vezels blijven in je lichaam) 

• Lange latentietijd (tijd tussen het contact en het 

optreden van een ziekte) 

• Medische screening onmogelijk 

• IARC geclassificeerd als type 1 carcinogeen 

 



Gezondheidseffecten 

• Acute effecten na blootstelling zijn niet te 

verwachten 

• Inademing is de enige relevante blootstelling 

• Na vele jaren gezondheidsschade 

• Inslikken geen duidelijk verband tussen orale 

blootstelling en verhoogde kankerincidentie 

(maar toch nog enige onzekerheid). 

• Huidcontact levert geen problemen op voor de 

gezondheid 

 



Gezondheidseffecten 

Asbestose = stoflongziekte 

• Beroepsziekte: na zeer 

langdurige en zeer hoge 

blootstelling(littekenweefsel) 

• Zeldzame, onomkeerbare 

ziekte 

• Van lichte symptomen tot 

fataal 

• Na 10 à 20 jr na blootstelling 

 



Gezondheidseffecten 

Longkanker 

 

• In België ongeveer 7000 mensen per jaar 

• Belangrijkste oorzaak: (passief)roken (80 à 90%) 

• Blootstelling aan asbest? Versterkend effect, 

vooral bij langdurige beroepsblootstelling. 

• 15 à 25 jr na blootstelling 

• Oorzaak per individu niet aan te tonen 

 



Gezondheidseffecten 

• Roken & Asbest 

Niet Asbest Asbest 

Roker 10 50 

Niet roker 1 5 



Gezondheidseffecten 

Pleurale plaques 

• 15 à 20 jr na blootstelling 

• Geen effect op 

longfunctie 

• Geen voorloper van 

andere ziektebeelden 

• Toont blootstelling aan 

Ook strottenhoofdkanker kan veroorzaakt worden door 

beroepsmatige blootstelling aan asbest, maar roken en 

alcoholgebruik wegen zwaarder door.  



Gezondheidseffecten 

Mesothelioom 

• Kanker van long- of (buik)vlies 

• Zeer pijnlijk, agressief 

• Zeldzaam, bijna altijd 

veroorzaakt door asbest 

• Lange latentie: 25-40 jaar 

• Geen invloed van roken 

• Weinig respons op therapie  

sterfte binnen 2 jaar 



Kan je van 1 asbestvezel ziek worden? 

• Kan niet bewezen of weerlegd worden 

• Hoe meer vezels, hoe groter het risico 

• Vergelijkbaar met longkanker krijgen van 1 

sigaret of levercirrose van 1 pintje: zéér kleine 

kans! 

• 80% patiënten werden beroepsmatig 

blootgesteld 

• Kans op ziekte: 1/1 000 000 bij levenslange 

blootstelling aan 100 tot 1000 vezels/m³ 

(normale achtergrondconcentratie) 

 



Voorzorgsmaatregelen naar 

burgers 



Voorzorgsmaatregelen voor burgers 

• > 3500 verschillende soorten 

asbesttoepassingen 

• Weten waar ze zitten en er veilig mee omgaan 

is de boodschap! 

• De niet-hechtgebonden asbesthoudende 

materialen 

• De hechtgebonden materialen: blootstelling 

afhankelijk van staat en handelingen 



Risico’s beperken?  

Asbest herkennen! 

Losgebonden asbest Hechtgebonden asbest 

spuitasbest 

thermische isolatie 

asbestkoorden en -textiel 

asbestpapier en –karton 

vinyl 

dichtingen, … 

golfplaten 

leien 

dorpels 

schouwpijpen 

bloembakken, … 

Herkenning en weten wat je kunt doen is belangrijk, 

daarvoor is sensibilisatie en communicatie noodzakelijk. 



Risico’s beperken?  

Asbest herkennen! 

• Brochure voor particulieren 

met veel afbeeldingen 

(digitaal) 

• Brief bij (ver)bouwaanvragen 

• Voorbeeldartikels 

gemeenteblad 

• FAQ-lijst 

• www.asbestinfo.be 



Wat zegt de wet? 

• Hechtgeboden asbest in goede staat 

mag blijven zitten of mag je voorzichtig 

zelf verwijderen 

 

• Hechtgebonden asbest in minder goede staat en 

toegankelijk 

 buiten: mag je zelf voorzichtig weghalen en  

 goed verpakt naar containerpark brengen 

binnen: laten weghalen door erkende firma 



Wat zegt de wet? 

• Losgebonden asbest: asbestkoorden, 

dichtingen, remvoeringen 

mag je zelf zeer voorzichtig weghalen 

  afvoeren naar een erkende verwerker 

 

• Andere losgebonden asbestmaterialen 

  laten weghalen door een erkend   

  asbestverwijderaar 



Voorzorgsmaatregelen voor burgers 

• Voorzorgsmaatregelen: 
1° bevochtig of fixeer het materiaal;  

2° verwijder de elementen één voor één, bij voorkeur manueel, 
gebruik makend van handwerktuigen of in laatste instantie 
traagdraaiend gereedschap;  

3° gooi de materialen niet;  

4° breek de materialen niet;  

5° bewaar de materialen in gesloten verpakking.   

• Bij de werkzaamheden zijn geen minderjarigen 
aanwezig.  

• Voor persoonlijke bescherming tegen blootstelling: 
stofmasker type P3 of gelijkwaardig stofmasker, overal 
met kap, … 



Wat zegt de wet? 

Een asbesthoudend dak/gevel reinigen? Nee! 

• geen hogedrukreiniger 

• geen andere technieken 

• enkel verven zonder stofvormende voorbehandeling 

 anders komen er veel vrije vezels in de lucht 

 mos laten staan of materiaal vervangen als je het 

mos weg wil 



Hoe bescherm je jezelf extra? 

• Verlucht goed als je binnenshuis werkt, maar 

zet airco/ventilatiesysteem uit 

• Dek meubels en ander materiaal af 

• Breng het materiaal meteen en goed ingepakt 

naar het containerpark 

• Reinig de werkruimte en het materiaal met 

nat 

• Kies bij voorkeur voor wegwerpkledij of was 

je kledij 

• Neem een douche en was je haar 



Wat bij asbest in je huis 

• Staal? 

• Voorzorgsmaatregelen 

• Verwijderen of niet? 

• Vezels fixeren vb gebruik van verf, lak 

• Materiaal afdichten bv isolatiemateriaal bij 

onderdak 

• Geef info door! 



Wat als je een inbreuk vaststelt? 

• Wijs op het risico en vraag om de nodige 

voorzorgsmaatregelen te nemen/te stoppen 

• Neem contact op met de milieudienst van je 

gemeente of de politie 

• Is er een bedrijf betrokken? Dan is ook de 

arbeidsinspectie bevoegd 



Asbeststukjes gevonden in je tuin? 

• Bron? Contacteer eventueel je 

milieudienst/politie 

• Grote stukken kan je voorzichtig verwijderen 

• Kleine stukken of stof verwijderen door 

afvloeien of via dweilen die daarna weggegooid 

worden 

• Teveel of moeilijk te verwijderen? Erkend 

reinigingsbedrijf contacteren 

• Bodem verontreinigd? Erkend bodemdeskundige 



Mag je regenwater van een 

asbestcementen dak gebruiken? 

• Je kan een filter gebruiken om het aantal 

asbestvezels in het water te beperken 

• Je kan het water gebruiken voor het 

doorspoelen van het toilet 

• Je gebruikt het water best niet in de 

wasmachine of voor het besproeien van je tuin 



Interessante websites 

• www.gezondheidenmilieu.be 

• www.asbestinfo.be 

• www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx 

 



Bedankt voor jullie aandacht! 


