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Asbest in huis 

Asbest is een natuurlijk mineraal, opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Tot in de jaren 

’80 werd het materiaal veel gebruikt, onder meer in de woningbouw. Ondertussen is duidelijk 

dat asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Sinds 1998 is het 

gebruik van asbest verboden, maar in veel gebouwen vind je nog asbest terug in onder 

andere leien, golfplaten, bloembakken of asbestisolatie rond verwarmingsbuizen. 

Asbest en je gezondheid 

Vrijgekomen asbestvezels kunnen ingeademd worden en diep in de longen doordringen. 

Daar kunnen ze ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals asbestose 

(littekenweefsel in de longen) en kanker. De meeste ziektes komen voor bij personen die 

beroepshalve langdurig werden blootgesteld aan asbestvezels. 

Asbest verwijderen 

 Hechtgebonden asbest 

Bij hechtgebonden asbest in goede staat, zitten de vezels vast in het materiaal en is er in 

principe geen onmiddellijk gezondheidsrisico. Toch wacht je beter niet tot het 

asbesthoudend materiaal oud en verweerd is, voor je het weghaalt. Je loopt dan immers een 

onnodig risico dat er vezels zullen vrijkomen. Hechtgebonden asbest in goede staat kan door 

een aannemer verwijderd worden, maar je mag het ook zelf doen. Stofvorming moet je wel 

altijd vermijden. Het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor- en 

schuurmachines) en hogedrukreinigers of ontmossers is daarom wettelijk verboden en 

gezondheidskundig ook ten strengste afgeraden.  

 Niet-hechtgebonden asbest 

Als asbest niet-hechtgebonden is, komen er gemakkelijk asbestvezels uit het materiaal los. 

Hierdoor is de kans dat je ze inademt veel groter, wat een veel  groter gezondheidsrisico met 

zich meebrengt. Het materiaal moet daarom steeds door een erkend asbestverwijderaar 

verwijderd worden.  

Meer informatie?  

www.asbestinfo.be 

 

 

 

http://www.asbestinfo.be/


 

 

Aandachtspunten: 

1. Artikel mag gepubliceerd worden in het gemeentelijk informatieblad, website, nieuwsbrief of dynamische 

borden. 

2. Gelieve de bron te vermelden: dit is een publicatie van de Vlaamse Logo’s en VIGeZ vzw. 

3. Indien u een Gezonde Gemeente bent, adviseren wij om ook het logo van Gezonde Gemeente toe te voegen 

aan dit artikel. 


