
Veelgestelde vragen 

 
Q&A Asbest en brand 
Beschikbaar gesteld door Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Zeeland en 
Brabant. 
 
Algemene informatie over asbest vindt u op de website van de GGD Zeeland.  
 

ALGEMEEN ASBEST 
Er is een asbestbrand in de buurt, wat moet ik doen? 
De wind kan de rook verspreiden, zodat u rook kunt zien en ruiken. Deze rook kan 
asbestvezels en asbestresten (flinters) bevatten. Om blootstelling en hiermee 
gezondheidsrisico’s te voorkomen is het beste om uit de rook te blijven. Zorg dat u ook in en 
rondom uw woning geen rook inademt. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel 
uw ventilatiesysteem uit. Help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven. 

 
Kan de brandweer meten? 
Wanneer de brandweer vermoedt dat er asbest vrijkomt bij de brand zullen zij een 
asbestprocedure in werking zetten. De brandweer kan dit zelf niet meten en zij zullen 
daarvoor een gecertificeerd laboratorium in laten schakelen via de meldkamer.  

 
Wat moet ik doen als ik asbest zie liggen naar aanleiding van een brand?  

 Het allerbelangrijkste is om zichtbaar asbestmateriaal niet aan te raken of te 
verplaatsen. Als u in uw directe omgeving asbest aantreft, moet u dit dus rustig laten 
liggen. Ga er niet doorheen lopen, omdat u het zo mee uw huis in kunt lopen. Meld 
dit bij uw gemeente. De schoonmaakploeg van het asbestverwijderingsbedrijf zal zo 
spoedig mogelijk bij u langs komen.  

 Ga niet zelf de omgeving van uw huis schoonmaken, tenzij het in- en uitgaan van uw 
huis ernstig belemmerd wordt: 

 Dan kunt u de stukken asbest eerst natmaken om opdwarrelen te voorkomen en 
vervolgens met een zachte bezem de stukjes voorzichtig opzij schuiven, die later 
door personeel van het deskundige bedrijf zullen worden opgeruimd. De zachte 
bezem moet u nadien buiten goed schoonmaken met water bij een afvoerputje. 
Deponeer geen asbest of asbesthoudend materiaal in eigen afvalemmer of  
-container. 

 Loop zo min mogelijk over verontreinigde grond of gras om omwoelen en 
verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Trek uw schoenen buiten aan en uit. 

 Laat kinderen niet spelen op plaatsen waar stukjes asbest liggen of waar sprake 
is van een verontreiniging. 

 Als u twijfels heeft of er asbest in uw huis binnen terecht is gekomen, kunt u 
contact opnemen met de gemeente. 

 
Hoe kan ik asbest herkennen? 
Alleen een laboratorium kan met 100% zekerheid vaststellen of een materiaal of product 
asbest bevat. Asbest is ook niet op kleur te herkennen. Wel is het mogelijk producten of 
materialen te herkennen waarin mogelijk asbest zit. Producten en gebouwen geproduceerd 
na 1993 bevatten geen asbest, omdat sinds 1993 het gebruik van asbest is verboden. Vaak is 
er sprake van asbestcement dat verwerkt is in een vlakke plaat, vlakke gevelplaat met 
coating, schoorsteen of luchtkanaal, bloembak, standleidingen, golfplaat, dakgoot en 
regenpijpen.  

http://www.ggdzeeland.nl/voor-u-en-jou/milieu-en-gezondheid/gevaarlijke-stoffen/asbest.htm#.V5NBPdJf3IV


 
Het verrichten van handelingen met asbest is verboden. Hoe kan het dat er toch nog 
steeds asbest is in gebouwen en voorwerpen? 
Sinds 1 juli 1993 zijn de meeste toepassingen van asbest verboden. In gebouwen voor deze 
periode is nog wel asbestmateriaal toegepast.  
 
Wat houdt het verbod op het gebruik van asbest precies in? 
In 1978 is het gebruik van blauwe asbest in vorm van spuitasbest al verboden. Sinds 1 juli 
1993 is het verboden om asbestbevattende producten te bewerken, te verwerken of in 
voorraad te houden. Het opnieuw gebruiken van oude asbestbevattende producten en afval 
is daarmee eveneens verboden. Dit verbod maakt commercie in asbest onmogelijk. Er 
gelden ontheffingen voor situaties waarvoor nog geen alternatief voor handen is. 
 

ASBESTBLOOTSTELLING TIJDENS BRAND 
Ik heb groente / fruit gegeten uit mijn tuin, kan ik daar ziek van worden? 
Nee, het inslikken van asbest leidt in principe niet tot gezondheidsrisico’s. Wel moet 
gekeken worden of andere verbrandingsproducten (die van invloed zijn op de gezondheid) 
terecht zijn gekomen op groente en fruit.  
 
Mijn kinderen speelden in de tuin / zandbak, moet ik mij zorgen maken? 
Wanneer kinderen in de rook hebben gezeten tijdens de brand is het mogelijk dat ze 
asbestvezels hebben ingeademd. Echter is de tijdsduur waarschijnlijk zo kort dat het 
gezondheidsrisico te verwaarlozen is. 
 
Bij blootstelling aan asbest is een aantal zaken belangrijk: 
• In het milieu komt dagelijks een zeer kleine hoeveelheid asbestvezels in de buitenlucht 
voor. Iedereen ademt dus een kleine hoeveelheid asbestvezels in gedurende zijn/haar leven. 
Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans op kanker 
wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbest. Door een eenmalige 
blootstelling aan asbest wordt de kans op het krijgen van kanker verwaarloosbaar of 
nauwelijks hoger.  
• Asbest is alleen gevaarlijk wanneer de vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het 
inslikken van vezels is niet gevaarlijk. 
 
Wanneer een perceel in het verontreinigde gebied ligt, zal eerst asbestonderzoek 
plaatsvinden, om te bepalen of asbestvezels aanwezig zijn. Asbestvezels zijn namelijk niet 
altijd met het blote oog waar te nemen. Vervolgens zal een professioneel 
schoonmaakbedrijf de verontreiniging opruimen.  
 
Verbranden de asbestvezels bij een brand? 
Asbest is bestand tegen zeer hoge temperaturen (<1200°C) en sterke krachten, daardoor 
blijven bij een asbestbrand de eigenschappen en daarmee de risico's van de asbestvezels, 
behouden. Het asbesthoudende ‘bindmateriaal’ (zoals karton/papier, kunststof of cement) 
raakt vaak zeer zwaar beschadigd, verbrandt of versplintert tot kleine stukjes (flinters) en 
asbesthoudende asresten. Over het algemeen verspreiden deze (stukjes) asbesthoudende 
restanten zich in de directe omgeving van het incident.  
Bij brand verandert asbest (afhankelijk van de asbestsoort) pas boven de 1200°C van 
structuur en verliezen de vezels hun gevaarlijke eigenschappen voor mensen. Bij een brand 
worden deze hoge temperaturen maar zelden bereikt.  
 



Hebben (huis)dieren tijdens de brand nog speciale aandacht nodig?  
Wij adviseren u uw huisdieren zo veel mogelijk binnen te houden, totdat het gebied is 
vrijgegeven. 
  

GEZONDHEIDSEFFECTEN 
Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?  
Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd 
worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen 
doordringen. Het langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker, 
mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) of asbestose (=stoflong) veroorzaken. Het 

gevaar voor de gezondheid hangt sterk af van het aantal vezeltjes dat mensen over 

bepaalde tijd inademen. De meeste mensen met deze aandoeningen zijn langdurig 
blootgesteld aan grote hoeveelheden losse asbestvezels in de arbeidssituatie (bijvoorbeeld 
bouw of scheepsbouw). Asbestvezels blijven gedurende jaren in de long aanwezig, omdat 
het lichaam niet in staat is ze op te lossen of af te breken. Meestal zitten er vele jaren tussen 
het inademen van vezels en het uiteindelijk ziek worden (zo’n 10-60 jaar). 
 
Wat is de kans op ziekte door asbest? 
Niet iedereen die asbestvezels inademt, loopt de kans kanker of stoflongen te krijgen. De 
kans op deze ziektes wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbest. 
Door een eenmalige hoge blootstelling aan asbest (zoals kan gebeuren na een brand met 
asbest) is de kans op het krijgen van kanker of stoflongen verwaarloosbaar klein. Het échte 
risico van asbest is aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden 
asbestvezels in de lucht. Dit soort blootstelling vond vooral vroeger plaats in sommige 
werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit, grote hoeveelheden asbest 
hebben ingeademd. De blootstelling is nog steeds mogelijk bij de huidige asbestsaneringen. 
Bloostelling moet niettemin zo veel mogelijk worden voorkomen om elk mogelijk risico te 
vermijden. Neem daarom de omschreven voorzorgsmaatregelen zo veel mogelijk in acht. 
Elke onvrijwillige blootstelling aan asbestvezels is ongewenst. 
 
Ik ben naar de brand gaan kijken en heb rook ingeademd. Mijn ogen prikten. Wat moet ik 
doen? Of Ik ben door de rookpluim heen gefietst/ gelopen. Loop ik nu gezondheidsrisico?  
Rook bevat altijd giftige stoffen. Door het inademen van de rook, kunt u mogelijk last 
hebben van een licht geïrriteerde keel, ogen of hoofdpijnklachten. In de meeste gevallen 
gaan deze klachten, na beëindiging van de blootstelling, vanzelf over. Als dit niet het geval is 
of u maakt zich zorgen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. 
Asbest op zich veroorzaakt geen klachten als irritatie. Het is mogelijk dat u tijdens de brand 
asbestvezels hebt ingeademd. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor 
kanker. De kans op kanker wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties 
asbest. Door een eenmalige blootstelling aan asbest wordt de kans op het krijgen van kanker 
verwaarloosbaar of nauwelijks hoger. De schadelijke gevolgen van inademing van 
asbestvezels openbaren zich meestal pas na tientallen jaren. 
 
Ik ben zwanger. Loop ik of mijn ongeboren kind extra risico? 
Nee, er is geen extra risico voor zwangeren. Er is ook geen risico voor het ongeboren kind. 
 
Wat gebeurt er met asbestvezels die worden ingeademd? 
Vezels kunnen door inademen in de longen terechtkomen. Sommige vezels worden weer 
uitgeademd en andere worden door het lichaam afgevoerd. Soms blijven vezels in de longen 
achter en kunnen vele jaren later nog asbestgerelateerde aandoeningen veroorzaken. Er bestaat 



geen betrouwbare en ethisch verantwoorde onderzoeksmethode om te bekijken of er vezels in 
de longen zitten. 
 
Is het gevaarlijk om asbestvezels in te slikken? 
Nee, bij inslikken komen de asbestvezels niet in de longen maar in de maag en daar kunnen ze 
geen kwaad. Vanuit uw maag worden de vezels afgevoerd. 
 
Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd? 
U kunt niets doen. Het is niet waarschijnlijk dat u (veel) vezels heeft ingeademd. De kans dat u 
hier gezondheidseffecten van krijgt is verwaarloosbaar klein. Bij zorgen contact opnemen met 
huisarts. Een huisarts kan een registratie daarvan opnemen in dossier, zeker als bekend is dat 
ook daadwerkelijk asbestvezels in bepaalde concentraties zijn ingeademd. 
 
Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd? 
Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Waarschijnlijk heeft u in de rook gestaan 
waardoor uw luchtwegen zijn geïrriteerd. Deze klachten verdwijnen vanzelf. 
 
Lopen kinderen meer risico dan volwassenen? 
Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels, maar ze vormen wel een risicogroep 
vanwege het feit dat ze nog een lang leven voor zich hebben. Na eventuele blootstelling 
dragen ze de ingeademde asbestvezels langer in hun lichaam mee, die tientallen jaren later 
mogelijk schadelijke gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Kinderen lopen daarnaast 
meer risico in aanraking te komen met asbest als ze met brandresten spelen. Het is daarom 
belangrijk uw kind op een schone plek te laten spelen. 
 
Ik ben naar de brand gaan kijken, wat moet ik met mijn kleding doen die ik toen aanhad?  
Wij adviseren u uw kleding voorzichtig uit te trekken en direct te wassen. De asbestvezels 
spoelen met het water weg. 
 
Hoe gevaarlijk zijn vrijgekomen asbestvezels bij brand?  
Dit verschilt per situatie en is afhankelijk van de hoeveelheid asbestvezels die zijn 
vrijgekomen en hoe lang  de blootstelling heeft plaatsgevonden. Bij een brand gaat het vaak 
om een zeer korte blootstelling (uren) en is de blootstelling over het algemeen laag. En zo 
kan er een schatting worden gemaakt hoeveel kans er is op kanker door asbest. 
 

VRAGEN NA DE BRAND 
Zit er nog asbest in de lucht? 
Waarschijnlijk zullen er weinig vezels in de lucht zweven. De vezels zullen zijn weggewaaid of op 
de grond liggen. Door over brandresten heen te rijden of lopen, kunnen ze verbrokkelen 
waardoor mogelijk vezels vrij kunnen komen. Daarom is het verstandig het verspreidingsgebied 
niet te betreden tot het zorgvuldig is opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Bovendien 
zullen meestal verkeersmaatregelen worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. 
 
Na de schoonmaak ligt er nog steeds asbest op mijn perceel/in mijn tuin, wat moet ik 
doen?  
Omwonenden ontvangen een bericht zodra de verwijdering van het asbest is afgerond. 
Vindt u nadat de verwijdering is afgerond nog asbest op uw perceel? Raak het niet aan en 
neem contact op met uw gemeente. Het is mogelijk dat de gemeente de 
verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf weglegt, dit verschilt per gemeente. Juridisch 
klopt dit; wanneer dit zo het geval is dan zal degene die asbest in zijn tuin heeft liggen de 



opruimingskosten moeten claimen bij eigenaar van brand. Daarom wordt de gemeente 
geadviseerd om dit collectief te organiseren en daarin voortouw neemt. 

 
Is het gevaarlijk als er asbest op straat ligt? 
De brandresten die op straat liggen kunnen mogelijk asbest bevatten. Zolang deze resten 
ongemoeid op straat liggen en niet verder verbrokkelen, kunnen ze geen kwaad. Door het 
verbrokkelen van het asbest kunnen asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren door er over heen 
te lopen of te rijden, of als het op een onvoorzichtige manier wordt opgeruimd. Daarom wordt 
voor het opruimen een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. 

 
Mag ik zwemmen in oppervlaktewater / buitenzwembaden? 
Ja, tenzij het water in het afgezette gebied ligt. De gemeente zal hier over oordelen en, indien 
nodig maatregelen nemen. 
 
Ik heb tijdens de brand mijn ramen open gehad, wat moet ik doen?  
Via open ramen en deuren, het ventilatiesysteem en de airconditioning kunnen rook en 
brandresten zijn binnengekomen. Doe navraag bij de gemeente of u in het gebied woont 
waar asbestbesmetting heeft plaatsgevonden. Als u in asbestbesmet gebied woont zal 
moeten worden nagegaan of asbestvezels zich hebben verspreid tot in uw woning. Er zal een 
risico-inventarisatie en -beoordeling worden uitgevoerd door een gespecialiseerd 
adviesbureau. Wanneer in de woning asbest is verspreid zal een professioneel 
asbestverwijderingsbedrijf uw huis schoonmaken. Tot die tijd mag u uw woning niet 
betreden.  
 
Is er asbest in de woningen terechtgekomen? 
Als er brandresten in de woning terecht zijn gekomen, kan dit asbest bevatten. Wanneer in 
de woning asbest is verspreid zal een professioneel asbestverwijderingsbedrijf uw huis 
onderzoeken (aan de hand van veeg- of kleefmonsters) en schoonmaken. Tot die tijd mag u 
uw woning niet betreden. Voorkom ook dat u brandresten van buiten naar binnen loopt via 
uw schoeisel. Als u toch door brandresten heen bent gelopen, doe dan uw schoeisel uit 
voordat u naar binnen gaat en spoel schoeisel schoon met water. Als dat niet kan dan is het 
schoonborstelen met een zachte borstel een alternatief. 
 
Kan ik de asresten in mijn tuin zelf opruimen? 
Nee, dit wordt afgeraden. De gemeente of asbestverwijderingsbedrijf zal zorgen dat er op een 
zorgvuldige manier wordt opgeruimd. Bij het onvoorzichtig opruimen van brandresten kunnen 
vezels vrijkomen. 
Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan het zijn dat u 
achteraf nog stukjes asbesthoudend materiaal in uw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren dan 
kunt u dit melden bij uw gemeente. De gemeente kan u adviseren hoe te handelen. Laat de 
stukjes bij voorkeur liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen. Soms wordt 
geadviseerd de omgeving te vernevelen met water om verspreiding van asbestvezels tegen te 
gaan. 
 
Kan ik onderzocht worden als ik asbestvezels heb ingeademd?  
Nee, er bestaat geen specifieke test om vast te stellen of iemand is blootgesteld aan asbest. Ook 
is er geen behandeling mogelijk. Bovendien zijn asbestvezels niet zichtbaar op röntgenfoto’s. 
 
Met medisch onderzoek kun je niet:  
- nagaan wat de blootstelling is geweest; 
- vaststellen wat de gezondheidsschade is die je hebt opgelopen;  



- voorkomen dat later gezondheidseffecten optreden 
 
Nogal eens wordt aan GGD’en en/of huisartsen de vraag gesteld of men medisch onderzocht kan 
worden, omdat men recent of in het verleden blootgesteld is geweest aan asbest en omdat men 
zich ernstig zorgen maakt over de mogelijke gevolgen van deze blootstelling op lange termijn. 
Het gevraagde onderzoek zou mogelijke gezondheidseffecten in een zo vroeg mogelijk stadium 
moeten opsporen of uitsluiten.  
 
Voor individuele burgers die met asbest in contact zijn geweest en hierover medische vragen 
hebben, is een medisch onderzoek niet zinvol. De blootstelling is meestal te gering om 
gezondheidseffecten te verwachten. De belangrijkste maatregel is het voorkomen van verdere 
blootstelling. Indien mogelijk wel sprake is geweest van verhoogde blootstelling, dan zijn de 
mogelijkheden van onderzoek zeer beperkt. Het laten verrichten van röntgenonderzoek bij 
blootstelling aan asbest heeft tot dusverre geen enkele voorspellende of preventieve waarde 
wat betreft het optreden van longkanker en andere effecten. Het is slechts een 
momentopname. De risico’s van de belastende straling van het om de paar jaar moeten maken 
van een serie röntgenfoto’s zijn waarschijnlijk groter dan de risico’s van de blootstelling aan 
asbest.  
 
Mag ik zelf mijn woning schoonmaken en wat is dan de beste manier? 
Laat deze schoonmaak over aan een asbestverwijderingsbedrijf. Neem hiervoor contact op met 
de gemeente. 
 
Wie maakt de speeltuin/zandbak schoon? 
Een asbestverwijderingsbedrijf zal de speeltuin/ zandbak inspecteren en zo nodig 
schoonmaken. 
 
Wie maakt mijn auto schoon? 
Bij ernstige besmetting zullen de gemeente en brandweer een afspoelplaats aanwijzen. U 
zult daarover worden ingelicht. 
 
Mag ik met mijn auto wegrijden als deze nog niet schoon is? 
Het besmette gebied wordt afgezet. Bij ernstige besmetting zullen de gemeente en 
brandweer een afspoelplaats aanwijzen. U zult daarover worden ingelicht. 
 
Ik woon in het afgezette gebied, mag ik mijn huis uit?  
Nee, de gemeente adviseert om niet het huis uit te gaan. In het afgezette gebied is 
asbesthoudend materiaal gevonden, er kunnen asbestvezels vrijkomen wanneer dit kapot 
wordt gemaakt. Om dit te voorkomen wordt dit gebied afgezet, dit gebied is afgezet met 
lint. Betreed het afgezette gebied niet. Raak het asbest niet aan. U kunt alleen over de 
schoongemaakte routes te rijden of lopen, probeer om niet door de brandresten te rijden of 
lopen om verbrokkeling te voorkomen. De gemeente kan ook aan u vragen om de 
toegangsweg tot uw huis zelf schoon te maken. Nadere instructies volgen. 
 
Wordt de asbest verwijderd door mannen in witte pakken?  
Ja, de asbest wordt verwijderd door professionals in witte pakken, zij dragen deze kleding 
ter bescherming. Deze beschermende kleding is voor de professionals noodzakelijk, omdat 
zij dagelijks in contact komen met hogere hoeveelheden asbest(vezels) dan burgers. De 
beschermende kleding en adembescherming voorkomt langdurige, relatief hoge 
blootstelling. Voor u zelf is het risico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft. 
 



Wat doe ik met mijn dieren? 
U wordt geadviseerd om (klein) vee en huisdieren binnen te houden, om verspreiding en 
vrijkomen van eventuele asbestvezels te voorkomen. De dieren mogen weer naar buiten zodra 
het asbest is opgeruimd. U krijgt daarover bericht van de gemeente. 
 
Kan ik mijn hond uitlaten? 
Houd uw hond of kat zo lang mogelijk binnen totdat de omgeving is vrijgegeven. Als u uw hond 
wilt uitlaten, vermijd dan plekken waar veel brandresten liggen om te voorkomen dat de hond 
dit opeet of aan zijn poten krijgt en mee naar binnen neemt. Maak zo nodig de poten van de 
hond schoon voordat u met het dier weer naar binnen gaat. 
 
Ik heb groente / fruit uit mijn tuin goed gewassen, mag ik dit opeten?  
Als het gebied vrijgegeven is, mag u de groente/fruit eten. De groente/fruit moet u volgens 
de gebruikelijke hygiëneregels afspoelen met water. Mocht uw moestuin zich nog in een 
gebied begeven dat nog niet is vrijgegeven, wacht dan tot het gebied is vrijgegeven. Er wordt 
verder geadviseerd om zichtbaar vervuilde groenten niet op te eten in verband met andere 
schadelijke stoffen die in brandresten zitten. 
 
Mogen kinderen buiten spelen / mag ik in de tuin werken?  
Het is belangrijk om na te vragen bij de gemeente of u in het besmette gebied woont. Zij 
hebben een overzicht van locaties waar de besmetting heeft plaatsgevonden, ook kunnen zij 
u informeren hoe ze het gebied gaan schoonmaken. Indien u in het besmette gebied woont, 
voorkóm dan dat kinderen met asbesthoudende materialen en/of met asbest besmet 
materiaal spelen. Kies dus voor een schone speelplek. Wanneer er door asbest besmet 
gebied is gelopen, trek dan uw schoenen buiten uit, neem ze niet mee naar binnen en/of 
schoenen buiten goed afspoelen met water. Mocht u of uw kinderen buiten zijn geweest en 
in contact zijn gekomen met verontreinigde bodem of materiaal, dan adviseren wij u goed 
de handen met zeep te wassen. 
 


