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Herken asbest

Er zijn veel overheidsregels over as-
best en veiligheid. We bespreken 
hier niet al die regels. Wel willen we 
dat u weet dat de overheid asbest-
normen actief bewaakt en dat Vive-
rion secuur en verantwoord omgaat 
met deze regels en normen. 

Het product asbest
Asbest is geen onschuldig ma-
teriaal. Het is niet voor niets dat 
het sinds 1983 nog nauwelijks 
wordt toegepast. De verkoop, het 
gebruik, maar ook de bewerking 
door zagen, boren, schuren of slo-
pen van asbest is sinds 1993 zelfs 
helemaal verboden. Voor die tijd 
werd asbest geregeld gebruikt 
als bouwmateriaal. Daarom kan 
asbest voorkomen in huizen die 
gebouwd zijn tussen 1945 en 1993. 
Losgekomen asbestvezels kunnen 
onder andere long- en darmkanker 

veroorzaken. Deze ziekten ontstaan 
soms pas jaren nadat iemand as-
best heeft ingeademd. 

Hoe lang en hoe vaak iemand is 
blootgesteld aan de asbestvezels, 
bepaalt mede hoe hoog het risico is. 
Zo is bij eenmalige blootstelling het 
risico op asbestgerelateerde ziekte 
statistisch gezien heel erg klein.

Soorten asbest
Er zijn twee soorten asbest: los-
gebonden en hechtgebonden. Bij 
losgebonden asbest zitten de ve-
zels niet vast in een basismateri-
aal. De vezels kunnen makkelijk 
loskomen. Dit is dan ook gevaar-
lijke asbest. Hechtgebonden asbest 
is niet direct gevaarlijk. De vezels 
zitten vast in een basismateriaal. 
Maar als hechtgebonden asbest 
beschadigt, wordt bewerkt (zagen, 

boren, schuren) of gesloopt, komen 
er toch vezels vrij. Daarom heeft de 
overheid strenge regels opgesteld 
die dergelijke klussen verbieden.

Hoe herken ik asbest?
Woningen die gebouwd zijn voor 
1994 zijn asbestverdacht. Hiermee 
bedoelen wij dat er kans is dat er 
asbesthoudende materialen zijn ge-
bruikt tijdens de bouw van de wo-
ning. Uiteraard zit lang niet in elke 
verdachte woning asbest. Als leek 
herken je asbest jammer genoeg 
meestal niet. De aanwezigheid van 
asbest kan alleen worden vastge-
steld door materiaalonderzoek in 
een laboratorium door daarvoor op-
geleide mensen. Wilt u klussen en 
twijfelt u? Laat u dan vooraf infor-
meren door Viverion.

Waar kan asbest voorkomen?
  op plaatsen die door weersin-
vloeden aan slijtage onderhevig 
zijn, bijvoorbeeld gevels, daken op 
schuren en garages;

  als brandwerend plaatmateriaal 
of plaatsen die goed geïsoleerd 
moeten worden, bijvoorbeeld in 
garages, in meterkasten, rond 
schoorstenen, ventilatiekanalen 
en cv-ketels;

Het woord ‘asbest’ boezemt bij veel mensen angst in. Er bestaan veel misverstanden over asbest. 
In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, maar meestal niet. Dit is voor veel mensen 
verwarrend. Daarom willen wij u informeren en ontvangt u deze brochure. U leest over het product 
asbest, de risico’s en de maatregelen die Viverion neemt. 



  in sommige soorten vinyltegels 
en vinylzeil, geproduceerd voor 
1984;

  in huishoudelijke apparaten die 
warmte uitstralen, geproduceerd 
voor de jaren tachtig, bijvoorbeeld 
een gevelkachel (asbestkoord 
in de aansluiting, deur), föhn of 
broodrooster.

Zichtbaar/onzichtbaar en 
constructief/nietconstructief
Asbest kan zichtbaar en onzicht-
baar toegepast worden. Voorbeel-
den van zichtbare toepassingen zijn 
vensterbanken, dakbeschot, plan-
tenbakken en vinylvloerbedekking. 
In oudere woningen kan asbest ook 
onzichtbaar zijn verwerkt, bijvoor-
beeld in het beton. 
Zichtbare en onzichtbare asbest kan 

verschillende functies hebben in een 
woning. Het kan bijvoorbeeld ver-
werkt zijn in het dak, de riolering of 
in de dragende onderdelen van een 
woning. Dit noemen wij constructief 
toegepast asbest. De verwijdering 
van dit asbest is een zware klus en 
brengt vaak veel overlast met zich 
mee. Asbest kan ook verwerkt zijn 
in plafondplaten, vensterbanken of 
kruipluiken. Dit heet nietconstruc-
tief toegepast asbest. De verwijde-
ring hiervan is relatief simpel, maar 
mag alleen gedaan worden door een 
gespecialiseerd bedrijf.

Asbest verwijderen
De plaats waar het asbest zich be-
vindt in de woning (zichtbaar/on-
zichtbaar), de manier waarop het 
is toegepast (constructief/nietcon-

structief) en het veiligheidsrisico 
is voor Viverion mede bepalend in 
de beslissing om het asbest te ver-
wijderen of te laten zitten. Viverion 
verwijdert asbest wanneer is vast-
gesteld dat het een direct gevaar 
oplevert voor de gezondheid bij het 
dagelijks gebruik van de woning.

Veilig?
‘Ben ik wel veilig in mijn woning 
na de asbestverwijdering door een 
gespecialiseerd bedrijf?!’ De gespe-
cialiseerde bedrijven verwijderen 
het asbest volgens de overheidsre-
gels. Ze schermen de ruimte waar 
ze werken hermetisch af. Daardoor 
blijven er geen asbestvezels in uw 
woning achter. Een gespecialiseerd 
laboratorium komt dit na de sane-
ring controleren!

Wilt u klussen en twijfelt u? 

Laat u dan vooraf informeren 

door Viverion.
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