
 

VOORBEELDARTIKEL LANG 

Asbest in huis 

Asbest is een natuurlijk, vezelachtig mineraal dat ontgonnen wordt in asbestmijnen. Het kan 

splitsen in fijne vezeltjes en daardoor is het zo gevaarlijk voor de gezondheid. Als 

asbestvezeltjes in de lucht vrijkomen en je ze inademt, kunnen ze diep in de longen 

doordringen. Hoe groot de kans is dat je ziek wordt, hangt af van hoe lang en hoeveel vezels 

je inademt. De typische asbestziektes (asbestose, mesothelioom, longkanker) komen pas na 

10 tot 40 jaar tot uiting. Je kan jezelf wel beschermen. 

Waar kan je asbest vinden in een woning? 

Asbest is sterk, slijtvast, hittebestendig én goedkoop en werd 
daarom veel gebruikt. Sinds 1998 is de verkoop van 
asbesthoudend materiaal verboden omdat het schadelijk is voor 
onze gezondheid, maar natuurlijk vind je het nog steeds terug in 
heel wat materialen in huis, in de tuin of op het werk. 

Je kan asbest onder twee vormen tegenkomen: 

 In hechtgebonden toepassingen zitten de asbestvezels vast in het materiaal. Deze 
toepassingen zorgen in principe niet voor een onmiddellijk gezondheidsrisico.  
 
Voorbeelden van hechtgebonden toepassingen zijn golfplaten, dak- en gevelleien, 
bloembakken, onderdakplaten, schouwpijpen en luchtkanalen, imitatiemarmer, 
vloertegels, vensterdorpels,... 
 

 In ongebonden toepassingen komen de asbestvezels  gemakkelijk uit het materiaal los 
waardoor je veel sneller vezels zal inademen en dit dus veel gevaarlijker is.  

Voorbeelden van ongebonden toepassingen zijn isolatiematerialen, asbestvilt of karton, 
afdichtingskoord aan verwarmingsketels, ... 

Hoe kan je jezelf, je gezin en je buren beschermen? 

Alles hangt af van het soort asbesthoudend materiaal en de staat waarin het 
zich bevindt: 

 Ongebonden asbesthoudend materiaal kan/mag je zelf niet veilig 
verwijderen, contacteer hiervoor een erkend verwijderaar. Kijk op 
www.ovam.be/asbest voor info over wie welk soort asbest mag 
verwijderen. 

 Hechtgebonden asbesthoudend materiaal in goede staat mag blijven waar het zit. Toch 
wacht je beter niet tot de asbest er slecht aan toe is voor je het materiaal weghaalt. Je 

http://www.ovam.be/asbest


 

loopt dan immers een onnodig risico dat er vezels vrijkomen uit het materiaal, die je kan 
inademen. Haal de asbesthoudende materialen dus uit je huis en tuin weg vóór ze de 
kans hebben om te verslijten. 

 Beschadigd materiaal moet voorzichtig behandeld worden. In een aantal gevallen kan en 
mag je zelf het materiaal verwijderen, rekening houdend met volgende regels: 

 Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren.  
 Boor, slijp, zaag of schuur het materiaal niet, maar gebruik handwerktuigen 

(schroevendraaier, klauwhamer). 
 Gooi asbestelementen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane 

grond (bv. via een hoogtewerker).  
 Werk je binnen, verlucht de ruimte dan goed. Maak alles nadien grondig schoon met 

water. Ook in het bouwstof kunnen namelijk asbestvezels voorkomen. 
 Gebruik een stofmasker beschermingsklasse ‘FFP3’ en zorg dat het goed aansluit.  
 Gebruik een wegwerpoverall. Doe hem buiten uit en spoel ook je schoenen buiten af.  
 Breng het materiaal meteen helemaal ingepakt of afgedekt naar het containerpark, 

gescheiden van andere afvalstoffen. De vezels kunnen anders in je auto blijven 
hangen. 

 Reinig de werkruimte en je gereedschap met water. 
 Was je kledij en neem een douche, vergeet zeker je haren niet te wassen. 

Meer informatie?  

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 Logo Gezond+ vzw. 

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

aan dit artikel. 
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