WERKEN MET ASBEST

PRAKTISCHE TIPS VOOR WERKNEMERS IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE
Medewerkers in de installatie- en isolatiebranches komen regelmatig in aanraking met asbesthoudende materialen,
bijvoorbeeld tijdens de renovatie van woningen of kantoren. Asbestvezels kunnen onopgemerkt worden ingeademd
en in de longen achterblijven, terwijl longen slecht in staat zijn deze vezels te verwijderen. Zo kan blootstelling aan
asbest zelfs na jaren tot zeer ernstige gezondheidsschade leiden.
Om veilig werken te bevorderen, bieden wij u graag een overzicht van risico’s en tips bij het werken met asbest.
Meer informatie over de risico’s en de te treffen maatregelen vindt u in de Arbocatalogus.

RISICO

TIPS

• Het vrijkomen van asbest tijdens werkzaamheden.

• Alle bouwwerken en installaties die vóór 1 januari 1994 zijn
gebouwd, zijn asbestverdacht.
• Stop direct met werkzaamheden bij de constatering van asbest
en bespreek dit met de werkplekleiding.
• Vraag vóór de start van de werkzaamheden naar een asbestinventarisatierapport of beheersplan voor een goede voorbereiding.
• Registreer incidenten met asbesthoudend materiaal bij uw
leidinggevende.
• Werkzaamheden met asbesthoudend materiaal waarbij breuk
of verspanende werkzaamheden (boren, zagen, slijpen)
plaatsvinden, zijn wettelijk verboden.
• Zorg ervoor dat u asbesthoudend materiaal direct herkent.
• Wees u goed bewust van de gezondheidsrisico’s van asbest.
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• Werken met asbesthoudend materiaal.

• Zorg ervoor dat u opgeleid bent in de toepassing van veilige
werkwijzen, het gebruik van adembescherming en de juiste
ontsmettingsmethoden.
• Gebruik de juiste werkmethoden en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en bespreek deze met de werkplekleiding.
• Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit om risico’s
te identificeren en te elimineren.
• Laat uw werk schoon en veilig achter. Verzamel asbesthoudend
materiaal in een speciale container, met een container-bag en
voorzien van een waarschuwingsbord: ‘voorzichtig, bevat
asbest’.

De volledige Arbocatalogus Werken met asbest voor de Installatie- & Isolatiebranches
is te vinden op WWW.II-MENSENWERK.NL/ARBOCATALOGUS.
Let op: deze catalogus wordt regelmatig vernieuwd!

