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Hoe blootstelling aan kwartsstof beperken? 
De praktische consequenties van de nieuwe regelgeving

Toelichting van enkele 
meetresultaten



• 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 kwarts het een probleem?



• Probleem in de 
bouwsector

• Onderschatting van het 
risico:

– Werknemers niet bewust 
van gezondheidsrisico’s

– Onderschatting 
blootstellingsniveau

– Niet overtuigd zijn van 
nut beheersmaatregelen

Het is maar stof!



Blootstelling kwarts

• GW kwarts: 100 µg/m3 

• Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé 
gegenereerd respirabel kristallijn silicastof = carcinogeen

• Blootstelling zo laag als technisch mogelijk! 
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Voorbeeld « Zagen van klinkers »

40 % kwarts

Dikte diamantzaag: 2 mm

Klinker : 22 x 11 x 8 cm

Volume van de verpulverde stof : +/- 18 cm³

Hoeveelheid verpulverd beton: +/- 40 g / klinker

Volume verpulverd kwarts : +/- 7 cm³    

Hoeveelheid verpulverd kwarts : +/- 19 g / klinker

GBB inadembaar kwarts = 100 µg/m³   Mogelijk : +/- 200 000 x GBB

Dichtheid beton: 2,2 g/cm³

Dichtheid kwarts: 2,65 g/cm3
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Activiteit Con. 
Kwarts 
µg/m3

Factor
> GW

p.m. droog zagen en plaatsen 
betonklinkers

703 ± 42 X 7

p.m. droog zagen en plaatsen 
betonklinkers

2955 ± 201 X 30

p.m. droog zagen en plaatsen arduinsteen 32 ± 11 -

p.m. Leggen betonklinkers in nabijheid 
droog zagen

921 ± 51 X 10

p.m. Nat zagen en plaatsen van 
betonklinkers

118 ± 13 X 1,2

Voorbeeld 1: doorzagen betonklinkers



Voorbeeld 2: tafelzaag

Droog zagen 

zonder actieve afzuiging

Droog zagen 

met actieve afzuiging

Nat zagen 



Activiteit Con. Kwarts 
µg/m3

Factor 

p.m. droog zagen van betontegels met 
tafelzaag (zonder actieve afzuiging)

11823  ± 602 X 120

p.m. droog zagen van betontegels met 
tafelzaag (met actieve afzuiging)

2366 ± 129 X 24

p.m. nat zagen van betontegels met 
tafelzaag

<36 -

s.m. op 3,4 meter van tafelzaag (droog 
zagen van betontegels zonder afzuiging)

1319 ± 81 X 12

s.m. op 3,4 meter van tafelzaag (droog 
zagen van betontegels zonder afzuiging)

399 ± 42 X 4

Voorbeeld 2: tafelzaag



Voorbeeld 3: diverse metingen werf Brussel

Wegschieten beton met pneumatische 
boorhamer (open lucht)

317 ± 20 µg/m3

3 x GW

Droog zagen Ytong cellenbeton 
met alligatorzaag (open ruimte)

15 ± 11 µg/m3

OK



Voorbeeld 3: diverse metingen werf Brussel

Droog zagen betonblokken 
(open ruimte)

311 ± 22 µg/m3

3 x GW

Nat zagen betonblokken (open 
ruimte)

27 ± 13 µg/m3

OK



Voorbeeld 3: diverse metingen werf Brussel

Verwijderen van betonresten 
bekisting met slijpschijf 

(trappenhal)

1536 ± 77 µg/m3

16 x GW



Samengevat (1):

• Blootstelling in bouwsector kan sterk variëren

• Hoog-energetische processen generen veel stof

– zagen

– Frezen (gleuven) 

– boren 

– Slijpschijfwerk (vlakken)

• Grotere risico’s in besloten ruimten:

– Geen natuurlijk ventilatie

– Kleine deeltjes vallen heel traag uit – risico op resuspensie



Samengevat (2):

• Wanneer stofvorming efficiënt wordt gecontroleerd is
blootstelling laag

• Wanneer stofvorming niet wordt gecontroleerd is
blootstelling hoog

• Veel blootstellingen zijn van korte duur maar 
genereren hoge concentraties→ vermijden
piekblootstellingen

• Zelfs met collectieve beschermingsmaatregelen 
(watertoevoer of afzuiging) is combinatie met ABM 
vaak vereist 



Belang gladgeschoren gelaat!

Verhouding baardstoppel t.o.v. kwarts (SEM)
Bron: Australian Tunnelling Society and Engineers Australia 

Bron: Sundström

Breathe freely Factsheet

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiYmOPKsuzkAhXJZVAKHYm0Aw4QFjACegQIABAC&url=http://www.breathefreely.org.uk/assets/rpe-fact-sheet.pdf&usg=AOvVaw3NLr8IpecBedBrTL-mtCSu


Samengevat (3):
• Grootste blootstelling voor betrokken werknemer en 

zijn onmiddelijke omgeving

• Beste manier om werknemers te beschermen is het 
voorkomen van blootstelling aan kwartsstof door 
combinatie van maatregelen






