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FACTCHECK:

Mythes en Feiten over 

Chemische Agentia



• Gevolgen van werken met CA 

zijn vaak pas zichtbaar na 

langere termijn!

• Veel stoffen die aanvankelijk 

veilig werden geacht zijn 

ondertussen onderworpen aan 

Restricties en Autorisaties 

– Asbest

– Benzeen

– Loodchromaat in verven, Cr VI

– ….

#1 – We werken al jaren hiermee, dus het is 

veilig!



Tijden veranderen….



• Voorbeeld: gebruik VOS zoals 

aceton, MEK, tolueen,…

• Vaak gebruikt voor manueel 

reinigen van metalen 

onderdelen

• Naast schadelijk voor de 

gezondheid ook ontvlambaar 

en explosief!

• Substitutie leidt tot 

voorkoming van talloze 

arbeidsongevallen!

Beproefde recepten leiden tot gewoontes…



“risico wegnemen of tot 

minimum verkleinen” door:

1. Substitutie, indien niet mogelijk:

2. Technische maatregelen en passende 

werkprocessen die voorkomen dat 

gevaarlijke CA vrijkomen

3. Collectieve bronmaatregelen en 

passende organisatorische 

maatregelen

4. Indien blootstelling niet met 

bovenstaande middelen kan 

voorkomen worden: individuele 

beschermingsmiddelen met inbegrip 

van PBM

Wat zegt de wetgeving? 

CMR = Substitutie verplicht!



• ‘droogijsstralen’

– Straalmiddel: korrels vast  CO2 (‘droog 

ijs’, -79°C)

– Voordeel: geen straalstof, CO2

sublimeert van vaste vorm naar gas

– Niet toxisch, kleurloos en reukloos 

gas, zwaarder dan lucht

• Risico’s:

– verdringing O2 in besloten ruimten 

(gebruik onafhankelijk ABM)

– Bevriezing lichaamsdelen door koude 

droogijskorrels (PBM)

– Vrijkomen losgeslagen deeltjes van te 

reinigen oppervlak 

#2 – Ik zie geen gevarensymbolen op het etiket, dus 

het is veilig!

Niet ingedeeld als gevaarlijk ≠ 

geen risico’s!



Wat zegt de wetgeving?

• Indien gevaarlijke CA aanwezig zijn of kunnen zijn, dan 

beoordeelt de werkgever de eventuele risico’s voor de 

veiligheid en gezondheid van de werknemers (Art. VI.1-6)

• principe: Risico = gevaar x blootstelling

– gevaar = intrinsieke eigenschap van een CA die schade kan 

veroorzaken

– Blootstelling = de mate waarin er contact is van het lichaam met het 

CA via het ademhalingsstelsel, de huid en de slijmvliezen of het 

spijsverteringsstelsel

– Risico: de waarschijnlijkheid dat in de omstandigheden waarin het 

gebruik of de blootstelling plaatsvindt, een potentieel schadelijke 

situatie ontstaat



“Gevaarlijk chemisch agens”

• elk chemisch agens dat is ingedeeld als gevaarlijk op basis van 

CLP-verordening EG 1272/2008

• Elk chemisch agens, dat niet voldoet aan de CLP-criteria om te 

worden ingedeeld als gevaarlijk, maar dat een risico kan 

opleveren voor de veiligheid of gezondheid van werknemers,

• door zijn fysisch-chemische, chemische of toxicologische 

eigenschappen en 

• door de wijze waarop het op de arbeidsplaats wordt gebruikt of 

aanwezig is, 

• Als een grenswaarde is vastgelegd



#3 - Hoezo kwarts gevaarlijk, en wat als ik naar 

de woestijn op vakantie ga?



Wat is kwarts en wat is het probleem?
• Kwarts = kristallijn siliciumdioxide

• Chemische naam : SiO2

• Komt voor in stenen, rotsen, zand en klei en dus ook 

in tal van bouwmaterialen

• Door bewerking (zagen, slijpen, breken, schuren of 

stralen) komt kwartsstof vrij

• Het zijn de kleine deeltjes die inadembaar zijn en in 

de longen terechtkomen

• De ‘grote’ inhaleerbare zandkorrels op het strand 

adem je niet in



Kwarts in materialen
Materiaal Kwartsgehalte

Kwartsiet > 95 %

Zandsteen > 90 %

Zand > 90 %

Schist 40 – 60 %

Lei < 40 %

Kaoliniet 33 %

Coticule 33 %

Kwartscomposiet (werkblad) Tot / of > 90 %

Klei 5 – 50 %

Kalk < 1 %

Beton, mortel 25 – 70 %

Betonblok 23 – 40 %

Baksteen < 30 %

Cellenbeton 12 – 44 %



• Composiet materiaal uit 

kwarts (> 90 % ) en harsen

• Toename van silicose in 

verschillende landen van 

werknemers die 

kwartscomposiet bewerken 

(‘Artificial stone’)

• Vaak gebruikt materiaal 

voor keukenwerkblad

Oppassen met kwartscomposiet!



• Het is maar stof!

• Onderschatting van het 

risico:

– Werknemers niet bewust 

van gezondheidsrisico’s

– Onderschatting 

blootstellingsniveau

– Niet overtuigd zijn van 

nut beheersmaatregelen

Probleem in bouwsector



Waarom is het een probleem?

• Mogelijke gevolgen: 

– COPD;

– Stoflong (silicose);

– Longkanker; 

• Ten gevolge hiervan:

– Verminderde longfunctie

– Verdere ontwikkeling ziekte ook na stopzetten blootstelling

– Kan leiden tot de dood….

• Sluipmoordenaar!



Waarom is het een probleem?

Source: Worksafe BC



• Hoe kleiner het deeltje:

– Hoe dieper de penetratie in de 

luchtwegen

– Hoe minder zichtbaar

– Hoe langer de sedimentatietijd

– Hoe hoger het risico

• Inadembare deeltjes = fractie die 

tot in de longblaasjes geraakt

• De kleinste deeltjes zijn 

onzichtbaar bij normale 

omstandigheden!

Waarom is het een probleem?



Hoeveel kwartsstof is een probleem?

Grenswaarden (TGG 8u) in België:

Deeltjes algemeen (stof)

– 10 mg/m³ (inhaleerbaar)

– 3 mg/m³ (inadembaar)

kwarts (kristallijn siliciumdioxide)

– 0,1 mg/m³ (inadembaar)

• Vuistregel: Als het stof zichtbaar is er overschrijding van 
het de grenswaarde (kwarts)

• Inadembaar kristallijn siliciumdioxide = carcinogeen
Richtlijn  (EU2019/130)



Preventiemaatregelen

1. Eliminatie: bv. in ontwerpfase sleuven voorzien voor 

nutsleidingen

2. Substitutie van materialen met hoog kwarts gehalte 

door materialen met weinig of geen kwarts

3. Collectieve beschermingsmaatregelen: bronafzuiging en 

watertoevoer

4. Administratieve beschermingsmaatregelen: beperking 

aantal blootgestelden, opleiding en instructies,…

5. Individuele beschermingsmaatregelen: 

ademhalingsbescherming



Beheersmaatregelen

• Watersuppressie en Bronafzuiging



• Hoog energetisch

proces dat hoge kwarts

blootstellingen

genereerd!

• In combinatie met 

geschikte stofzuiger (M 

of H-klasse)

Met en zonder afzuiging



Ademhalingsbescherming



#4 -Ik zie geen stof/spray meer, dus het zal wel 

veilig zijn!

Source: HSE



Hoe lang blijft kwartsstof in de lucht?

• Windstil 

• Bij slijpen binnen gebouwen ademhalingsbescherming niet 

onmiddellijk afzetten!





• Als de rook om je hoofd is verdwenen…

� Eerst en vooral : preventiehiërarchie!!! 

– Eliminatie en substitutie;

– Bestrijden aan de bron;

– Collectieve en materiële maatregelen;

– PBM’s; LANG GENOEG AANHOUDEN

– Opleidingen.



# 5 - Blauwe asbest is gevaarlijker dan witte 

asbest

• Blauwe asbest (crocidoliet) = amfibool

• Witte asbest (chrysotiel)= serpentijn

Is er een verschil?



Amfibolen

Bv: Blauwe Asbest

Serpentijnen

Witte asbest



Amfibolen

Bv: Blauwe asbest

• Kristallijne structuur

• fysisch-chemische 

eigenschappen zijn georiënteerd 

volgens preferentiële richtingen

• splitsen volgens preferentiële 

richtingen (hier in de lengte) 

• uit vezel(bundel)s ontstaan 

steeds meer talrijke en fijne 

vezels

Serpentijnen

Witte Asbest

• Amorfe structuur

• Interne structuur is wanordelijk

• Splitsen niet in de lengte, maar 

gebeurt willekeurig

• Vezels breken in stukken



• Kritische vezel = biopersistent

– Diameter< 3 μm

– Lengte > 5 μm

– Lengte/diameter > 3 



Blauwe asbest is gevaarlijker dan witte asbest

• Dus JA, blauwe asbest is gevaarlijker dan witte 

asbest.

• Risico voor mesothelioom bij gelijkaardige 

blootstelling is 500 X groter voor blauwe asbest dan 

witte asbest

• MAAR: ook witte is kankerverwekkend!

• EN: voor de wetgeving is er geen verschil…

• DUS: deze stelling is waar maar niet relevant voor 

preventie!



# 6 - Het is niet schadelijk om tuinkruiden te 

eten uit een asbestbloembak



Het is niet schadelijk om keukenkruiden te eten 

uit een asbestbloembak

• WAAR

• Wel slechte keuze bloembak, echter onwaarschijnlijk 

dat vezels in lucht terechtkomen (in goede staat).

• Geen tot zeer weinig vezels zullen in kruiden

terechtkomen en opgegeten worden. Weinig bewijs 

tussen asbest (orale opname) en maagkanker, en dan 

slechts bij zeer grote hoeveelheden.



• Basisopleiding en instructies

• Boodschappen blijven beter hangen 

als ze herhaald worden

• Opfrissing voor werknemers is dus 

noodzakelijk!

• Bv: Toolbox

– Hou het simpel en visueel

– Gebruik praktijksituaties die aanzetten 

tot denken

– interactie

• Vergeet hiërarchische lijn niet

– Inclusief verplichtingen HL (Art. I.2-11)

# 7 – Opleiding rond CA stopt niet na het 

onthaal!



Quiz 



Goed of niet goed?

inspectie SZW https://www.veiligvakmanschap.nl/asbest/



Goed of niet goed?

inspectie SZW https://www.veiligvakmanschap.nl/asbest/



Goed of niet goed?

inspectie SZW https://www.veiligvakmanschap.nl/asbest/



# 8 - Koken met bloem is lekker en gezond!

Flour Power : spread the love, not the flour!



# 8 – Cuisiner avec de la farine est savoureux et sain!

http://www.veiligengezond.com/stofvrij-werken



Koken met bloem is lekker en gezond

Preventiehiërarchie:

• Collectieve en materiële maatregelen 

(afzuiging);

• PBM’s;

• Opleiding.

Farinose (stoflong door bloem) : beroepsziekte



Koken met bloem is lekker en gezond

You tube:  HSE Low Dust Flour - #HelpGBWorkWell



# 9 – Leeg is niet altijd LEEG!

https://www.hse.gov.uk/fireandexplosion/hot-cutting-oil-drum-residual-vapour.htm



‘Mannen slijpen mazouttank 

open: achterbouw vernield, 

huis vol rook’ (Nieuwsblad 29/12/16)

‘Mazouttank vat vuur tijdens 

slijpwerken’ (HLN 31/08/’15)

‘Arbeider meters ver 

gekatapulteerd na explosie 

benzinetank’ (Nieuwsblad 1/10/’15)

Reminder:

Alle factoren voor succesvolle 

explosie aanwezig:

1. Brandstof: stookolie in 

vloeibare maar vooral ook 

in damp/gas fase wegens 

gesloten tank 

2. Zuurstof

3. Ontstekingsbron: vonken 

van slijpschijf

Vermijdbare Arbeidsongevallen?



• Theorie: indien geschikt 

materiaal en correct 

gebruik

• Vaak in praktijk….

– Niet chemisch bestendig

– Geen correct gebruik

# 10 – handschoenen beschermen mij tegen 

blootstelling



Inspectiecampagne wegmarkering 2017



# 11 – Houtstof een probleem?

https://www.hse.gov.uk/woodworking/wood-dust-exposure.htm



Wat zegt de wetgeving?

• De werkgever is ertoe gehouden de 

blootstelling zo laag mogelijk te houden (Art. 

VI.1-44)

• toepassen van collectieve 

beschermingsmaatregelen bij de bron van het 

risico (afzuiging)

• door de duur en intensiteit van de blootstelling 

tot een minimum te beperken;

– Niet droog vegen of perslucht gebruiken;



Voorbeelden bronafzuiging houtstof (1)

You Tube INRS CAPRO



Voorbeelden bronafzuiging houtstof (2)

You Tube INRS CAPRO



Belangrijk:

• Geschikt voor risico

• Betrek werknemers 

(comfort)

• Opleiding en instructies 

voor werknemers met 

inbegrip correct gebruik

• Toezicht door HL

# 12 - Correct handschoenen uitdoen!

https://www.hse.gov.uk/skin/videos/gloves/removegloves.htm



# 13 - Asbest na brand is ongevaarlijk

• Asbestbrand Roermond



Asbest na brand is ongevaarlijk

• Vezelstructuur kan thermisch vernietigd 

worden = verglazing/vitrificatie, vanaf ca. 

1200° C (plasmatoortsen 1300°C – 1500°C)

• Gewone brand : gemiddeld max. tot 600°C 

(binnen) � geen vitrificatie

• https://www.ovam.be/asbest-en-

handhaving#asbestbranden



# 14 - Een CT-scan kan nagaan of er asbest in 

mijn longen zit

• Op basis van huidige wetenschappelijke 

kennis: NEE, geen enkele voorafgaande 

indicatie mogelijk.

• https://fedris.be/nl/professional/beroepsziekt

en-privesector/asbestziekten#h2_4

• https://www.fedris.be/fr/professionnel/malad

ies-professionnelles-administrations-

provinciales-locales/maladies-de-lamiante



• JA indien:

– Geschikt CBM gekozen

– Correct geïnstalleerd

– Instructies, informatie en 

opleiding gegeven

– Toezicht op gebruik

– Controle en onderhoud

• Boek IX, Titel 1 Codex 

(Collectieve 

beschermingsmiddelen)

Vaak voorkomende 

problemen:

• Veel systemen worden 

verkeerd gebruikt of zijn 

slecht ontworpen

• Niet realiseerbare 

verwachtingen van 

capaciteit afzuiging

• Onvoldoende onderhoud en 

controle

# 15 – We hebben afzuiging, dus de 

blootstelling is onder controle!



Geen of verkeerd gebruik



Bron: HSE



Identificeer alle bronnen van blootstelling!

Bron: HSE



Identificeer alle bronnen van blootstelling!

Geschikte systemen 

beschikbaar voor beide 

handelingen

Bron: HSE



Onderhoud en controle

Reminder:

• Periodiek volgens instructies 

fabrikant 

• Door bevoegde personen 

(intern of extern)

• Alle documenten van controles 

bewaren en ter beschikking 

van inspecties



Meer informatie – HSE LEV webpagina

http://www.hse.gov.uk/lev/common-processes.htm



# 16 – Ik draag ademhalingsbescherming, dus 

dat zit goed!

• Ademhalingsbescherming soms noodzakelijk:

– Wanneer risico’s niet aan bron kunnen uitgeschakeld 

worden of onvoldoende beperkt met collectieve 

beschermingsmaatregelen

– Wanneer blootstelling occasioneel is, bv: 

onderhoudswerkzaamheden

– Wanneer blootstelling afwisselend is gedurende 

arbeidsdag

– In geval van ongevallen, incidenten of noodsituaties



Belang gladgeschoren gelaat!

Verhouding baardstoppel t.o.v. kwarts (SEM)

Bron: Australian Tunnelling Society and Engineers Australia 







Enkele basisprincipes bij gebruik filters:

• Gas- en dampfilters beschermen niet tegen stof, rook of nevels

• Stoffilters beschermen niet tegen gassen en dampen 

• Wegwerpmaskers zijn minstens even efficiënt als maskers met 

vervangfilters

• Bij zuurstofgebrek NOOIT filtermaskers gebruiken , maar 

maskers met onafhankelijk luchttoevoer gebruiken

• Volgelaatsmasker biedt ook bijkomende bescherming van ogen 

en aangezicht



Enkele basisprincipes bij gebruik filters:

• In een besloten ruimte  géén filters

• Selecteer de juiste filter voor de contaminanten

• Selecteer de juiste filter in functie van de concentratie

• Selecteer het juiste PBM in functie van het gezicht (maat, 

baarden,...)

• Selecteer CE gekeurde producten met garantie van 

productiecontrole

• Bewaar het masker op een propere plaats weg van de 

contaminant



• Eenvoudig uit te voeren 

conform instructies 

fabrikant

• Voor elke gebruik

• Verschillend van Fit-test

• Belangrijk deel van 

opleiding en instructies

Opsporen van lekken (‘user seal test’)

https://youtu.be/Tzpz5fko-fg



• Controle in hoeverre masker goed past 

(afdicht) op het gezicht en gewenste 

bescherming geeft

• Persoonlijk (elk gezicht is anders), er 

bestaat geen masker dat op elk gezicht 

past!

• Geen wettelijke verplichting in België 

(enkel opgelegd voor asbestverwijderaars)

• Kwalitatieve en kwantitatieve methoden

Fit-test




