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Vorming van kwartsstof

● Bij bewerken van bouwmaterialen
● Bij het schoonvegen van de werkplek
● Bij het leegmaken van zakken cement, lijm,…
● Bij afbraakwerkzaamheden
● …





Case: aanleg van voetpaden

Actie 
(meting aan de bron)

Concentratie 
kwartsstof 

(µg/m3)

Overschrijding 
grenswaarde

Toegelaten 
blootstellingsduur

Droogzagen 
betonklinkers
Natzagen
betonklinkers
Droogzagen (met 
afzuiging)

4000

200 

80 

40

1,2

-

12 min/dag

400 min (6u40/dag)

8u/dag

p. 4

Droogzagen van betonklinkers zonder afzuiging moet 
beperkt worden tot twaalf minuten per dag



Case: aanleg van voetpaden (2)

Stationaire meting 
op 3,4 m

Concentratie 
kwartsstof 

(µg/m3)

Overschrijding 
grenswaarde

Toegelaten 
blootstellingsduur

Droogzagen betontegels

Natzagen betontegels

Droogzagen betontegels
(met afzuiging)

1300

<40

<40

13

-

-

37 min/dag

8u/dag

8u/dag

p. 5

Iedereen in de omgeving dient zich te beschermen



Overschrijding grenswaarde

● Zagen = 150 x
● Sleuven frezen = 150 x
● Vlakfrezen = 150 x
● Schuren/slijpen  = 150 x
● Boren =   25 x
● Vegen =   10 x

p. 6



Maatregelen

● Maatregelen bij het ontwerp

● Organisatorische maatregelen

● Collectieve beschermingsmiddelen

● Persoonlijke beschermingsmiddelen



Ontwerpkeuzes

● Materiaal zo weinig mogelijk bewerken 
● geprefabriceerde onderdelen 
● op maat gemaakte bouwelementen

● Kiezen voor kwartsstofarme materialen

Rol voor opdrachtgever, ontwerpers, 
VG-coördinator en aannemers



Organisatorische maatregelen

● Inplannen van werkzaamheden, waardoor het aantal werknemers dat 
wordt blootgesteld aan stof vermindert  Coördinatie

● Scheiden van werkruimten, waardoor het aantal mensen dat aan stof 
wordt blootgesteld lager zal zijn

● Toepassen van taakrotatie, waardoor de blootstelling aan stof per 
persoon vermindert

● Robotisering

Rol voor VG-coördinator en aannemers,…



Organisatorische maatregelen



Robotisering bij afbraakwerken

p. 11
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Orde en netheid

● Bouwplaats regelmatig en goed schoonhouden, waardoor de 
hoeveelheid zwevend stof sterk beperkt blijft 

● Stofvormende werkzaamheden in de buitenlucht uitvoeren 
met gebruik van beschermingsmiddelen

● Zaagwerkzaamheden op afgeschermde plaats
● ……



Stofbeperkende collectieve maatregelen

● Slijpen met water
● Slijpschijf met meeverende afschermkap en afzuiging.
● Slijpen met stofafzuiging. (degelijke stofzuiger)
● Aangepaste stofzuiger
● Snij of knip in plaats van slijpen
● Let op vooruitgang in technieken. (slijpmachines)
● Stofzuigen in plaats van vegen
● Vrachtwagencabine in overdruk

p. 13



Dakpanknipper



Stofafzuiging
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Stofafzuiging
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Stofafzuiging

p. 17



Stofafzuiging

p. 18



Watertoevoer

p. 19



Watertoevoer



Watertoevoer



Watertoevoer

22



Bevochtingen bij afbraak



Persoonlijke bescherming

p. 24



Persoonlijke beschermingsmiddelen

● Passende adembescherming ifv de gemeten concentraties: 
● P3-masker : beschermt 50X grenswaarde
● Aangedreven ademhalingshalingsbescherming

(tot 500x grenswaarde) 
● Blootstellingsduur beperken

p. 25



Persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen

● Zijn niet bedoeld om continu te dragen 
● Soms te dragen in combinatie met collectieve beschermingsmiddelen
● De hoeveelheid stof die vrijkomt en de duur van de blootstelling zijn mede bepalend voor 

de keuze van ademhalingsbescherming
● Voorlichting gegeven aan de werknemer over juiste gebruik

● Met een stofmasker is slechts één persoon beschermd 
● Niet alleen de persoon die de machine bedient moet een aangepast stofmasker 

dragen, maar iedereen die zich in de buurt van de activiteit bevindt



Acties Constructiv

● Specifieke aandacht bij bouwplaatsbezoeken en adviezen 
van welzijnsadviseurs

● Toolboxfiches
● Dossier 

● Publicaties gratis downloadbaar:
www.buidingyourlearning.be
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