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De uitlaatgassen van dieselmotoren bestaan uit een complex 

mengsel van gassen, dampen en deeltjes die gevormd worden door 

het verbranden van diesel. De samenstelling van het mengsel is 

afhankelijk van het soort motor, de brandstof en de kwaliteit van de 

motor. De dampen bevatten relatief veel roetdeeltjes (veel meer dan 

in benzinemotoremissie) en verschillende stoffen in het mengsel zijn 
kankerverwekkend.

Uitlaatgassen van dieselmotoren worden door de IARC geclassificeerd 
als Groep 1-carcinogeen, wat betekent dat ze gezien worden als een 

duidelijke oorzaak van kanker bij mensen. Werknemers die regelmatig 

worden blootgesteld aan uitlaatgassen van dieselmotoren hebben 

een verhoogd risico om longkanker te ontwikkelen dat kan oplopen 

tot 40 procent.

Dieselmotoren leveren vermogen aan een breed scala aan 

voertuigen, zwaar materieel en machines die worden gebruikt in 

een groot aantal industrieën, waaronder transport, bouw, landbouw, 

scheepvaart en in de maak-industrie.

Werknemers die blootgesteld worden, zijn bijvoorbeeld: monteurs 

in bus- en vrachtwagenterminals, vrachtwagenchauffeurs, 
brandweerlieden (ook binnen brandweerkazernes), bouwvakkers 

en heftruckbestuurders, werknemers die werken met krachtbronnen 

zoals compressoren of generatoren en werknemers die schepen of 

vliegtuigen laden en lossen. 

In Nederland hebben naar schatting 867.000 werknemers te maken 

met dieselrook.

Blootstelling kan op korte termijn irritatie aan de ogen, neus, keel en 

longen veroorzaken. Langdurige blootstelling kan het risico op het 

ontwikkelen van chronische luchtwegaandoeningen en longkanker 

verhogen. 

De latentietijd tussen blootstelling en longkanker kan oplopen tot 10 à 

20 jaar.

Bronnen:  IOSH, IARC, OSHA

Voer een goede risicobeoordeling uit voor de blootstelling aan 

dieselrook. - komen uitlaatgassen van dieselmotoren voor in gesloten 

werkruimtes zoals garages? - worden er voldoende maatregelen 

genomen? - rapporteren werknemers geïrriteerde ogen of longen? 

De beste oplossing is om de blootstelling te beheersen en liefst 

helemaal weg te nemen, bijvoorbeeld met behulp van andere 

motoren, goed onderhoud van motoren of ventilatiesystemen. 

Ademhalingsbeschermingsmiddelen, ontworpen om te beschermen 

tegen het inademen van schadelijk stof, dampen of gassen, zouden 

alleen als laatste oplossing gekozen moeten worden. Voor sommige 

taken of werkzaamheden kan ademhalingsbescherming echter de 

enige haalbare oplossing zijn.

1 op de 6 werknemers (ruim 1 miljoen Nederlanders) heeft te maken 
met gevaarlijke stoffen op het werk. Van werken met gevaarlijke stof-
fen kun je ziek worden. Werken met gezond verstand = veilig werken 

met gevaarlijke stoffen. Doe de test op: hoeveiligwerkjij.nl   
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Het type lasproces dat wordt toegepast, bepaalt de aard en de 

concentratie van gevaarlijke stoffen die in de lasrook aanwezig 
zijn. De rook die vrijkomt bij lassen en plasmasnijden bestaat uit 

een mengsel van giftige gassen en zeer fijne deeltjes die kunnen 
worden ingeademd. De precieze samenstelling van de lasrook 

hangt af van het substraat, het vulmateriaal en de lastechniek. 

Lastechnieken die de grootste hoeveelheden kankerverwekkende 

stoffen genereren zijn: MAG-lassen, flux-gevulde draadlassen zonder 
schermgas en autogeen plasmasnijden. Chroom is een component 

in roestvrij staal, non-ferro legeringen, chromaatcoatings en sommige 

lastoevoegmaterialen. Chroom wordt tijdens het lassen in de 

zeswaardige toestand, Chromium VI, omgezet. Chroom VI-rook is zeer 

giftig en kan de ogen, huid, neus, keel en longen beschadigen en 
kanker veroorzaken.  

Lasrook is internationaal geclassificeerd als een Groep 1-carcinogeen, 
wat betekent dat het wordt gezien als een duidelijke oorzaak van 

kanker bij mensen. Hoewel het in de eerste plaats geassocieerd wordt 

met lassen van roestvrij staal, geldt deze classificatie niet alleen voor 
rook uit roestvrij staal maar voor alle lasrook. Het beroep lasser leidt tot 

een toename van het risico op longkanker dat kan oplopen tot 40%.

Blootstelling aan lasrook treedt op in meerdere sectoren, bij 

bijvoorbeeld lassers in de metaalindustrie, scheepswerven, bouw en 

transport. Beroepen zijn voornamelijk lassers en metaalbewerkers. 

In Nederland hebben naar schatting 400.000 werknemers te maken 

met lasrook.

Acute blootstelling aan lasrook en gassen kan leiden tot irritatie aan 

de ogen, neus en keel, duizeligheid en misselijkheid. Langdurige 

blootstelling kan longschade en verschillende soorten kanker 

veroorzaken, waaronder longkanker, kanker aan het strottenhoofd en 

de urinewegen.

Bronnen: HSE, IARC, OSHA. 

Voer de juiste blootstellingsmetingen uit, zodat bekend is wanneer er 

maatregelen moeten worden genomen. Onderzoek of werknemers 

symptomen rapporteren. 

Het exacte risico van de rook hangt af van 3 factoren: hoe giftig 
de rook is, hoe geconcentreerd deze is en hoe lang deze wordt 

ingeademd. De beste oplossing is om de rook te minimaliseren 

door herontwerp van het werk en de gebruikte technieken en 

materialen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een lastoorts 

met geintegreerde toortsafzuiging. Ten tweede kunnen oplossingen 

bestaan uit het installeren van algemene en lokale ventilatiesystemen 

en het aanleren van correcte positionering (zoals tegen de wind in 

staan).

Ten slotte is het belangrijk dat lassers de gevaren van de materialen 

waarmee ze werken begrijpen.
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Houtstof ontstaat als hout machinaal wordt gezaagd of bewerkt. In 

houtzagerijen worden bijvoorbeeld grote hoeveelheden houtstof 

geproduceerd. Het grootste risico wordt veroorzaakt door fijnstof, 
omdat dit diep in de neus en longen ingeademd kan worden en op 

die manier schade aan kan richten. Fijnstof kan zich ook makkelijk 

verspreiden tot ver bij de bron vandaan. De hoeveelheid en het type 

houtstof is afhankelijk van het hout dat wordt bewerkt en het soort 

machine dat wordt gebruikt. 

Langdurige blootstelling aan houtstof kan kanker in de neus en 

de bijholten veroorzaken. Houtstof is geclassificeerd als Groep 
1-carcinogeen door het IARC, wat betekent dat het wordt gezien als 

een duidelijke oorzaak van kanker bij mensen.

Een hoge blootstelling aan houtstof komt voor in branches waar 

hout gezaagd of bewerkt (schuren of schaven) wordt; in de 

houtproductenindustrie, werknemers die werken aan zaagtafels en 

houtdraaibanken, bouwvakkers en timmerlieden. Industrieën waar 

blootstelling plaatsvindt, zijn de meubelindustrie, bouw- en bosbouw. 

In Nederland hebben naar schatting 740.000 werknemers te maken 

met houtstof.

Als werknemers houtstof inhaleren, wordt het afgezet in de neus, 

keel en luchtwegen. Blootstelling aan houtstof kan op die manier 

ademhalingsproblemen veroorzaken, maar ook een oorzaak zijn van 

oogirritatie, huidziekten en bij langdurige blootstelling, kanker. 

De latentietijd tussen blootstelling en houtstofgerelateerde neuskanker 

wordt geschat op ten minste 20 jaar.

Bronnen: HSE, IARC, OSHA. 

Voer de juiste blootstellingsmetingen uit, zodat bekend is wanneer 

maatregelen moeten worden genomen. Onderzoek of werknemers 

ademhalingsproblemen melden. 

De beste oplossing is om de blootstelling zoveel mogelijk te 

beheersen. Dit kan gebeuren door technische aanpassingen of 

aanpassingen aan de omgeving, zoals het gebruik van gereedschap 

met puntafzuiging en het installeren van ventilatiesystemen. 

Blootstelling kan ook beperkt worden door een bewuste keuze 

te maken in houtsoort, apparatuur en werktechniek. Persoonlijke 

beschermingsmiddelen, zoals ademhalingsbescherming, zijn 

kortetermijnoplossingen en zouden alleen gekozen moeten worden als 

andere maatregelen niet haalbaar zijn.
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Kwarts is een mineraal, een veel voorkomende stof die in verschillende 

hoeveelheden voorkomt in rotsen, zand en klei. Kwarts komt voor in 

bouwmaterialen zoals baksteen, gipsplaten, beton, asfalt en cement. 

Materialen die kwarts bevatten worden pas gevaarlijk als ze worden 
bewerkt, waarbij kwartsstof vrij komt dat hele fijne deeltjes bevat, die 
tot diep in de longen kunnen komen (“respirabel kristallijn silica”). 

Kwartsstof komt dus vrij bij stralen, zagen, boren en slijpen van 

materialen die kwarts bevatten.  

Langdurige blootstelling aan kwartsstof kan longkanker en andere 

ernstige luchtwegaandoeningen veroorzaken. Kwartsstof wordt door 

het IARC geclassificeerd als Groep 1-carcinogeen, wat betekent 
dat het als een duidelijke oorzaak van kanker bij mensen wordt 

gezien. Kwartsstof is na asbest het grootste gezondheidsrisico voor 

werknemers in de bouw.

Blootstelling aan kwartsstof komt vooral voor in de bouw en industrie. 

Het komt met name vrij in sectoren waar machinale bewerkingen 

plaatsvinden, zoals snijden, zagen, slijpen en boren van steen, 

beton en cement. Maar ook bij het gebruik van industrieel zand, 
zoals zandstralen, schuren of boren in betonnen wanden, slijpen 

van cement, vervaardigen van bakstenen, betonblokken of 

keramische producten. Tijdens scheppen in droge materialen die 

silica bevatten, kan kwartsstof ook in de lucht komen. Beroepen die 

worden blootgesteld zijn: tegelzetters, metselaars, blokkenstellers 

en werknemers werkzaam in de sloop van gebouwen. Kwartsstof 

kan, wanneer neergedaald, opnieuw in de lucht komen als het door 

voertuigen of wind wordt opgepikt. Op die manier worden ook andere 

werknemers op de bouwplaats blootgesteld. 

In Nederland hebben naar schatting 457.000 werknemers te maken 

met kwartsstof.

Als kwartsstof ingeademd wordt, reageert het longweefsel door het 

ontwikkelen van kleine bolletjes en littekens rond de stofdeeltjes. 

Hoe kwartstof zich precies ontwikkelt tot longkanker is onduidelijk - 

meest waarschijnlijk is dat de toxiciteit van het stof ervoor zorgt dat 

de afweercellen van het lichaam grote moeite hebben de stof te 

verwijderen. Daardoor hoopt de stof zich uiteindelijk op wat tot een 

chronische ontsteking leidt. Die ontsteking kan uiteindelijk het DNA in 

de longcellen beschadigen en op die manier bij sommige mensen 

longkanker veroorzaken. 

De latentietijd tussen blootstelling en kwartsstof gerelateerde 

longkanker kan oplopen tot 10 à 20 jaar.

Bronnen: IOSH, EU-OSHA, silicosis.com, 

silica-safe.org, HSE, IARC.

Voer de juiste blootstellingsmetingen uit, zodat bekend is wanneer 

maatregelen moeten worden genomen. Onderzoek of werknemers 

ademhalingsproblemen melden. 

De beste oplossing is om de blootstelling zoveel mogelijk te 

beheersen. In de ontwerpfase kan dit betekenen dat er gekozen wordt 

voor materialen die geen kwarts bevatten. Beperken van blootstelling 

kan door watertoevoer en plaatselijke afzuiging te gebruiken (zoals 

stofzuigers), dit zorgt voor een reductie van de kwartsstof in de lucht. 

Gebruik adembescherming van het juiste type; ontworpen om te 

beschermen tegen het inademen van stofdeeltjes. Persoonlijke 

beschermingsmiddelen dienen alleen als laatste maatregel te worden 

ingezet als (verder) beperken van blootstelling praktisch niet goed 

mogelijk is.
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Isocyanaten zijn een groep verbindingen die worden gekenmerkt door 

reactieve NCO-groepen. Isocyanaten worden gebruikt in polyure-

thaanproducten, zoals lakken, (isolatie)schuimen (vaak bekend als 

PURschuim) en kitten. Isocyanaten kunnen in de lucht voorkomen en 

ingeademd worden waardoor problemen aan de luchtwegen ont-

staan, maar ook contact met de huid kan leiden tot allergische 

reacties. Het inademen van isocyanaatnevel, -damp of (schuur)stof 

kan leiden tot beroepsastma, dat gezien wordt als het belangrijkste 

gezondheidseffect, maar blootstelling kan ook de slijmvliezen van 

de ogen en luchtwegen irriteren en zowel benauwdheid als huidaan-

doeningen veroorzaken. Direct contact met de huid kan bovendien 

sensibiliserend werken, dat wil zeggen dat allergie kan ontstaan door 

huidcontact.

Een overgevoeligheid voor isocyanaten kan bij lage blootstelling al 

ontstaan, waarna klachten bij zeer lage blootstelling al optreden. Ook 

kan bij bepaalde personen na korte hoge blootstelling overgevoe-

ligheid ontstaan. Dit geldt zowel voor blootstelling via de lucht als via 

de huid.

Blootstelling komt vooral voor in verfspuiterijen waar gewerkt wordt 

met isocyanaathoudende verf. Isocyanaten kunnen bij mengen, spuit-

en of schoonmaken van materialen in de lucht terechtkomen. Maar 
ook bij het bewerken van met isocyanaten afgewerkte oppervlakten, 

zoals schuren, slijpen, zagen en lassen, kunnen isocyanatenvrijkomen 

en inge ademd worden. Daarnaast komt blootstelling in de bouw voor 

door het gebruik van PURschuim. Sectoren waar blootstelling plaats 

vindt zijn autoherstelbedrijven, verfspuiterijen, scheepswerven, bouw, 

metaal- en verfindustrie.

In Nederland hebben naar schatting 716.000 werknemers te maken 

met isocyanaten.

De mechanismen achter het ontstaan van isocyanaatastma zijn on-

duidelijk. Ondanks dat verschillende kenmerken van isocyanaatastma 

wijzen op een overreactie van het afweersysteem, worden gerela-

teerde antilichamen over het algemeen maar bij een klein gedeelte 

van de astmagevallen gevonden. Isocyanaatastma kan overgaan in 

een meer chronische vorm van astma, waarbij de werknemer op aller-

lei luchtwegprikkels reageert; koude, stof, rook en dergelijke (aspec-

ifieke hyperreactiviteit). De klachten verdwijnen dan niet meer na het 

staken van de blootstelling.

Bij hoge blootstelling kan plotseling vochtophoping in de longen 

optreden (acuut longoedeem) met vernauwing van de luchtwegen en 

een ernstige ontsteking en vernauwing in de kleinere luchtwegen. 

Isocyanaatastma ontwikkelt zich vaak in de eerste jaren dat bloot-

stelling plaats vindt, maar kan zich ook pas na meerdere jaren mani-

festeren.

Blootstelling is vooral bij lage concentraties van isocyanaten moeilijk 

te meten. Het zoveel mogelijk voorkomen van blootstelling is daarom 

de beste vorm van preventie. Het organiseren van regelmatige Preven-

tief Medische Onderzoeken (PMO) kan helpen om nieuwe gevallen 
vroegtijdig op te sporen. Beroepsastma kan worden voorkomen door 

de blootstelling aan isocyanaten zo klein mogelijk te maken of volle-

dig te voorkomen, bijvoorbeeld door het gebruik van andere materi-

alen of organisatorische maatregelen zoals taakroulatie. 

Bij blootstelling aan damp of deeltjes in de lucht is enerzijds goede 

afzuiging en ventilatie en anderzijds beschermende kleding, adem- 

en oogbescherming van belang. Omdat de klachten en allergische 

reacties aan de luchtwegen zich ook via huidcontact kunnen ontwik-

kelen, is het belangrijk ieder huidcontact te vermijden. Bij purschuim 

is verhoogde aandacht tijdens en enige tijd na de vorming van dit 

isolatiemateriaal belangrijk, hierna worden de isocyanaten geacht 

voldoende verdwenen te zijn.

Bronnen: beroepsziekten.nl, osha.gov 
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