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Scherpere blootstellingsgrenzen
asbest

Hoewel het gebruik van asbest in 1993 is verboden, vindt blootstelling in de
leefomgeving en op de werkplek nog steeds plaats door onder andere verbouwingen,
reparatie van schepen, bodemsanering en de aanwezigheid van asbest in het milieu. De
meest voorkomende gevolgen van blootstelling aan asbest zijn longvlies- en
buikvlieskanker (mesothelioom) en longkanker. De Gezondheidsraad heeft de
onderzoeken naar de relatie tussen asbest en kanker opnieuw beoordeeld en adviseert
in een vandaag aan de bewindslieden van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgebracht
advies om de blootstellingsgrenzen te verlagen.
Milieu
De huidige blootstellingsgrenzen voor het milieu − het zogeheten Maximaal
Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) − zijn
twintig jaar geleden vastgesteld. Sindsdien zijn nieuwe onderzoeksgegevens
beschikbaar gekomen die een betere risicoanalyse mogelijk maken. De commissie
Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de
Gezondheidsraad komt op basis daarvan tot MTR- en VR-waarden die − afhankelijk
van het soort asbestvezel − een factor 30 tot 40 lager liggen dan de huidige
blootsellingsgrenzen.
Arbeid
Op verzoek van de minister van SZW heeft de commissie ook concentraties berekend
die corresponderen met twee verschillende risiconiveaus binnen het arbeidsomstandighedenbeleid. De concentraties die overeenkomen met het strengste risiconiveau liggen
een factor 5 tot 20 lager dan de huidige grenswaarde, opnieuw afhankelijk van het soort
asbestvezel. Na advies van de Sociaal-Economische Raad zal de bewindspersoon van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een beslissing nemen over de
grenswaarde voor asbest op de werkplek.
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Samenstelling commissie:
• prof. dr. G.J. Mulder, emeritus hoogleraar toxicologie, Universiteit Leiden, Leiden, voorzitter • dr. R.B.
Beems, toxicologisch patholoog, voorheen werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu, Bilthoven • dr. P.J. Boogaard, toxicoloog, Shell International BV, Den Haag • mr. J.J.A.M.
Brokamp, Sociaal-Economische Raad, Den Haag, adviseur • prof. dr. A Burdorf, hoogleraar
arbeidsepidemiologie, Erasmus Universiteit Rotterdam• prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, hoogleraar
gezondheidsrisicoanalyse, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht • dr. ir. R. Houba,
arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht • dr. D.W.G. Jung,
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag , adviseur• prof. dr.
L.A.L.M. Kiemeney, hoogleraar kankerepidemiologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud,
Nijmegen • prof. dr. H. Van Loveren, hoogleraar immunotoxicologie, Universiteit van Maastricht;
Laboratorium voor Toxicologie, Pathologie en Genetica, RIVM, Bilthoven • dr. T.M. Pal, bedrijfsarts,
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam • prof. dr. A.H. Piersma, hoogleraar reproductie en
ontwikkelingstoxicologie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven • prof. dr. H.P.J te
Riele, hoogleraar moleculaire biologie, Nederlands Kanker Instituut - Antonie van Leeuwenhoek,
Amsterdam • prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen Universiteit en
Researchcentrum, Wageningen • dr. H. Roelfzema, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Den Haag, adviseur • prof. dr. ir. T. Smid, bijzonder hoogleraar arbeidsomstandigheden, VUmc,
Amsterdam en adviseur arbeidsomstandigheden, KLM Health Services, Schiphol-Oost • dr. G.M.H.
Swaen, epidemioloog, Dow Benelux NV, Terneuzen • dr. ir. R.C.H. Vermeulen, epidemioloog, Institute
for Risk Assessment Sciences, Utrecht • drs A.A. Vijlbrief, ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Den Haag, adviseur • dr. J.H. van Wijnen, epidemioloog, voorheen werkzaam bij de
GGGD Amsterdam, Amsterdam • prof. dr. R.A. Woutersen, hoogleraar translationele toxicologie, TNO
Kwaliteit van Leven, Zeist • drs. P.B. Wulp, bedrijfsarts, Arbeidsinspectie, Groningen • prof. dr. N. van
Zandwijk, hoogleraar longziekten, Asbestos Diseases Research Institute, Sydney, Australië • drs J.W.
Dogger, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris.

De publicatie Asbest: Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling (nr 2010/10)
is te downloaden van www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het
secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070)3407523, e-mail: order@gr.nl. Nadere
inhoudelijke inlichtingen verstrekt de heer drs. J.W. Dogger, tel. (070)340 , e-mail
sies.dogger@gr.nl.
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