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onderzocht. Stop in dat geval de werkzaamheden 
en bespreek de eventuele aanwezigheid van  
asbest met je werkplekleiding. Soms kan de  
opdrachtgever of gebouwbeheerder meer  
informatie bieden, omdat er al eerder onder
zoek is uitgevoerd. Vaak blijft echter onduidelijk 
of het wel of niet om asbesthoudend materiaal 
gaat. Met het blote oog is niet vast te stellen of 
materiaal asbesthoudend is. Dit kan alleen door 
laboratoriumonderzoek in een sterlaboratorium. 

Toch blooTgesTeld, en nu
Helaas komt het soms voor dat, ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen, achteraf toch blijkt dat 
mensen aan asbest zijn blootgesteld. In dat geval 
zal je werkgever, waar mogelijk, de opdrachtgever 
aansprakelijk stellen. Daarnaast wordt in je  
personeelsdossier geregistreerd waar, wanneer 
en op welke wijze je bent blootgesteld. Ook is 
het belangrijk dat je dit voor uzelf noteert en 
deze notitie bewaard. 

Garanties dat je niet ziek wordt kunnen helaas 
niet worden gegeven. Longkanker of mesothe

lioom openbaren zich doorgaans pas na zeer 
lange tijd en kunnen ook dan pas worden  
vastgesteld. Je kunt uiteraard altijd voor uitleg 
rondom de blootstelling aan asbest en de even
tuele gevolgen hiervan terecht bij je bedrijfsarts 
of Arbodienst. Het is echter niet mogelijk  
medisch vast te stellen of je daadwerkelijk  
asbestvezels hebt binnengekregen en/of je  
hier wel of niet ziek van zult worden. De kans  
op longkanker of mesothelioom is echter zeer 
gering als je slechts kortdurend in aanraking 
met asbest bent geweest. 

Waar kun je asbesT aanTreffen
Bij de onderstaande toepassingen kun je nog  
asbest tegenkomen. Dit is geen compleet  
overzicht maar geeft enige veel voorkomende 
voorbeelden. Niet hechtgebonden asbest is  
gevaarlijker omdat de vezels niet of nauwelijks 
verankerd zijn en daardoor makkelijker in de 
lucht kunnen gaan circuleren. In hechtgebonden 
producten zijn de asbestvezels stevig verbonden 
en zullen alleen bij beschadiging van het materi
aal in de lucht kunnen gaan circuleren. 

Asbest product (hechtgebonden) Waar aan te treffen 

Asbestcement vlakke plaat Gevels, dakbeschot, rondom schoorstenen

Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal Bij kachel of CVinstallatie, ventilatiekanalen

Asbestcement dakgoot Dakgoot

Asbestcement afschermplaatje Regenpijpen

Asbestcement met cellulosevezels (asbestboard) Alleen geschikt voor binnentoepassing

Asbestcement dakleien Imitatieleien

Asbestcement standleiding Toilet afvoer

Asbestproduct (niet hechtgebonden)

Afdichtkoord
Afdichting schoorstenen, kachelruitjes en deurtjes, 
in CVketels, gashaarden en allesbranders

Brandwerend board
Onder CVketels, wanden CVkast, verdeelkast,  
plafonds, trapbeschot

Kijk voor meer informatie op www.ii-mensenwerk.nl

vervolg

Werken meT gevaarlIjke veZels (asbesT)    


