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De aandacht voor gevaarlijke stoffen neemt toe. Maar 
wanneer leidt het werken ermee tot ziekte? Wanneer 
vormt het gevaar een risico? In dit artikel een uitleg in 
woord en plaat. 

Gevaar? Of 
toch risico? 

Alles draait om context 

kunt stellen is: komt de gevaarlijke stof 
vrij in de omgeving? Als de betreffende 
stof in een gesloten systeem zit en daar 
onder de heersende omstandigheden 

Steeds meer mensen weten dat je 
ziek kunt worden van het werken 
met gevaarlijke stoffen. In onze 

werkpraktijk merken we dat dit soms 
meer angst met zich meebrengt dan no-
dig. Het herkennen van het gevaar (dit 
is een gevaarlijke stof) lukt steeds beter, 
maar het inschatten van het risico (word 

ik er ziek door?) blijft lastig. In de oran-
je tekstjes staan twee voorbeelden van 
vragen die gesteld worden.  

Komt het vrij? 
Of je ziek kunt worden van het werken 
met gevaarlijke stoffen, hangt van veel 
factoren af. De eerste vraag die je je 
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Voorbeeld

Keramiek schuren 
Begeleiders op een werkvoorzie-
ning schuren de gebakken kera-
miekcreaties met spons en water 
zodat ze mooi glad worden. Dit ge-
beurt maximaal vijf minuten per 
dag. Ze gebruiken adembescher-
ming, omdat zij gelezen hebben 
dat bij dit werk kwartsstof kan vrij-
komen en dat dit kankerverwek-
kend is. Tijdens de rondgang voor 
de RI&E vragen zij welke aanvullen-
de maatregelen nodig zijn.  

Gevaar: werken met een kankerver-
wekkende stof. 

Risico: de kans dat een van deze 
werknemers longkanker ontwikkelt 
door deze activiteit.
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niet uit kan komen, is er nooit bloot-
stelling. Zonder blootstelling geen ef-
fect.  
Een voorbeeld van een gesloten systeem 
is een blik verf. Zolang het blik dicht zit, 
kan de verf nooit in aanraking komen 
met de huid of ingeademd worden. Ook 
een gesloten leidingsysteem is een voor-
beeld, zoals de koelvloeistof in je koel-
kast. Zolang die leiding niet kapotgaat, 
komt er niets vrij. Maar ook een matrix 
kun je zien als gesloten systeem. De stof 
ligt gebonden in een product en komt 

daar niet zomaar uit vrij. Een vaak ge-
noemd voorbeeld is een asbestplaat. Zo-
lang de plaat in goede conditie is en niet 
bewerkt wordt, komen de asbestvezels 
niet vrij en is er geen risico. Hoe gevaar-
lijk het asbest ook is. Gaan we boren in 
de plaat of staat het gebouw in brand, 
dan is de situatie anders en is blootstel-
ling mogelijk. Er is dan zowel een ge-
vaar (aanwezigheid asbest) als een risico 
(blootstelling aan asbestvezels waardoor 
je ziek kunt worden). 

Bereikt het de mens? 
Als een gevaarlijke stof vrijkomt in de 
omgeving, wil dat niet per definitie zeg-
gen dat er een probleem is. De gevaarlij-
ke stof moet daarvoor wel de mens be-
reiken. Goede afzuiging boven de bron 
haalt de gevaarlijke stof weg voor het in-
geademd kan worden. Maar ook per-
soonlijke beschermingsmiddelen kun-
nen voorkomen dat de gevaarlijke stof 
het lichaam bereikt. 
De bekendste factor die bepaalt of er 
sprake is van een risico is de hoeveel-
heid. Hoeveel komt er in het lichaam? 
Dosis maakt het gif, stelde Paracelsus al 
(in iets andere bewoordingen). Een 
glaasje water is geen probleem, gezond 
zelfs. Zes liter water in een half uur op-

drinken kan dodelijk zijn. Een iets ver-
hoogde concentratie kooldioxide kan 
hoofdpijn veroorzaken. Hoge concentra-
ties kunnen zuurstof verdringen en lei-
den tot de dood. 

Plek in het lichaam 
Ook belangrijk is of de gevaarlijke stof 
op een plek in het lichaam komt waar 
het kwaad kan. Nog maar een keer as-
best: inslikken van asbest is geen pro-
bleem, maar als je de vezels inademt, 
kun je ernstig ziek worden, bijvoorbeeld 
door mesothelioom.  
Een voorbeeld uit de thuissituatie is 
lampolie. Bij kleine kinderen gebeurt 
het wel eens dat zij lampolie aanzien 
voor water of limonade en het opdrin-
ken. Dit is op zichzelf geen probleem. 
De maag en darmen kunnen dat aan. 
Maar als de olie bij verslikken per onge-
luk in de longen terecht komt (aspira-
tie), dan kan er ernstige schade aan de 
longblaasjes optreden. 

Jolanda Willems is arbeidshygiënist en 
toxicoloog bij PreventPartner. Tamara 
Onos is arbeidshygiënist en Hoger Veilig-
heidskundige bij Auxilium HSE. 

Voorbeeld  

Pvc-pijp verlijmen 
Een vertegenwoordiger belt op. ‘Ik 
heb pvc-pijpen verlijmd dit week-
end. Ongeveer twee uur, en alles 
vond in de buitenlucht plaats. Er 
staat een symbool van kankerver-
wekkend op. Krijg ik nu kanker?’ 

Gevaar: werken met een verdacht 
kankerverwekkende stof (H351). 

Risico: de kans dat deze man kanker 
ontwikkelt door deze activiteit. 

Zonder blootstelling 
ook geen effect 

In beeld 
Omdat wij arbeidshygiënisten 
goed met woorden zijn, maar er 
ook veel nodig hebben om het ver-
schil tussen gevaar en risico uit te 
leggen, heeft de Nederlandse Ver-
eniging voor Arbeidshygiëne twee 
illustratoren gevraagd om dit ver-
schil visueel weer te geven. Irene 
Cécile maakte een infographic over 
dit onderwerp en Djanko tekende 
twee cartoons. Deze illustraties 
zijn door iedereen te gebruiken, 
zolang het om niet-commerciële 
doeleinden gaat en de plaatjes niet 
gewijzigd worden. De digitale be-
standen zijn te vinden op de web-
site van de Nederlandse Vereni-
ging voor Arbeidshygiëne 
(www.arbeidshygiene.nl/een-beeld-
zegt-meer-dan-duizend-woorden). 
Alleen met voldoende kennis kun je 
inschatten of het werken met ge-
vaarlijke stoffen een probleem 
vormt. Het zou mooi zijn als de ge-
maakte illustraties daar een bijdra-
ge aan leveren. 
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