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DEEL 1 

1.1 Inleiding en achtergrond 

 

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) erkende de 

noodzaak om meer aandacht te besteden aan  aan  gezondheid op het werk en 

besloot in het voorjaar van 2014 om de werkzaamheden met betrekking tot respirabel 

kristallijn silica (RCS) te ondersteunen. Dit mondde uit in een leidraad voor 

inspecteurs, die in 2016 is gepubliceerd.  

(https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp;jsessionid

=zlznKdl38ljMJbzTa3MB5OcFv4-aS7LSBR4QaTfYQizoeB_4kO0s!-2093321141) 

 

Lasrook was het tweede onderwerp waaraan prioriteit werd toegekend. Lasrook komt 

in de EU-landen op vele werkplaatsen voor en in diverse industriesectoren. Het is 

bekend dat lasrook ernstige aandoeningen veroorzaakt, die zich vaak pas na vele 

jaren manifesteren. 

 

De vertegenwoordigers van diverse nationale arbeidsinspecties hadden voor RCS de 

subwerkgroep voor aandoeningen met een lange latentietijd van de CHEMEX-

werkgroep gevormd. Deze groep heeft ook het onderwerp lasrook behandeld. De 

momenteel vertegenwoordigde nationale arbeidsinspecties worden vermeld in 

bijlage 1. De opgestelde leidraad is gericht op de instrumenten die de nationale 

arbeidsinspecties ter beschikking staan en is in de eerste plaats bedoeld om goede 

praktijken uit te wisselen. 

 

Opmerkingen of suggesties over de leidraad moeten via de nationale KSS focal 
points aan de CHEMEX-werkgroep worden gericht. 
 

Doel en structuur van de leidraad 

Deze leidraad is opgesteld voor de nationale arbeidsinspecties en heeft tot doel het 

vertrouwen van nationale arbeidsinspecties in de aanpak en regulering van de 

gezondheidsrisico’s van lassen en blootstelling aan lasrook te versterken en hun 

interventies doeltreffender te maken, in het bijzonder in de industrie en in andere 

sectoren zoals de bouw. De gezondheid van werknemers is net zo belangrijk als 

hun veiligheid. De belangrijkste ambitie van de CHEMEX-werkgroep van het SLIC is de 

nationale arbeidsinspecties ondersteunende richtsnoeren aan te reiken voor de aanpak 

van aan laswerkzaamheden verbonden gezondheidsrisico’s voor werknemers in 

werkplaatsen in Europa, met dezelfde kundigheid als waarmee zij veiligheidsrisico’s 

bestrijden. 

 

In deze leidraad staan laswerkzaamheden en de blootstelling aan 

lasrook centraal, want: 

 er zijn volgens de European Welders Association ongeveer 2 miljoen 

lassers in de EU; 

 andere werknemers verrichten in het kader van hun normale werk, zoals 
onderhouds- en bouwwerkzaamheden, mogelijk ook bescheiden 

laswerkzaamheden waardoor aanzienlijk méér werknemers aan lasrook 
worden blootgesteld; 

 deze werkzaamheden worden in de lidstaten op grote schaal verricht; en 

  er bestaat een grote kans op blootstelling aan met laswerkzaamheden 
verband houdende gevaarlijke stoffen. 

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp;jsessionid=zlznKdl38ljMJbzTa3MB5OcFv4-aS7LSBR4QaTfYQizoeB_4kO0s!-2093321141
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp;jsessionid=zlznKdl38ljMJbzTa3MB5OcFv4-aS7LSBR4QaTfYQizoeB_4kO0s!-2093321141
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Ontleend aan de European Welders Association 
http://european-welding.org/welding-in-europe/importance-welding-europe/ 

 

 

Deze leidraad bestaat uit twee delen: 

 

Deel 1 biedt achtergrondinformatie over onder meer gezondheidsrisico’s, 

lasmethoden, het wettelijk kader voor de regelgeving, veelvoorkomende 

beheersmaatregelen, gezondheidstoezicht, alsook een samenvatting van de 

belangrijkste informatie. 

 

Reikwijdte van de leidraad 

 

Naast de activiteiten die met “lassen” worden aangeduid, is er een aantal daarmee 

samenhangende procedés die rook kunnen veroorzaken die op echte lasrook lijkt. De 

onderstaande procedés (in willekeurige volgorde) vallen binnen het bestek van deze 

leidraad omdat blootstelling aan rook hiervan mogelijk ook gezondheidsproblemen kan 

veroorzaken: 

 

 Booglassen Met Beklede Elektrode (BMBE); 

 TIG-lassen (gasbooglassen onder inert gas met een wolfraamelektrode, 

Tungsten Inert Gas); 

 gasbooglassen met een afsmeltende  elektrode: met een inert beschermgas 

(MIG-lassen, Metal Inert Gas)/ met een actief beschermgas (MAG-lassen, Metal 

Inert Gas); 

 MAG-lassen met gevulde draad / Flux-Cored Arc Welding (FCAW); 

 Plasmasnijden; 

 Lasersnijden; 

 Autogeensnijden; 

 Booggutsen met lucht. 

Deel 2 bevat negen lasrook-taakbladen van diverse laswerkzaamheden. In deze 

taakbladen zijn basisrichtsnoeren opgenomen voor de diverse laswerkzaamheden, 

aanpak voor het beperken van de blootstelling aan lasrook, verklarende foto’s (indien 

voorhanden) en mogelijke acties/interventies voor nationale arbeidsinspecties. 

 

Belangrijke opmerking: nationale bepalingen 
Aangezien ten volle wordt erkend dat de handhavingsmethoden van land tot 

land verschillen en soms verder gaan dan de minimumeisen van de EU-
richtlijn die in deze leidraad worden beschreven, zullen de nationale 

arbeidsinspecties altijd vrij kunnen beslissen welke maatregelen ze gezien de 
omstandigheden op de werkplaats nodig achten. De keuze van 
handhavingsregeling is afhankelijk van de wettelijke/culturele achtergrond van 

elk land. 
 

Tevens bevat deel 2 een gedeelte over de persoonlijke veiligheid van de inspecteurs 

en beknopte informatie over andere risico’s voor de gezondheid en veiligheid, naast 

lasrook. 

  



 
 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 
Leidraad voor nationale arbeidsinspecteurs over de aanpak van de 

gezondheidsrisico’s van lasrook 
 
 

November 2018  5 

 

 

 

 

1.2 Gezondheidseffecten van lasrook 

 

Het belangrijkste gevolg van blootstelling aan lasrook voor mensen is 

gezondheidsschade aan de luchtwegen (zie ook punt 1.3). Er zijn over het algemeen 

twee categorieën van dergelijke gezondheidsschade door lasrook: acute (korte 

termijn-) en chronische (lange termijn)gezondheidseffecten1. 

 

Acute luchtwegaandoeningen: 

• Infecties van de bovenste luchtwegen (d.w.z. keel en grotere luchtwegen 

naar de longen). Extreme blootstelling aan ozon kan tevens longoedeem 

veroorzaken (vocht in de longen). 

• Acute irritant-induced asthma (IIA): hoewel dit niet vaak voorkomt, kunnen 

hoge niveaus van blootstelling via inademing van irriterende stoffen astma 

veroorzaken. Dit wordt “acute irritant-induced asthma” genoemd en 

heette vroeger “reactive airways dysfunction syndrome” of RADS. 

• Tijdelijk verminderde longfunctie (d.w.z. dat de totale longcapaciteit en de 

snelheid waarmee wordt uitgeademd (peakflow) kunnen door blootstelling 

aan lasrook worden aangetast). Hiervan is doorgaans sprake in het geval 

van beroepsastma (zie hieronder). 

• Metaaldampkoorts (griepachtige verschijnselen). De eerste symptomen 

treden een paar uur na het begin van de blootstelling op en houden na het 

einde van de blootstelling nog een bepaalde periode aan. Dit wordt in 

verband gebracht met bepaalde metalen, zoals zink. 

• Blootstelling aan lasrook kan andere acute (soms dodelijke) 

gezondheidseffecten veroorzaken, zoals: 

o acute longontsteking: Het is bekend dat lassers een verhoogd risico op 

bacteriële pneumokokkeninfectie lopen. Hoe dat precies komt is niet 

bekend, maar mogelijk wordt de aandoening veroorzaakt door de 

gevolgen van inademing van één of meer metalen. Voor actieve lassers 

wordt vaak pneumokokkenvaccinatie voorgesteld als een zinvolle 

preventieve aanpak; 
o hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid: een gevolg van overmatige 

blootstelling aan koolstofmonoxide, die door de aanmaak van 

carboxyhemoglobine het zuurstofdragend vermogen van het bloed 

aantast; 

o verstikking (door zuurstofgebrek): dit kan worden veroorzaakt door 

opeenhoping van beschermgassen (zoals argon, helium en stikstof, of 

mengsels op basis van argon die koolstofdioxide, zuurstof of beide 

bevatten) in besloten ruimten. 

Chronische luchtwegaandoeningen: 

• Chronische obstructieve longziekte wordt in verband gebracht met 

blootstelling aan lasrook, hoewel het bewijs in studies niet eenduidig is. Bij 

deze ziekte, die meestal wordt geconstateerd bij rokers, kan de longfunctie 

sneller dan verwacht verslechteren en mogelijk draagt lasrook daaraan bij. 

Chronische obstructieve longziekte in een gevorderd stadium veroorzaakt 

progressieve kortademigheid, pijn op de borst en een piepende ademhaling. 

Ook vermoeidheid kan een symptoom zijn. Als de ziekte voortschrijdt, 

kunnen werknemers in zeer hoge mate arbeidsongeschikt raken. 
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• Doorgaans wordt met de term “siderose” verwezen naar afzetting van ijzer 

in de longen door blootstelling aan lasrook in het verleden. Aangenomen 

wordt dat het een goedaardige vorm van pneumoconiosis betreft. Siderose 

als zodanig hoeft voor de lasser geen aanleiding tot gezondheidsklachten te 

zijn. Als er ook sprake is van chronische obstructieve longziekte kunnen 

bijkomende klachten aan de luchtwegen ontstaan, zoals hierboven is 

uiteengezet. 

• Beroepsastma wordt in verband gebracht met blootstelling aan bepaalde 

metalen, waaronder chroom, nikkel en kobalt, en leidt tot symptomen zoals 

perioden van ernstige kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten en 

pijn op de borst. Doorgaans is er sprake van een incubatietijd (van een 

paar maanden tot enkele jaren) tussen de eerste blootstelling aan een 

inhalatieallergeen en de eerste symptomen. 

• Longkanker wordt in verband gebracht met blootstelling aan bepaalde 

metalen, zoals chroom en nikkel. Lasrook ontstaat wanneer metalen tot 

boven hun smeltpunt worden verhit, verdampen en tot fijne deeltjes 

condenseren. In talrijke studies wordt melding gemaakt van een verhoogd 

risico op longkanker bij lassers of andere werknemers die aan lasrook 

blootstaan. Het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) heeft 

lasrook ingedeeld als kankerverwekkende stof van groep 1. 

Behalve de bovengenoemde gevolgen kan blootstelling aan lasrook chronische 

ontsteking en aantasting van het immuunsysteem veroorzaken; om die reden kan bij 

lassers sprake zijn van een verhoogd risico op andere bronchiale en pulmonaire 

aandoeningen. Bepaalde chronische longaandoeningen zoals chronische obstructieve 

longziekte en longkanker kunnen door roken worden verergerd. 

Door laswerkzaamheden op oppervlakten met coatings, gruis en restanten van 

ontvettingsmiddelen ontstaan andere gevaarlijke stoffen – fosgeen, aldehyden, 

aminen, isocyanaten (allergenen) – met een scala aan gezondheidseffecten. 

Andere gevolgen voor de gezondheid 

Blootstelling aan lasrook kan ook leiden tot: 

• neurologische effecten: blootstelling aan mangaan kan neurologische 

symptomen veroorzaken die lijken op de ziekte van Parkinson. Tot die 

symptomen behoren spraak- en evenwichtsstoornissen; 

• ototoxische effecten: in sommige studies is aangetoond dat werknemers die 

aan zowel mangaan als lawaai zijn blootgesteld aan versneld gehoorverlies 

lijden vergeleken met collega’s die alleen aan mangaan zijn blootgesteld3; 

• reprotoxische effecten, bv. door mangaan; 

• depressie; en 

• seksuele stoornissen. 

Door aanraking van verbruiksmaterialen kunnen huideffecten optreden, zoals 

beroepscontacteczeem ten gevolge van blootstelling van de huid aan nikkel of chroom. 

1.3 Waarom moeten de nationale arbeidsinspecties lasrook 

aanpakken? 

 

Blootstelling aan lasrook kan tot zeer ernstige gezondheidsproblemen leiden die 

verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het vermogen om alledaagse 

handelingen te verrichten, zoals lopen, traplopen en douchen. Dat heeft een negatieve 
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invloed op de kwaliteit van leven en weerslag op het gezin, bijvoorbeeld omdat de 

persoon in kwestie niet met zijn of haar kinderen kan spelen3. 

 

Dit is een link naar een casestudy http://www.hse.gov.uk/mvr/resources/videos/video8.htm 

 

Uit het filmpje blijkt duidelijk hoe ingrijpend de gevolgen van beroepsastma voor deze 

voormalige lasser zijn. 

 

 

 

Lassers staan bloot aan schadelijke stoffen die kanker, astma, 

hersenbeschadiging en ernstige aandoeningen aan de luchtwegen 
veroorzaken. 

 

Wat is lasrook? 

Lasrook is een complex en variabel mengsel van gassen en deeltjes van uiteenlopende 

grootte. De samenstelling, de hoeveelheid die vrijkomt en de deeltjesgrootte van de 

rook hangen af van: 

o de samenstelling van de afsmeltende elektrode en de materialen die 

worden gelast; 

o de parameters van het lasprocedé (stroom, beschermgas en techniek); 

o de oppervlaktecoatings, verontreinigingen en roest; 

o de omgevingsfactoren ter plaatse (binnen, buiten, besloten enz.); en 

o de beheersmaatregelen en de effectiviteit daarvan (algemene ventilatie, 

afzuiging bij de bron, bv. afzuiging op het gereedschap, plaatselijke 

afzuiging, automatisering enz.). 

 

Ook bij een aantal andere met lassen samenhangende procedés, zoals slijpen en 

polijsten, komt stof vrij. 

De werkomstandigheden verschillen voortdurend. De rookdeeltjes bestaan uit 

gecondenseerde aggregaten van verdampt metaal en metaalverbindingen die 

overwegend afkomstig zijn van de verbruiksmaterialen (staaf, draad en vloeimiddel). 

http://www.hse.gov.uk/mvr/resources/videos/video8.htm
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De samenstelling van de rook komt overeen met de samengestelde metalen van de 

legering die wordt gelast. 

In tabel 1 staat meer informatie over de voornaamste bestanddelen en de 

gebruikelijke hoofdbestanddelen van veelvoorkomende lasrook4. 

Tabel 1. Lasprocedés, verbruiksmaterialen en bestanddelen van lasrook 

Procedé Verbruiks-

materialen 

Hoofdbestand-

delen 

Overige 

bestanddelen 

Gebruikelijke 

hoofdbestand-

delen 

 BMBE Zacht staal Fe, Mn, Cu, F Mn 

Roestvast staal 

en staal met 

een hoog 

chroomgehalte* 

Fe, Mn, Cr, 

Cr(VI), Ni, Co 

V, F Cr(VI), Ni 

Gietijzer Fe, Mn, Cu, Ni   Ni of Cu 

Legeringen op 

nikkelbasis 

Ni, Cr(VI) Fe Ni, Cr(VI) 

Legeringen op 

koperbasis 

Cu, Ni   Cu of Ni 

MIG/MAG Zacht staal Fe, Mn, Cu,   Mn 

Roestvast staal 

en staal met 

een hoog 

chroomgehalte* 

Fe, Mn, Cr, 

Cr(VI), Ni, Co 

  Cr, Cr(VI), Ni 

Aluminium-

legeringen 

Al, Mg, Mn, Zn   Mn 

Legeringen op 

nikkelbasis 

Ni, Cr, Cr(VI) Fe Ni of Cr 

Legeringen op 

koperbasis 

Cu, Ni   Ni of Cu 

MAG-lassen met 

gevulde draad 

(FCAW) 

Zacht staal Fe, Mn, Cu Ba, F Mn 

Roestvast staal 

en staal met 

een hoog 

chroomgehalte* 

Fe, Mn, Cr, 

Cr(VI), Ni, Al  

V Cr(VI), Ni 

* staal met een hoog chroomgehalte, met inbegrip van legeringen zoals Duplex, bepantsering en 
austenitisch staal. 
Indien beschikbaar moeten de technische gegevens van de specifieke verbruiksmaterialen worden 
gebruikt. 

 

Gebaseerd op gegevens uit tabel E-1 van bijlage E bij EN ISO 15011-4:2006+A1:2008 

(Gezondheid en veiligheid bij lassen en aanverwante processen – 

Laboratoriummethode voor de monsterneming van rook en gassen – Deel 4: 

Rookgegevensbladen). 

De in tabel 1 gebruikte symbolen komen overeen met het periodiek systeem. 

In tabel 2 staan de volledige namen van metalen die veelvuldig in lasrook worden 

aangetroffen en de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van metalen, zoals 

aangegeven in de vereiste gevarenaanduidingen: 
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Tabel 2. Metalen die veelvuldig in lasrook worden aangetroffen en de 

mogelijke schadelijke gezondheidseffecten 

Symbool Volledige naam Gezondheidseffect van verbindingen die het 

bestanddeel bevatten(ondergrens van de effecten) 

Al Aluminium Kan bij inademing schadelijk zijn 

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of 

ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken 

Ba Barium Giftig bij inademing 

Co Kobalt Verdacht van het veroorzaken van kanker 

Cr Chroom Kan kanker veroorzaken 

Cr(VI) ZeswaardigChroom Kan kanker veroorzaken 

Cu Koper Giftig bij inademing 

F Fluor Giftig bij inademing 

Fe IJzer Kan bij inademing schadelijk zijn 

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of 

ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken 

Mg Magnesium Kan bij inademing schadelijk zijn 

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of 

ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken 

Mn  Mangaan  Giftig bij inademing 

Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind 

schaden 

Ni Nikkel Kan kanker veroorzaken 

V Vanadium Giftig bij inademing 

(De gezondheidseffecten zijn ontleend aan: Hazardous substances in welding and 

allied processes – BGI 593, Spiegel, Ciobanu 2008). 

De gasvormige lasrookfracties ontstaan hoofdzakelijk door de ultraviolette straling van 

de lasboog, die inwerkt op de zuurstof- en stikstofmoleculen in de atmosfeer waardoor 

ozon (O3), stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) ontstaat. Koolstofhoudende 

ijzerlegeringen kunnen het ontstaan van koolstofmonoxide (CO) en koolstofdioxide 

(CO2) tot gevolg hebben. 

Door tal van factoren kan de blootstelling aan lasrook complexe vormen aannemen: 

• oppervlaktecoatings: primers die metaalverbindingen bevatten geven 

metaaloxiden af, zoals ijzeroxide of zinkoxide; 

• oppervlaktecoatings: uit harsen en organische verbindingen komen 

gassen vrij door degradatie van de coating ten gevolge van het lasprocedé; 

 roest: door het lassen van zacht staal met roest ontstaat een grotere 

hoeveelheid metaaloxidedampen; 

 verontreinigingen: de meest voorkomende verontreinigingen bestaan uit 

vetten en oliën die degraderen tot roet en organische verbindingen, waaronder 

aldehyden en gassen zoals CO2, CO en stikstofoxiden; en 

 ontvettingsmiddelen: vaak zijn dit gechloreerde oplosmiddelen die worden 

gekozen omdat zij bij kamertemperatuur snel verdampen. Onder koelere 

omstandigheden kunnen resten achterblijven. Door de hitte van het lassen 

komen het resterende oplosmiddel en afbraakproducten vrij, waaronder: 

waterstofchloride (HCl), fosgeen (COCl2) en gasvormig chloor (Cl2). 
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Vanwege de hoge temperatuur van de lasboog is het waarschijnlijk dat alle 

oppervlaktecoatings, roest, verontreinigingen en ontvettingsmiddelen thermisch 

uiteenvallen of degraderen. Op welke afstand van de las deze degradatie zich 

voordoet, hangt af van het materiaal dat wordt gelast en van de tijdens het lasprocedé 

gebruikte stroomsoort en -sterkte. 

1.4 Lassen 

 

Lassen is een fabricageproces waarbij materialen, doorgaans metalen, met elkaar 

worden verbonden door ze op de verbindingsplaats aan elkaar te smelten. Het is 

anders dan de technieken waarbij het verbinden van metalen bij lagere temperaturen 

plaatsvindt, zoals hardsolderen en solderen,en  het basismetaal niet smelt. Behalve 

het smelten van het basismetaal wordt tijdens het lassen vaak vulmateriaal op de 

verbinding aangebracht om een plasje gesmolten materiaal (het smeltbad) te 

verkrijgen dat na afkoeling een verbinding vormt die vaak sterker is dan het 

basismateriaal. Ook onder invloed van druk (al dan niet met toevoeging van warmte) 

kan een las worden gemaakt. Om te kunnen lassen is ook een vorm van bescherming 

vereist die voorkomt dat de vulmetalen of gesmolten metalen verontreinigd raken of 

oxideren. 

De meest voorkomende lasmethoden zijn (in willekeurige volgorde): 

 TIG-lassen (gasbooglassen onder inert gas met een wolfraamelektrode, 

Tungsten Inert Gas), waarbij een niet-afsmeltende wolfraamelektrode wordt 

gebruikt voor het maken van de las. Met behulp van een inert beschermgas, 

zoals argon of helium, wordt de laszone tegen atmosferische verontreiniging 

beschermd. 

 Gasbooglassen met afsmeltende elektrode  met een inert beschermgas  

(MIG-lassen), Er wordt een laspistool gebruikt waarmee draad met instelbare 

snelheid en beschermgas op basis van argon of helium worden toegevoerd. Het 

gas dient als bescherming van het smeltbad tegen atmosferische 

verontreiniging. Er bestaat een variant waarbij het beschermgas een actieve 

component bevat, bv. argon plus CO2. Deze vorm van gasbooglassen met een 

afsmeltende elektrode staat bekend als MAG-lassen (gasboog lassen met 

een afsmeltende elektrode met een  actieve beschermgas). 

 MAG-lassen met gevulde draad (FCAW, Flux-Cored Arc Welding):  dit 

lijkt op MAG-lassen, Maar  er wordt gebruik gemaakt van een speciale 

buisvormige lasdraad die gevuld is met laspoeder. Hierbij kan al dan niet 

beschermgas worden gebruikt. Dit laatste is afhankelijk van het type gevulde 

draad.  

 Booglassen met beklede elektrode (BMBE), waarbij een kernstaaf 

(elektrode) met daaromheen laspoeder (bekleding) wordt gebruikt om het 

smeltbad te beschermen. De afsmeltende elektrode bevindt zich in een 

zogeheten “elektrodehouder” of “lastang”. Het laspoeder beschermt het 

smeltbad tegen atmosferische verontreiniging en vormt “slak” die, nadat de las 

is afgekoeld, wordt verwijderd. 

Andere processen genereren dampen die lijken op hetgeenbij de hierboven 

beschreven lasprocedés ontstaat. Het gaat onder meer om: 

 Plasmasnijden: hierbij wordt het principe van de lasgasboog toegepast om 

metaal met een gladde snede te snijden. Er wordt gebruik gemaakt van een 

hogesnelheidsstraal van geïoniseerd gas, zoals zuurstof, stikstof, argon of 

eventueel perslucht die via het mondstuk wordt aangevoerd. De hstraal van 

geïoniseerd gas (d.w.z. het plasma) geleidt elektriciteit van het 
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plasmasnijmondstuk naar het werkstuk. De plasmaboog zorgt voor verhitting 

van het werkstuk, waardoor het materiaal smelt. De  temperaturen kunnen 

oplopen tot wel 22.204 oC, waardoor de plasmaboog  in hoog tempo door het 

werkstuk snijdt en  het gesmolten materiaal wegblaast. Het gesmolten metaal 

wordt door de hogesnelheidsstraal van geïoniseerd gas mechanisch 

weggeblazen, waardoor het materiaal wordt gescheiden. Plasmasnijden wordt 

voor het merendeel op voorgeprogrammeerde, computergestuurde (computer 

numerical control; CNC) wijze uitgevoerd, waarbij degene die het apparaat 

bedient zich op afstand van de bron van de rook bevindt. 

 Lasersnijden: hierbij wordt gebruikgemaakt van een gerichte laserstraal, 

doorgaans met een ringvormige gasstroom om een fijne snede te maken, met 

minimaal materiaalverlies en een hoge snijkwaliteit. Het industriële lasersnijden 

van plaatstaal gebeurt merendeels met behulp van twee soorten lasers: CO2- 

en fiberlasers. De CO2-laser (koolstofdioxidelaser) wordt geproduceerd in een 

gasmengsel dat hoofdzakelijk uit CO2, helium en stikstof bestaat. De straal van 

een fiberlaser wordt door een reeks laserdioden geproduceerd. De laserstraal 

wordt vervolgens door een optische vezel (fiber) geleid waarin deze wordt 

versterkt. Lasersnijden wordt voor het merendeel op voorgeprogrammeerde 

wijze (CNC) uitgevoerd, waarbij degene die het lasapparaat bedient zich op 

afstand van de bron van de rook bevindt. 

 Autogeensnijden: een chemische reactie tussen zuivere zuurstof en staal 

waarbij ijzeroxide wordt gevormd (ook bekend als snijbranden of 

zuurstofsnijden). Met behulp van voorverwarming wordt de temperatuur van 

het oppervlak of de rand van het staal verhit tot ongeveer 982 oC (helder-rode 

kleur). Daarna wordt een smalle gerichte stroom zuivere zuurstof onder hoge 

druk op het verhitte gedeelte gericht. Er ontstaat een gat doordat het staal 

smelt en wordt weggeblazen. Door het autogeensnijmondstuk  met een 

constante snelheid te bewegen wordt  een continue snede verkregen. Met dit 

procedé kunnen alleen metalen worden gesneden waarvan de 

smelttemperatuur lager ligt dan dat van het te snijden basismetaal Alleen staal 

met een laag koolstofgehalte en sommige soorten laaggelegeerd staal voldoen 

aan de bovenstaande voorwaarden en kunnen met het autogeenproces goed 

worden gesneden. 

 Booggutsen met lucht: Met dit proces wordt een gutsgroef gemaakt door 

middel van een koolstofelektrode en een elektrische vlamboog. Het te gutsen 

metaal smelt door de hitte van de vlamboog.  Het gesmolten metaal wordt 

door een stroom perslucht, dat met hoge snelheid om de koolstofelektrode 

wordt aangevoerd, weggeblazen.  Gietijzer, koperlegeringen en roestvast staal 

zijn de meest gebruikelijke metalen die worden gegutst. 
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In het onderstaande kader staan de industriesectoren waarin veelvuldig wordt gelast: 

Sectoren waarin veel wordt gelast/veel lassers worden ingezet: 

 Aanleg van infrastructuur en bouw (gebouwen, bruggen, metalen constructies, 
machines voor grondverzet enz.) 

 Productie ten behoeve van transport: scheepswerven, spoorwegen, auto-industrie, 

luchtvaart 

 Fabricage en bouw ten behoeve van de energiesector: petrochemische industrie, 
energieopwekking 

 Productie van apparatuur voor de levensmiddelen-, chemische en farmaceutische 

industrie 

 Fabricage van militair materieel 

 Productie van apparatuur voor afvalbehandeling 

 Onderhoudswerkzaamheden 

 Ambachtslieden en loodgieters 

 Beroepsonderwijs (bv. technische hogescholen, stages) 

Bron: European Welders Association 

1.5 Wettelijk kader 

 

Kaderrichtlijn 89/391/EEG bevat maatregelen ter bevordering van de verbetering van 

de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. Krachtens deze 

richtlijn moet de werkgever alle risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de 

werknemers evalueren en maatregelen nemen die een betere bescherming van de 

veiligheid en de gezondheid van de werknemers verzekeren. De werkgever moet 

onder meer: 

 

▪ de bekwaamheid van de werknemer op het gebied van veiligheid en 

gezondheid in aanmerking nemen wanneer hij een werknemer met de 

uitvoering van een taak belast; 

▪ overleg plegen met de werknemers over de invoering van nieuwe 

technologieën; 

▪ een of meer werknemers aanwijzen die zich met de activiteiten op het gebied 

van de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico’s zullen 

bezighouden; 

▪ de nodige maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding 

en de evacuatie van werknemers wanneer een ernstig en onmiddellijk gevaar 

dreigt; 

▪ rapporten opstellen ten behoeve van de bevoegde autoriteiten over de 

arbeidsongevallen die zijn werknemers zijn overkomen; 

▪ de werknemers raadplegen en hun het recht geven deel te nemen aan de 

behandeling van alle vraagstukken die betrekking hebben op de veiligheid en 

de gezondheid op het werk; 

▪ ervoor zorgen dat iedere werknemer een adequate veiligheids- en 

gezondheidsopleiding krijgt; en 

▪ zorgen voor gezondheidstoezicht voor de werknemers overeenkomstig het 

nationale stelsel. 
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Overeenkomstig Kaderrichtlijn 89/391/EEG is het wegnemen van risico’s het eerste 

algemene beginsel voor preventie. Waar mogelijk moet vervanging worden 

aangemoedigd. 

 

De voornaamste EU-wetgeving in het kader van deze leidraad is Richtlijn 98/24/EG 

van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van 

werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (richtlijn chemische 

agentia) en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia op het werk, gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2017/2398 

(richtlijn carcinogene en mutagene agentia). 

 

Gevaarlijke chemische agentia moeten voldoen aan de vereisten van de richtlijn 

chemische agentia en de richtlijn carcinogene en mutagene agentia. Krachtens beide 

richtlijnen moeten werkgevers nagaan of er gevaarlijke chemische agentia op de 

werkplek aanwezig zijn, het gebruik ervan uitbannen en, wanneer dit niet mogelijk is, 

de eventuele risico’s ervan beoordelen. Dit betreft ook gevaarlijke stoffen die als 

bijproduct van een procedé worden geproduceerd of ontstaan. 

 

Voor gevaarlijke stoffen zoals nikkel, kobalt en mangaan, die vaak in lasrook worden 

aangetroffen, geldt de richtlijn chemische agentia. Voor het bijzonder gevaarlijke 

chroom (VI) geldt de richtlijn carcinogene en mutagene agentia. Het voornaamste 

verschil tussen die twee richtlijnen is dat gevaarlijke stoffen waarvoor de richtlijn 

carcinogene en mutagene agentia geldt de blootstelling zo klein als technisch 

gesproken mogelijk moet zijn, wat wil zeggen dat financiële overwegingen geen rol 

mogen spelen. De drie richtlijnen (de kaderrichtlijn, de richtlijn chemische agentia en 

de richtlijn carcinogene en mutagene agentia) verplichten de werkgever ertoe de 

blootstelling zoveel mogelijk te verlagen, al dan niet na beoordeling van de 

blootstelling. De werkgever moet voortdurend toewerken naar verlaging van de 

blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen, ook wanneer de blootstelling onder de 

grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL) ligt.  De in de richtlijn chemische 

agentia en de richtlijn carcinogene en mutagene agentia opgenomen OEL’s moeten 

worden overgenomen/vertaald naar een nationale grenswaarde  (van hetzelfde niveau 

of lager). 

1.6 Beheersmaatregelen met betrekking tot lasrook 

 

De werkgever moet ervoor zorgen dat het risico van lasrook voor de gezondheid en de 

veiligheid van werknemers wordt weggenomen of tot een minimum wordt verkleind, 

conform de wettelijke voorschriften in punt 1.5. Er bestaan diverse maatregelen die 

kunnen worden getroffen om de blootstelling aan lasrook te beperken. Aangezien 

sommige beheersmaatregelen effectiever zijn dan andere, kunnen ze van het hoogste 

naar het laagste beschermingsniveau worden gerangschikt. Deze rangorde wordt de 

hiërarchie van beheersmaatregelen genoemd. Om die reden moet de werkgever 

op het hoogste niveau beginnen, elke optie in ogenschouw nemen en besluiten of die 

optie haalbaar is. In tabel 3 staan voorbeelden van maatregelen die kunnen worden 

genomen om het risico van lasrook weg te nemen of te verkleinen. 

 

Menselijk gedrag en toezicht vormen de basis voor administratieve 

beheersmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Als die afzonderlijk 

worden gebruikt, leveren zij vaak de kleinste bijdrage aan het verlagen van de risico’s. 

Voor een effectieve beperking van de blootstelling aan lasrook kan het nodig zijn om 
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beheersmaatregelen van verschillende niveaus te combineren. Werkgevers moeten 

daarnaast voorkomen dat de invoering van bepaalde beheersmaatregelen tot nieuwe 

risico’s leidt. 

 

Werknemers moeten weten hoe ze een bepaalde taak of opdracht op correcte wijze 

kunnen uitvoeren, zodat de blootstelling zoveel mogelijk wordt verlaagd en de 

doeltreffendheid van de beheersmaatregelen optimaal is. Om die reden moeten 

lassers correct worden geïnformeerd/geïnstrueerd en opgeleid, zodat zij deze 

beheersmaatregelen en beste werkwijzen – zoals hun hoofd buiten de laspluim houden 

en ervoor zorgen dat zijzelf en de plaatselijke afzuiging juist zijn opgesteld – kunnen 

hanteren en de blootstelling aan lasrook zodoende tot een minimum beperkt blijft. 

 

De “pluim” is een veelgebruikte term als het over lasrook gaat. Met de pluim wordt 

gedoeld op de zichtbare en onzichtbare emissies tijdens het lasprocedé. De pluim 

bevat de gevaarlijke stoffen die in punt 1.3 zijn vermeld, maar deze stoffen kunnen 

zich ook buiten de zichtbare pluim bevinden. 

Hoewel in de taakbladen algemene ventilatie niet als voornaamste beheersmaatregel 

wordt aanbevolen (TIG-lassen uitgezonderd) wordt er in deze leidraad van uitgegaan 

dat er op de werkplaats sprake is van een goed niveau van algemene ventilatie. 
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Tabel 3: Praktische aandachtspunten voor inspecteurs bij het beoordelen van de toepassing van de hiërarchie van beheersmaatregelen 

 


 A
fn

e
m

e
n

d
e
 e

ff
e
c
ti

v
it

e
it

 

Beheersmaatregel Methode Opmerkingen 
 Is het procedé noodzakelijk?  

Afschaffen  Koud snijden, bv. plaatschaar Geen lasrook 

  De taak herontwerpen zodat er minder gelast hoeft te worden Minder lasrook door gebruik van geprefabriceerde onderdelen of geperste 

vormen 

 Is het mogelijk een schoner procedé te gebruiken?  

  MIG/MAG i.p.v.  Booglassen Met Beklede Elektrode  

 TIG i.p.v. MIG 

Minder lasrook, minder slijpen na het lassen 

Vervangen  Van autogeensnijden naar plasmasnijden naar lasersnijden Minder lasrook, makkelijker te beperken, snede van hogere kwaliteit 

 Kan een ander verbruiksmateriaal worden gebruikt?  

  Schonere staven/draden Minder lasrook 

 Is automatisering mogelijk?  

  Robotlassen, CNC-snijden Meestal afgesloten en op afstand van de werknemer, lagere blootstelling 

 Kan het werkstuk beter worden gepositioneerd?  

  Het gebruik van lasmallen, spantafels enz. kan een betere 

planning vergen 

De lasser staat niet in de pluim 

Wijziging van het procedé Is de werkplaats schoon?  

  Verwijder vóór het lassen vet, roest, gruis en 

oppervlaktecoatings 

Alleen lasrook door het lassen, niet uit andere bronnen 

 Kan het procedé worden afgeschermd?  

 -  Houdt verband met automatisering 

 Kan de lasrook bij de bron worden afgezogen?  

  Toortsafzuiging Alleen van toepassing bij MIG/MAG, correct gebruik ervan vereist 
bijscholing van werknemers, zeer effectief 

  Lastafels met achterafzuiging Zeer effectief bij kleinere bestanddelen 

Vereist onderhoud en controle van de effectiviteit 

 

 
 

Ventilatie 

 Flexibele of scharnierende arm Vereist herpositionering van de lasser ten opzichte van het werkstuk 

Slangen en afzuigkappen raken makkelijk beschadigd 

Het ontwerp van de afzuigkap moet geschikt zijn voor het werkstuk 

Vereist onderhoud en controle van de effectiviteit 

  Mobiele lasrookafzuigers Zie hierboven 

 Kan de lasrook door de algemene ventilatie worden afgezogen?  

  Wand- en dakventilatoren Niet aanbevolen vanwege de geringe effectiviteit en omdat de lasrook niet 

bij de lassers aan de bron wordt verwijderd. Kan op sommige plaatsen tot 
opeenhoping leiden 

 Kan het aantal blootgestelde werknemers worden verkleind?  

Bestuurlijke controle 
en werkwijzen 

 Gebruik voor het lassen een speciale ruimte die beperkt 

toegankelijk is 

Schermt werknemers in de buurt af tegen de laspluim 

Welke informatie, instructies en opleiding zijn vereist?  

  Naast technische scholing in de gebruikte apparatuur moeten 

werknemers een opleiding op het gebied van gezondheid en 
veiligheid krijgen 

Correct gebruik van apparatuur om het ontstaan van en de blootstelling aan 

lasrook zoveel mogelijk te beperken 
Opleiding in het gebruik en onderhoud van plaatselijke afzuiging 

Ademhalings-
beschermingsmiddelen 

Vormt dit afdoende beheersing van blootstelling?  

 Wanneer andere technische beheersmaatregelen niet volstaan Moet beantwoorden aan de risico’s van lasrook en geschikt zijn voor de 
drager (goed passen) 

Werknemers met gezichtsbeharing moeten ademhalings-

beschermingsmiddelen met overdruk gebruiken (bv. een 

ademhalingstoestel op batterijen met een laskap of lashelm) 
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1.7 Beoordeling van de blootstelling en kernvragen 

 

Door het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen kan een arbeidsinspecteur 

betrekkelijk snel de risico’s van blootstelling aan lasrook beoordelen. De vragen 

moeten zijn toegespitst op de factoren die van invloed zijn op de blootstelling. Deze 

factoren zijn: 

1. lasprocedé: “vuilere” procedés kunnen leiden tot grotere blootstelling; 

2. blootstellingstijd: hoe lang duurt het procedé; 

3. verbruiksmaterialen: hoe schoon is het lasoppervlak; 

4. beheersmaatregelen bij de bron: zichtbare beheersmaatregelen; 

5. beheersmaatregelen in de ruimte; 

6. handelswijze van de lasser: hoofd buiten de pluim, plaatselijke afzuiging 

voldoende dichtbij het werkstuk, laskap pas omhoog als de pluim is verdwenen. 

 

Vragen die de inspecteurs moeten stellen: 

a) Welke metalen worden gelast of gesneden? Om welk lasprocedé gaat 

het? 

Legeringen die chroom of nikkel bevatten of andere metalen die in hogere mate 

toxisch zijn, duiden op grotere gezondheidsrisico’s in vergelijking met het 

lassen van zacht staal. 

b) Is er sprake van zichtbare lasrook? 

Als TIG-lassen het meest gebruikte procedé is, is de kans op zichtbare lasrook 

erg klein, tenzij er sprake is van oppervlakteverontreiniging van het gelaste 

materiaal. Een zichtbare pluim bij TIG-lassen duidt er dus op dat het werkstuk 

niet juist is voorbereid. 

Andere lastechnieken gaan gewoonlijk gepaard met zichtbare lasrook, die 

vermeerdert naarmate het procedé verschuift van gasbooglassen met 

afsmeltende  elektrode/MIG-lassen van zacht staal naar gasbooglassen met 

beklede elektrode van bekleed of verontreinigd staal. 

c) Hoe lang duurt het procedé? 

De frequentie en de duur van de laswerkzaamheden zijn ook van invloed op de 

hoeveelheid lasrook die vrijkomt en dientengevolge op de snelheid van 

verspreiding. Puntlassen, hechtlassen en kettinglassen zijn kortdurende 

procedés en genereren daarom in vergelijking met naadlassen en hoeklassen 

minder rook. Hoe vaker en/of langer er gelast wordt (“boogtijd”), hoe groter de 

kans dat er zich in de directe nabijheid lasrook ophoopt. 

d) Waar wordt gelast? 

De blootstelling aan lasrook wordt beïnvloed door de omgevingsfactoren ter 

plaatse, zoals de mate waarin de werkplaats is afgesloten en de natuurlijke 

luchtcirculatie. Als er sprake is van een besloten werkruimte, bijvoorbeeld de 

binnenkant van een schip, is de kans op blootstelling aan lasrook groter. 

Als er buiten wordt gewerkt, of in een grote, open fabriek, wordt dankzij de 

natuurlijke luchtcirculatie die de lasrook helpt verspreiden de blootstelling van 

andere werknemers beperkt. 
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Goede algemene ventilatie biedt waarschijnlijk voor TIG-lassers een afdoende 

mate van beheersing, aangezien de hoeveelheid lasrook vermoedelijk beperkt 

blijft. Als er echter ook andere lasprocedés worden gebruikt, is het mogelijk dat 

de beperking van de blootstelling van werknemers aan lasrook onvoldoende is 

en er andere beheersmaatregelen nodig zijn. Onder ideale omstandigheden zijn 

de werkzaamheden gescheiden van de lasser, zoals in een volledig geïsoleerd 

procedé. In de praktijk is dit in de meeste gevallen echter niet werkbaar, tenzij 

het procedé is geautomatiseerd. 

e) Welke zichtbare beheersmaatregelen worden er toegepast? 

Lasrook wordt het meest effectief beheerst bij de bron (toortsafzuiging), 

gevolgd door plaatselijke afzuiging. De effectiviteit van plaatselijke afzuiging 

hangt rechtstreeks samen met de mate waarin het past bij  de opdracht en het 

gebruik ervan door de werknemer. Dit kan worden afgemeten aan het deel van 

de lasrook dat wordt afgevangen. Bij plaatselijke afzuiging geldt als vuistregel 

dat de afstand tussen het werkstuk en de afzuigkap niet groter mag zijn dan de 

diameter van de afzuigkap. 

Als de technische beheersmaatregelen niet volkomen functioneel of afdoende 

zijn, kan het gebruik van ademhalingsbescherming nodig zijn. Het gebruik van 

ademhalingsbeschermingsmiddelen behoort niet de voornaamste 

beheersingsmaatregel te zijn, maar dient ter aanvulling op technische 

beheersmaatregelen. Ademhalingsbeschermingsmiddelen zijn alleen volkomen 

functioneel indien het gekozen middel past bij de werkzaamheden, de 

werkomgeving en de drager. 

Bij gebruik van een filtersysteem moet het juiste filter worden gebruikt en 

worden vervangen volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. In 

sommige lidstaten is voor nauwsluitende maskers een pasvormtest verplicht 

om te zien of het masker goed past en perfect aansluit op het gezicht van de 

gebruiker. Ook moeten de gebruikers goed worden opgeleid, onderricht en 

gecontroleerd met betrekking tot correct gebruik, onderhoud en opslag van 

ademhalingsbeschermingsmiddelen. 

f) Hoe gaat de lasser te werk? 

De werkmethoden spelen een belangrijke rol in het beperken van de 

blootstelling aan lasrook: 

• de positie van de lasser ten opzichte van de rookpluim, d.w.z.: onder welke 

hoek werkt de lasser? Als er onderhands wordt gelast, kan de lasser over 

het werkstuk gebogen staan, met zijn hoofd in de rookpluim. Door het 

werkstuk iets te kantelen of omhoog te brengen kan de rechtstreekse 

blootstelling aan de rook worden beperkt. Hierdoor kan de opstelling van de 

afzuigkap ook worden verbeterd; 

• een correcte positionering van de plaatselijke afzuiging tijdens de gehele 

duur van de werkzaamheden; 

• correct gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen, zoals de laskap niet 

tijdens of net na het lassen openklappen; gebruik van een dubbele lasruit 

waarvan het donkere gedeelte geopend is en de doorzichtige ruit gesloten 

blijft; en 

• melding van gebreken of problemen rond de genomen beheersmaatregelen. 
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Neem bij onduidelijkheden of twijfel contact op met een specialist. 

 

 

In bijlage 1 staat een “Beslisschema inspectie” dat arbeidsinspecteurs kan helpen 

bij het maken van een eerste inschatting. Dit semikwantitatieve instrument voert de 

inspecteur langs de stappen voor het onderbouwen van diens besluit om al dan niet in 

te grijpen. Let op: dit is geen beoordeling van de blootstelling. 
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1.8 Gezondheidstoezicht 

 

Gezondheidstoezicht is een systeem waarbij de gezondheid van werknemers die aan 

schadelijke stoffen zoals lasrook kunnen worden blootgesteld continu wordt 

gecontroleerd. De manier waarop dit systeem is vormgegeven, verschilt in de lidstaten 

en is geregeld in de nationale wetgevingen. De informatie hierna dient alleen als 

leidraad en is gebaseerd op de aanpak in enkele lidstaten. 

Het gezondheidstoezicht mag alleen door bevoegden worden 

geïnterpreteerd en uitgeoefend. 

 

Uit de risicobeoordeling van de werkgever moet duidelijk blijken waar en wanneer 

gezondheidstoezicht voor werknemers moet worden ingevoerd. 

Een medisch toezichtsprogramma moet bijvoorbeeld worden vastgesteld: 

• indien een gezondheidsrisico als gevolg van blootstelling blijft bestaan, ook al 

worden alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen; 

• wanneer bij wijze van beheersmaatregel persoonlijke 

beschermingsmiddelen/ademhalingsbeschermingsmiddelen worden ingezet; 

• in situaties waarin de meeste in deze leidraad vermelde laswerkzaamheden 

door werknemers worden uitgevoerd, omdat hiervoor meestal ook 

ademhalingsbescherming als beheersmaatregel vereist is. 

Er moet op worden gewezen dat gezondheidstoezicht de 

preventiemaatregelen inzake blootstelling aan lasrook niet vervangt maar 

aanvult en een middel vormt om te controleren of deze maatregelen 

toereikend zijn. 

De doelstellingen van het gezondheidstoezicht op aan lasrook blootgestelde 

werknemers zijn: 

• de schadelijke gevolgen voor de gezondheid in een vroeg stadium opsporen en 

advies uitbrengen over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer; 

• gegevens aanleveren waarmee werkgevers gemakkelijker ernstige 

gezondheidsrisico’s kunnen inschatten zodat ze betere beheersmaatregelen 

kunnen invoeren om de werknemers beter te beschermen; 

• wijzen op fouten in de beheersmaatregelen en zodoende waardevolle feedback 

geven over de risicobeoordeling; en 

• werknemers de kans geven om gezondheidsvraagstukken in verband met 

blootstelling aan lasrook te bespreken. 

Belangrijke opmerking voor de inspecteur 

Inspecteurs moeten de passende maatregelen in lijn met hun wet- en 
regelgeving overwegen indien ze tijdens de inspectie van het 

gezondheidstoezicht het volgende vaststellen:  

• geen of inadequaat gezondheidstoezicht waar dit aangewezen zou zijn; 

• geen of ontoereikende maatregelen van de werkgever ondanks melding 
van een nadelig effect op de gezondheid; 

• geen gezondheidstoezicht uitgevoerd en/of vormgegeven door een 
bevoegde persoon. 
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1.9 Samenvatting van de belangrijkste informatie voor inspecteurs 

 

 

Belangrijke informatie voor inspecteurs1,3,4,5,6 

a) lasrook is een complex en variabel mengsel van fijne deeltjes, gassen en 

dampen; 

b) lasrook is schadelijk voor de gezondheid van werknemers en de gevolgen 

lopen uiteen van ernstige chronische gezondheidseffecten zoals beroepsastma, 

chronische obstructieve longziekte en longkanker, tot acute gezondheidseffecten, 

zoals irritatie van de ogen, keel en luchtwegen, die astmatische of andere 

aandoeningen aan de luchtwegen kunnen verergeren; 

c) het grootste deel van de metaaldamp – de zichtbare damp – is afkomstig 

van het vaste verbruiksmateriaal (dus de draad of staaf). Metalen en 

verbruiksmaterialen die nikkel, chroom, kobalt of mangaan bevatten, geven de 

meeste reden tot bezorgdheid; 

d) bij plasmasnijden, lasersnijden en autogeensnijden is de rook uitsluitend 

afkomstig van het basismetaal; 

e) hoe schoner het metaal, hoe minder damp ontstaat. Ook oppervlaktecoatings 

en/of verontreinigingen, zoals oliën, vetten en zelfs ontvettingsmiddelen, en 

walshuid of roest kunnen grote invloed hebben op de hoeveelheid damp die 

ontstaat; 

f) een zichtbare pluim duidt erop dat de blootstelling niet afdoende wordt 

beperkt; het ontbreken van een zichtbare pluim is, afhankelijk van het metaal of 

het verbruiksmateriaal in kwestie, echter geen aanwijzing dat er sprake is van een 

veilig blootstellingsniveau; 

g) nadat de werkzaamheden zijn afgerond, kunnen de lasrookdeeltjes nog 

geruime tijd in de lucht blijven zweven (in sommige gevallen langer dan 

24 uur); 

h) Lasrookdeeltjes zijn uiterst klein, zoals hieronder is te zien, en kunnen dus tot 

diep in de longen doordringen, tot waar de gaswisseling plaatsvindt. In de 

meestal gevallen worden de deeltjes niet afgevoerd. Ze kunnen ook in het domein 

van de nanodeeltjes vallen, dus met een grootte kleiner dan 100 nanometer (nm); 
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i) Gezondheidstoezicht kan nodig zijn maar dient alleen te worden uitgevoerd 

en vormgegeven door degenen die daartoe bevoegd zijn. 

 

1.10 Meer informatie en bronnen over lassen 

 

De verwijzingen en links zijn in het Engels of Nederlands, tenzij anders aangegeven. 

Verwijzingen 

 

1. Niet gepubliceerd (november 2016). BOHS occupational lung disease initiative: Breathe 

Freely Phase 2 – Manufacturing (welding) Summary of available information on the 

association of welding fume and ill-health – november 2016. 

 

2. Gepubliceerd (2009). Combined exposure to noise and ototoxic substances (EU-OSHA, 

2009, bladzijde 30 over mangaan): https://osha.europa.eu/en/tools-and-

publications/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-noise-and-

ototoxic-substances 

 

3. Niet gepubliceerd (2017). Schriftelijke weergave van een vraaggesprek met “Phil the 

Welder” in 2017. 

 

4.  Gepubliceerd (2006). Tabel E-1 van bijlage E bij EN ISO 15011-4:2006+A1:20084 

(Gezondheid en veiligheid bij lassen en aanverwante processen – Laboratoriummethode 

voor de monsterneming van rook en gassen – Deel 4: Rookgegevensbladen) 

 

5. Gepubliceerd (2008). Schadstoffe beim Schweißen und bei verwandten Verfahren 

(BGI 593), op https://docplayer.net/100418094-Bgi-593-hazardous-substances-

in-welding-and-allied-processes-vmbg-vereinigung-der-metall-

berufsgenossenschaften-bg-information.html 

 

6. Gepubliceerd (2013). Lasrook te lijf! www.5xbeter.nl 

 

7. Gepubliceerd (1999). Health and safety in engineering workshops. De digitale versie kan 

worden geraadpleegd op http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg129.pdf 

 

8. Gepubliceerd (2010). Cadmium and you – Working with Cadmium: Are you at risk? 

ISBN 978 0 7176 6397 2.  De digitale versie kan worden geraadpleegd op 

https://www.hse.gov.uk/pubns/indg391.pdf 

 

9. Gepubliceerd (2011). Beryllium and you – Working with Beryllium: Are you at risk? De 

digitale versie kan worden geraadpleegd op 

www.hse.gov.uk/pubns/indg311.pdf 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-noise-and-ototoxic-substances
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-noise-and-ototoxic-substances
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-noise-and-ototoxic-substances
https://urldefense.com/v3/__https:/docplayer.net/100418094-Bgi-593-hazardous-substances-in-welding-and-allied-processes-vmbg-vereinigung-der-metall-berufsgenossenschaften-bg-information.html__;!!DOxrgLBm!XqwVefHWZYc9X4aTIB8JLKXmCc4AZImGf9oT0Mj3TiVG5N_zAbZJWnL3YxkDvkmgTTgrTkXR$
https://urldefense.com/v3/__https:/docplayer.net/100418094-Bgi-593-hazardous-substances-in-welding-and-allied-processes-vmbg-vereinigung-der-metall-berufsgenossenschaften-bg-information.html__;!!DOxrgLBm!XqwVefHWZYc9X4aTIB8JLKXmCc4AZImGf9oT0Mj3TiVG5N_zAbZJWnL3YxkDvkmgTTgrTkXR$
https://urldefense.com/v3/__https:/docplayer.net/100418094-Bgi-593-hazardous-substances-in-welding-and-allied-processes-vmbg-vereinigung-der-metall-berufsgenossenschaften-bg-information.html__;!!DOxrgLBm!XqwVefHWZYc9X4aTIB8JLKXmCc4AZImGf9oT0Mj3TiVG5N_zAbZJWnL3YxkDvkmgTTgrTkXR$
http://www.5xbeter.nl/
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg129.pdf
https://www.hse.gov.uk/pubns/indg391.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg311.pdf
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Nuttige links 

 

HSE – Phil the 

welder (video) 

 

http://www.hse.gov.uk/mvr/resources/videos/video8.htm 

 

http://www.hse.gov.uk/mvr/assets/videos/dr-david-fishwick-

interviews-phil-Hynes.mp4 

BOHS Breath freely 

initiative on welding 

http://breathefreely.org.uk/breathefreelymanufacturing.html 

Europese 

routekaart voor 

kankerverwekkende 

stoffen 

https://roadmaponcarcinogens.eu/ 

 

Stofvrij werken – 

lastoorts met 

integrale 

lasrookafzuiging 

http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/recente-tno-

innovaties/recente-tno-innovaties 

 

Zweedse 

brancheorganisatie, 

online-instrument 

over lassen voor 

werknemers en 

deskundigen (in het 

Zweeds) 

 

http://www.svetsaratt.se/ 

 

“Verbetercheck 

Lasrook” – online-

instrument 

https://www.5xbeter.nl/site/nl 

 

HSE Welding health 

and safety 

http://www.hse.gov.uk/welding/index.htm 

Pimex PIMEX (Picture Mix Exposure) zijn films die kunnen worden 

gebruikt om meer inzicht te bieden in de effecten van 

beheersmaatregelen. De film “Welding in a workshop” 

(Engelstalig) laat zien waar de afzuiging bij lasprocedés, met 

het oog op de optimale bescherming van de werknemer, het 

best geplaatst kan worden. 

http://www.pimexservice.de/?page_id=9&lang=en (in het 

Engels) 

EU OSHA Dust and 

aerosols welding 

fume 

OSHwiki over lassen: 

https://oshwiki.eu/wiki/Dust_and_aerosols_-_welding_fumes 

 

http://www.hse.gov.uk/mvr/resources/videos/video8.htm
http://www.hse.gov.uk/mvr/assets/videos/dr-david-fishwick-interviews-phil-Hynes.mp4
http://www.hse.gov.uk/mvr/assets/videos/dr-david-fishwick-interviews-phil-Hynes.mp4
http://breathefreely.org.uk/breathefreelymanufacturing.html
https://roadmaponcarcinogens.eu/
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/recente-tno-innovaties/recente-tno-innovaties
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/recente-tno-innovaties/recente-tno-innovaties
http://www.svetsaratt.se/
https://www.5xbeter.nl/site/nl
http://www.hse.gov.uk/welding/index.htm
http://www.pimexservice.de/?page_id=9&lang=en
https://oshwiki.eu/wiki/Dust_and_aerosols_-_welding_fumes
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1.11 Afkortingen 

 

CE: Conformité Européenne (Europese conformiteit) 

CIRCA BC: Samenwerkingsplatform van de Europese Commissie voor gemakkelijke 

distributie en beheer van documenten 

HSE: Health and Safety Executive 

IARC: Het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek 

OEL: Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling 

PBM: Persoonlijk BeschermingsMiddel 

RPE: Respiratory Protective Equipment 

SLIC CHEMEX WG: Werkgroep inzake chemische stoffen van het Comité van hoge 

functionarissen (senior inspecteurs) van de arbeidsinspectie 

SLIC: Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie 

 

Ar – Argon 

Be – Beryllium 

Cd – Cadmium 

Cl – Chloor 

CO – Koolstofmonoxide 

CO2 – Koolstofdioxide 

COCl2 – Fosgeen 

HCI – Waterstofchloride 

NO – Stikstofmonoxide 

NO2 – Stikstofdioxide 
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DEEL 2 Lasrook-taakbladen 

2.1 Essentieel advies bij inspecties aan de hand van deze leidraad 

 

De lasrook-taakbladen (TB) zijn ontwikkeld om de nationale arbeidsinspecties 

richtsnoeren aan te reiken voor een aantal veelvoorkomende werkzaamheden  waarbij 

blootstelling aan lasrook voorkomt, die bij de betrokken werknemers ernstige 

gezondheidsschade kan veroorzaken. Bedenk dat sommige foto’s een nagebootste 

situatie tonen ter illustratie van bepaalde scenario’s. 

 

Voor het beste resultaat worden de inspecteurs verzocht om de belangrijke 

achtergrondinformatie in deel 1 te raadplegen. In het bijzonder: 

 

1.2 Aan lasrook gerelateerde gezondheidseffecten 

 

1.3 Waarom moeten de nationale arbeidsinspecties lasrook aanpakken? 

 

Beide gedeelten bieden de inspecteurs informatie voor de onderbouwing van de 

maatregelen die zij nemen.  

 

1.4 Lassen: hierin wordt uitgelegd welke  lasprocedéures er  zijn en welke 

proceduresés veelvuldig worden toegepast. 

 

1.6  Beheersmaatregelen met betrekking tot lasrook: met name tabel 3, dat 

als een geheugensteuntje fungeert bij het beoordelen van de praktische 

toepassing van de hiërarchie van beheersmaatregelen in de werkplaats. 

 

1.7 Beoordeling van de blootstelling en kernvragen: vragen die gesteld 

moeten worden (gerelateerd aan het ‘Beslisschema  inspecties’ in bijlage 1). 

 

1.9 Samenvatting van de belangrijkste informatie: de belangrijkste punten 

waarop voorafgaand aan een inspectie moet worden gelet. 

 

 

Opmerkingen over de taakbladen of voorstellen voor nieuwe 

taakbladen moeten via de nationale KSS focal points aan de CHEMEX 
WG worden gericht. 

 

Behalve de specifieke taakbladen bevat dit deel gedeelten over de veiligheid van 

inspecteurs en over algemene risico’s die niet specifiek betrekking hebben op de 

gevolgen van lasrook. 

 

Elk taakblad bestaat uit zes gedeelten: 

 

i) Algemene opmerkingen: een beschrijving van de voornaamste chemische risico’s 

die in verband worden gebracht met de lasrook die ontstaat bij de werkzaamheden in 

kwestie. 

 

ii) Aanbevolen beheersmaatregelen voor lasrook: hierin staat welke 

beheersmaatregelen moeten zijn toegepast wanneer de werkzaamheden onder 

normale omstandigheden worden uitgevoerd. Er zijn gevallen waarin niet alle 

aanbevolen beheersmaatregelen nodig zijn, bv. bij sporadische laswerkzaamheden, 

een korte lasduur en wanneer er sprake is van goede ventilatie. Het is aan de 
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werkgever om aan te tonen dat de toegepaste beheersmaatregelen volstaan. 

Bijvoorbeeld met een  risicobeoordeling. 

 

Eveneens zijn er gevallen waarin strengere beheersmaatregelen nodig zijn, bv. bij 

grootschalige laswerkzaamheden (lange lasduur en/of meerdere lassers) en slechte 

luchtcirculatie. De inspecteur dient dan nadere handhavingsmaatregelen te 

overwegen. 

 

Onthoud steeds dat de blootstelling aan lasrook zo laag moet zijn als 

redelijkerwijs mogelijk is en aan Cr(IV) zo laag als technisch 
uitvoerbaar is, aangezien dit een bijzonder gevaarlijke stof is 

(namelijk kankerverwekkend en/of veroorzaker van astma). 
 

iii) Mogelijke maatregelen van de nationale arbeidsinspecteur: 

 

Hoe moet u deze taakbladen gebruiken? 

 

Er worden “maatregelen” in aanbevolen die de nationale arbeidsinspecties kunnen 

nemen wanneer ze tijdens inspecties een potentieel hoog, middelmatig of laag 

gezondheidsrisico door blootstelling aan lasrook vaststellen, afhankelijk van de 

beheersmaatregelen die de werkgever heeft genomen. 

 

Na de uitvoering van passende beheersmaatregelen moeten de nationale 

arbeidsinspecties verzoeken om inzage in de beoordeling van het blootstellingsniveau. 

Deze beoordeling moet zijn uitgevoerd met behulp van  modellering (schattingsmodel) 

of monitoring/metingen, met name wanneer is geconstateerd dat het om een scenario 

met een middelmatig of hoog gezondheidsrisico gaat. 

 

 Het “Beslisschema inspectie” in bijlage 1 is een hulpmiddel voor de 

inspecteur bij de oordeelsvorming over de geschiktheid van de werkplaats, maar is 

niet bedoeld voor een blootstellingsbeoordeling. Dit semikwantitatieve instrument 

voert de inspecteur langs de stappen die moeten worden overwogen en geeft een 

indicatie van het handhavingsniveau door de nationale arbeidsinspectie dat mogelijk 

vereist is. Dit moet samen met de beoordeling door de werkgever in aanmerking 

worden genomen. De berekende waarde geeft het volgende aan: 

Laag = <7; Middelmatig = 8 tot en met 20; Hoog = >20 

 
Mogelijke 
maatregelen van 
de nationale 
arbeidsinspecteur  

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen wanneer alle 
beheersmaatregelen ontbreken of niet afdoende zijn (bv. stillegging van de 
werkzaamheden, gebruik van waarschuwingen en administratieve boetes enz.) 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in situaties waarin één 
beheersmaatregel ontbreekt of niet afdoende is (bv. een waarschuwing) of waarin de 
hiërarchie van beheersmaatregelen niet is toegepast, d.w.z. 
ademhalingsbescherming zonder aandacht voor plaatselijke afzuiging 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn 

 
Opmerking: TIG-lassen is niet in het instrument opgenomen omdat de rook minder 

zichtbaar is en de kans gering is dat er technische beheersmaatregelen vereist zijn. 

Belangrijke opmerking: nationale bepalingen 
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Aangezien ten volle wordt erkend dat de handhavingsmethoden van land tot land 
verschillen en soms verder gaan dan de minimumeisen van de EU-richtlijn die in deze 
leidraad worden beschreven, zullen de nationale arbeidsinspecties altijd vrij kunnen 
beslissen welke maatregelen ze gezien de omstandigheden op de werkplaats nodig 
achten. De keuze van handhavingsregeling is afhankelijk van de wettelijke/culturele 
achtergrond van elk land. 
 

iv) Risico’s uitsluiten: in dit gedeelte wordt uiteengezet hoe een werkgever de 

risico’s kan wegnemen of beperken door het procedé of de gebruikte materialen te 

veranderen. 

 

v) Onderhoud van (afzuig-)apparatuur en ademhalings-

beschermingsmiddelen: in dit gedeelte wordt uiteengezet hoe de inspecteur de 

uitvoering van de beheersmaatregelen kan controleren. 

 

vi) Andere voordelen: Hierin wordt beschreven hoe de veiligheid van werknemers 

op andere vlakken dan de blootstelling aan lasrook gebaat is bij beheersmaatregelen. 

 

Om met alle aan het lassen verbonden risico’s om te kunnen gaan, is 

een planmatig risicobeheersysteem vereist. Dat vormt een goed 
uitgangspunt voor iedere lasinspectie. 

 

2.2  Veiligheid van de inspecteur 

 

Wanneer de nationale arbeidsinspecteur industriële ruimten betreedt waar gelast 

wordt en aanverwante werkzaamheden worden uitgevoerd, is het van groot belang 

dat zijn veiligheid gewaarborgd is. De mogelijke risico’s die de inspecteur loopt zijn 

onder meer: 

 Lasogen: kijk niet rechtstreeks in de vlamboog! In een ruimte waarin 

metaalbewerking plaatsvindt, moet adequate oogbescherming worden 

gedragen. Normale lenzen bieden een bepaalde mate van bescherming. Door 

een veiligheidsbril met goed getinte glazen te gebruiken, kan een hogere 

beschermingsgraad worden bereikt. Voor het rechtstreeks bekijken van een 

vlamboog moet u een geschikt lasscherm gebruiken dat aan de geldende 

normen voldoet. 

 Brandwonden door heet metaal: metaal dat met een snijbrander of vlamboog is 

gelast of gesneden blijft nog lange tijd heet. Raak heet metaal NOOIT aan. 

 Lawaai: bij de meeste las- en aanverwante werkzaamheden wordt meer dan 

85 dB(A) geproduceerd en bij een aanzienlijk aantal werkzaamheden meer dan 

90 dB(A). Gebruik altijd geschikte gehoorbescherming als u een ruimte 

betreedt waar metaal wordt bewerkt. 

 Brandwonden door vonken: bij een aantal las- en aanverwante 

werkzaamheden komt een grote hoeveelheid vonken vrij die kleding en huid 

kunnen doen verbranden. Draag geschikte brandwerende kleding. Benader een 

lasser die aan het werk is NIET, maar wacht tot de werkzaamheden klaar zijn. 

Lees ook de hiernavolgende “Informatie over algemene risico’s” die ook 

belangrijk is voor de inspecteur! 
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2.3 Algemene risico’s – Lassen 

 

Algemene opmerking 
Tot de algemene risico’s van lassen behoren – naast zeer fijne deeltjes (dampen) en gassen – 
contact/aanraking, hitte, straling van licht, elektrische schokken, lawaai, ongemakkelijke houdingen, 
vuur/explosies en het gebruik van samengeperst gas. 
 
Contact met vonken, hete slak en metaalschilfers kan leiden tot oogletsel. De hevige hitte van het lassen en 
de vonken kan  brandwonden veroorzaken. Het felle licht dat met laswerkzaamheden gepaard gaat, kan 
oogletsel veroorzaken. Ultraviolet licht van de vlamboog kan lasogen en huidverbranding veroorzaken. Er 
bestaat ook gevaar op elektrische schokken. Als er brandbaar of ontvlambaar materiaal in de buurt is, 
kunnen door hitte en vonken van het lassen brand of explosies ontstaan. Als dicht bij lawaaiige lasapparaten 
wordt gewerkt, kan gehoorverlies optreden. Het gebruik van cilinders met samengeperst gas stelt lassers 
voor enkele specifieke risico’s. Een elektrische stroom die door een geleider gaat, veroorzaakt plaatselijke 
elektrische en magnetische velden. 

 

Risico Factoren waar de 
nationale 

arbeidsinspecteur op 
moet letten 

Aanbevolen 
beheersmaatregelen 

Elektrische 

schok 

 Vocht in de werkomgeving 

 Lasser bevindt zich in of op 

het werkstuk 

 Besloten ruimte 

 Elektrodehouder en 

kabelisolatie 

 Isoleer de lasser ten opzichte van het 

werkstuk en de vloer met behulp van droge 

isolatie: rubberen mat of droog hout. 

 Draag droge handschoenen zonder gaten 

(trek zo nodig nieuwe aan om droog te 

blijven). 

 Vermijd aanraking van onderdelen die 

onder stroom staan of elektroden met de 

blote huid of natte kleding. 

 Gebruik een semiautomatisch lasapparaat 

met een constante spanning of een BMBE-

lasapparaat met een transformator om de 

spanning te verlagen indien de vochtige 

ruimte en de lasser niet tegen het werkstuk 

kunnen worden geïsoleerd met behulp van 

droge isolatie. 

 Houd de elektrodehouder en kabelisolatie in 

goede staat Gebruik deze niet als de 

isolatie is beschadigd of ontbreekt. 

 De juiste instellingen voor de 

werkzaamheden. 

 Gebruik semiautomatische apparatuur met 

een constante spanning en een koude 

elektrode of een BMBE-lasapparaat met een 

transformator om de spanning te verlagen 

indien de voorzorgsmaatregelen met 

betrekking tot elektrische schokken niet 

kunnen worden toegepast om de lasser ten 

opzichte van het werkstuk en de elektrode 

te isoleren. 

Besloten 

ruimten 

 Metalen omhulling 

 Vocht 

 Beperkte toegang 

 Gas zwaarder dan lucht 

 Lasser bevindt zich in of op 

het werkstuk 

 Alleen met geautoriseerde toegang – 

beoordeling door een bevoegd persoon. 

 Beoordeel de geschiktheid van de ventilatie 

zorgvuldig, vooral wanneer gewone lucht 

door gas kan worden verdrongen. 

 Zorg voor een mangatwacht en een 

methode om de lasser uit de besloten 
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Risico Factoren waar de 

nationale 
arbeidsinspecteur op 
moet letten 

Aanbevolen 

beheersmaatregelen 

ruimte te evacueren. 

Lawaai  Alle handmatige lasprocedés 

produceren geluidsniveaus 

>85 dB(A) 

 Plasma- en autogeensnijden 

produceren geluidsniveaus 

>85 dB(A) 

 Werkzaamheden voor of na 

het lassen/snijden, zoals 

slijpen, produceren 

geluidsniveaus >95 dB(A) 

 Indien mogelijk automatiseren. 

 Stillere methoden kiezen. 

 Slijpen op geluidsabsorberende 

oppervlakken. 

 Lichtere werkstukken vastklemmen om 

nevengeluiden te beperken. 

 Kies passende gehoorbescherming als het 

geluidsniveau hoger ligt dan 80 dB(A). 

Lasvonken 

kunnen brand 

of explosie 

veroorzaken 

 

 Blikken waarin brandbare 

stoffen hebben gezeten 

 Ontvlambare materialen 

 

 Begin niet met het verhitten, snijden of 

lassen van tanks, vaten of blikken voordat 

passende stappen zijn gezet om te 

controleren of deze vrij zijn van brandbare 

stoffen. 

 Controle vóór het lassen. 

 Verwijder ontvlambare materialen van de 

plaats waar wordt gelast of bescherm deze 

tegen vonken en hitte. 

 Zorg dat er tijdens en na het lassen een 

brandwacht in de buurt is. 

 Zorg dat er een brandblusser is in de 

ruimte waar gelast wordt. 

 Draag brandvertragende kleding en dito 

hoed. 

 Niet lassen in de buurt van hydraulische 

leidingen. 

 De grootte van de kabels moet 

beantwoorden aan uw werkzaamheden en 

beschadigde kabelisolatie moet worden 

hersteld. Om oververhitting te voorkomen 

moeten kabels ordelijk en ruim worden 

uitgelegd. 

Lichtboog-

stralen 

kunnen 

brandwonden 

veroorzaken 

op ogen en 

huid 

 

 Procedé: Gasbooglassen 

(zeer ernstig) 

 

 Kies een lasfilter waarmee op comfortabele 

wijze gelast kan worden Sommige nieuwe 

typen helmen hebben een automatisch 

donkerkleurend lasfilter. 

 Gebruik tijdens het lassen altijd een helm. 

 Verstrek onbrandbare bescherming aan 

anderen. 

 Draag tijdens het lassen huidbeschermende 

kleding. 

 Draag zware, vuurvaste handschoenen, bv. 

van leer, om de handen te beschermen 

tegen het ontstaan van brandwonden, 

sneden en schrammen. 

Risico’s voor 

het spier- en 

skeletstelsel 

 Repetitieve handelingen 

 Draaien en keren 

 Onbeweeglijke en/of 

ongemakkelijke houdingen 

 Vermijd gevaarlijk tillen en handmatig 

hanteren. 

 Voer een passende en afdoende 

risicobeoordeling uit (op basis van de 
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Risico Factoren waar de 

nationale 
arbeidsinspecteur op 
moet letten 

Aanbevolen 

beheersmaatregelen 

 Zware voorwerpen hanteren 

en optillen 

 Handmatig hanteren van 

lastoestellen 

werkzaamheden, de medewerker, belasting 

en omgeving). 

 Bedenk hoe kan worden voorkomen dat de 

lasser ten opzichte van het werkstuk 

langdurig een bewegingloze of 

ongemakkelijke houding moet aannemen. 

 Pas op basis van de risicobeoordeling 

beheersmaatregelen toe (bv. 

risicobeperkende maatregelen, zoals keuze 

en gebruik van geschikte apparatuur of 

afwisseling van werkzaamheden). 

 Passend, taakspecifiek trainingsprogramma 

voor restrisico. 

 Nadere toelichting in INDG390 en HSG129 
(documenten van de HSE, Verenigd 

Koninkrijk) 

Algemene 

risico’s met 

betrekking tot 

de 

werkomgeving 

 Rommelige werkplaats   Houd kabels, materialen en 

gereedschappen ordelijk. . 

 Indirecte verbinding met het 

werkstuk (aardaansluiting) 

 Sluit de werkstukkabel zo dicht mogelijk in 

de buurt van de laswerkzaamheden aan. 

 Voorkom dat via staalkabels, hijskettingen 

of aardingsgeleiders een ander 

stroomcircuit ontstaat. 

 Elektrische apparatuur  Gebruik alleen dubbel geïsoleerde of goed 

geaarde apparatuur. 

 Schakel altijd de stroomvoorziening naar 

het apparaat uit alvorens onderhoud te 

plegen. 

 Door de motor aangedreven 

apparatuur 

 Uitsluitend op open, goed geventileerde 

plaatsen gebruiken. 

 Houd de behuizing intact en de 

beschermende panelen op hun plaats. 

 Tanken met de motor uit. 

 

 

  

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg390.pdf
http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg129.pdf
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TB1 TIG-lassen (gasbooglassen onder inert gas met een wolfraamelektrode) 

Bladzijde 1 van 2 

  

Algemene opmerking Bij TIG-lassen ontstaan erg weinig zichtbare rookdeeltjes, maar er worden wel 
ozon en stikstofoxiden geproduceerd (stikstofmonoxide(NO) en stikstofdioxide 
(NO2)). Deze gassen kunnen irriterend zijn voor de bovenste luchtwegen  en 
reeds bestaande bronchiale aandoeningen verergeren. 

Bij het lassen van roestvast staal en aluminium ontstaat meer ozon. 
De samenstelling van de rook is rechtstreeks te herleiden tot de gebruikte 
metalen en het oppervlaktemateriaal. Bij metalen die chroom en nikkel 
bevatten, zijn de gezondheidsrisico’s groter vanwege de bestanddelen van de 
rook die astma veroorzaken en kankerverwekkend zijn. 
De meest waarschijnlijke oorzaak van zichtbare rook is 
oppervlakteverontreiniging van het metaal. 

Aanbevolen 
beheersmaatregelen 
voor lasrook 

 Plaatselijke afzuiging of ademhalingsbescherming is normaal gesproken niet 
nodig. Algemene ventilatie voor binnenwerkzaamheden. Desondanks is 
plaatselijke afzuiging of ademhalingsbescherming normaal gesproken vereist 
wanneer er bijvoorbeeld: 

 sprake is van een aanzienlijke hoeveelheid zichtbare rook, wanneer het werk 
in een slecht geventileerde ruimte wordt uitgevoerd, of wanneer er verzinkte 
materialen worden gelast. 

Mogelijke maatregelen 
van de nationale 
arbeidsinspecteur 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in situaties 
waarin gewerkt wordt in een besloten werkomgeving of met materialen met 
een oppervlaktecoating, waaronder verzinkt metaal. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s uitsluiten 
 

 Door automatisering of bediening op afstand neemt de 
afstand tussen de lasser en de vlamboog toe. 

 Door tijdens het lassen lagere elektrische spanning te 
gebruiken, ontstaat minder ozon. 

 Ook door het juist instellen van de parameters van de 
lasapparatuur kan de productie van lasrook worden 
beperkt. 

 Zorg ervoor dat de metalen onderdelen vrij zijn van 
oppervlaktecoatings en verontreinigingen. 

 Kies bij het gebruik van ontvettingsmiddelen voor 
oplosmiddelen zonder chloor, aangezien dat een reactie 
kan veroorzaken waarbij het gas fosgeen ontstaat. 

 Bescherm de vlamboog zoveel mogelijk tegen 
omgevingslucht, die een reactie kan veroorzaken waarbij 
ozon ontstaat. 

 Geef de bedieners van de apparatuur zo nodig een 
opleiding  zodat zij de functie en beperkingen van 
beheersmaatregelen  begrijpen en weten hoe zij die 
beheersmaatregelen effectief kunnen inzetten. 

Onderhoud van (afzuig-
)apparatuur en 
ademhalings-
beschermingsmiddelen 
 

Bij gebruik van plaatselijke afzuiging en/of ademhalingsbescherming: 

 Erop letten dat het afzuigdebiet geschikt is voor het werk. 

 Het afzuigsysteem grondig inspecteren en testen zoals vereist. 

 Herbruikbare ademhalingsbeschermingsmiddelen inspecteren en goed 
onderhouden, wegwerpmateriaal slechts eenmaal gebruiken. 

 De werknemers opleiden in het correcte gebruik van de apparatuur en 
ademhalingsbeschermingsmiddelen. 

Andere voordelen 
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TB1 TIG-lassen (gasbooglassen onder inert gas met een wolfraamelektrode)  

Bladzijde 2 van 2 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Afbeelding 1 Goede beheerspraktijk – met algemene ventilatie – TIG-lassen in een 
goed geventileerde ruimte (HSE, GB) 
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TB2 Gasbooglassen met een afsmeltende  elektrode: MIG/MAG-lassen (lassen 

met inactief/actief beschermgas) – roestvast staal en andere chroom en 

nikkel bevattende legeringen Bladzijde 1 van 2 

Algemene 
opmerking 

Bij gasbooglassen met een afsmeltende  elektrode (MIG/MAG-lassen) ontstaan 
wisselende hoeveelheden rook, afhankelijk van een aantal factoren zoals de stroom, de 
metaalsoort, oppervlaktecoatings of verontreinigingen, en werkmethoden. De 
samenstelling van de rook is rechtstreeks te herleiden tot het verbruiksmateriaal 

(draad) en eventueel oppervlaktemateriaal. Bij metalen die chroom en nikkel bevatten, 
zijn de gezondheidsrisico’s groter vanwege de bestanddelen van de rook die astma 
veroorzaken en kankerverwekkend zijn. 

Aanbevolen 
beheers-
maatregelen 
voor lasrook 

Zorg dat het metaal schoon en ongecoat is. 

Plaatselijke afzuiging, passend bij de werkzaamheden en het werkstuk, is vereist: 
 werkbank met afzuiging; 
 toortsafzuiging; 
 vaste of mobiele afzuigkap. 
Ademhalingsbescherming is ook verplicht: 
 toegekende beschermingsfactor van tenminste 20; 
 ademhalingsbeschermingsmiddelen met aanblaasfiltersysteem of verse lucht; 
 bij het kiezen van filterapparaten is extra filtratie vereist indien er sprake is van 

coatings of oppervlakteverontreiniging. 
*Bij kortdurende werkzaamheden is een hoogefficiënt ademhalingsbeschermingsmiddel 
voor eenmalig gebruik van type P3 aanvaardbaar. 

*Dit geldt niet bij het lassen van Cd- of Be-legeringen. 
In zuurstofarme omgevingen, zoals besloten ruimten, dient een 
ademhalingsbeschermingsmiddel met luchttoevoer te worden gebruikt. 

Mogelijke 
maatregelen van 
de nationale 
arbeids-
inspecteur 

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen wanneer alle 
beheersmaatregelen ontbreken of niet afdoende zijn (bv. stillegging van de 
werkzaamheden, gebruik van waarschuwingen en administratieve boetes enz.). 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in situaties waarin één 
beheersmaatregel ontbreekt of niet afdoende is (bv. een waarschuwing) of de 
hiërarchie van beheersmaatregelen niet is toegepast, d.w.z. 
ademhalingsbeschermingsmiddelen zonder aandacht voor plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s 
uitsluiten 
 

 Indien mogelijk vervangen door TIG-lassen. 

 Beperk het lassen tot een minimum. 

 Automatisering van repetitieve laswerkzaamheden (robotlassen). 

 Ook door het juist instellen van de parameters van de lasapparatuur kan de 
productie van lasrook worden beperkt. 

 Zorg ervoor dat de metalen onderdelen vrij zijn van oppervlaktecoatings en 
verontreinigingen (door thermische afbraak van oppervlaktecoatings en gruis 
ontstaan andere gevaarlijke stoffen). 

 Kies bij het gebruik van ontvettingsmiddelen voor oplosmiddelen zonder chloor, 
aangezien dat een reactie kan veroorzaken waarbij het gas fosgeen ontstaat. 

 Geef de bedieners van de apparatuur een opleiding zodat zij de functie en 
beperkingen van beheersmaatregelen begrijpen en weten hoe zij die 
beheersmaatregelen effectief kunnen inzetten. 

Onderhoud van 
(afzuig-
)apparatuur en 
ademhalings-
beschermings-
middelen 
 

 Onderhoud van lasapparatuur met regelmatige tussenpozen (van niet langer dan een 
jaar). 

 Inspectie en onderhoud van de plaatselijke afzuiging met regelmatige tussenpozen, 
met een grondig periodiek onderzoeks- en testprogramma. 

 Monitoring van de blootstelling moet worden beschouwd als een controle van de 
effectiviteit van de ingestelde beheersmaatregelen bij het lassen van roestvast staal, 
non-ferrolegeringen, of geverfde of gecoate metalen. 

 Zorg voor adequate  levering, opslag en onderhoud van 
ademhalingsbeschermingsmiddelen, zo nodig met behulp van testen. 

 De werknemers opleiden in het correcte gebruik van de apparatuur en 
ademhalingsbeschermingsmiddelen. 

Andere 
voordelen 

 Door lassen te automatiseren kunnen aandoeningen aan het spier- en skeletstelsel 
en blootstelling aan lawaai worden beperkt. 
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TB2 Gasbooglassen met  een afsmeltende elektrode: MIG/MAG-lassen (lassen 

in indifferente gasatmosfeer/lassen in actieve gasatmosfeer) – roestvast 

staal en andere chroom en nikkel bevattende legeringen Bladzijde 2 van 2 

  

Afbeelding 1 Slechte beheerspraktijk – 

MIG-lassen zonder toortsafzuiging 
(HSE, GB) 

Afbeelding 4 Goede beheerspraktijk – 

MIG-lassen met effectieve toortsafzuiging 
(ook ademhalingsbescherming vereist) 
(HSE, GB)  

  

Afbeelding 2 Slechte beheerspraktijk – 
MIG-lassen met niet effectieve 
plaatselijke afzuiging (HSE, GB) 

Afbeelding 5 Goede beheerspraktijk – 
MIG-lassen met effectieve plaatselijke 
afzuiging (ook ademhalingsbescherming 

vereist) (HSE, GB) 

 

 

Afbeelding 3 Slechte beheerspraktijk – 
MIG-lassen zonder plaatselijke afzuiging 
(HSE, GB)  
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TB3 Gasbooglassen met een afsmeltende elektrode: MIG/MAG-lassen (lassen 

met een inert/actief beschermgas) – zacht staal/koolstofstaal Bladzijde 1 

van 2 

 

Algemene 
opmerking 

Bij gasbooglassen met een afsmeltende  elektrode (MIG/MAG-lassen) ontstaan wisselende 
hoeveelheden rook, afhankelijk van een aantal factoren zoals de stroom, de metaalsoort, 
oppervlaktecoatings of verontreinigingen, en werkmethoden. 
De samenstelling van de rook is rechtstreeks te herleiden tot het verbruiksmateriaal 
(draad) en eventueel oppervlaktemateriaal. 
De belangrijkste bestanddelen van de rook die aanleiding geven tot zorg zijn mangaan en 
koper (bij het gebruik van beklede draad). Omdat dit procedé langer kan duren dan 
Booglassen Met Beklede Elektrode, kan er accumulatie van lasrook plaatsvinden. 

Aanbevolen 
beheers-
maatregelen 
voor lasrook 

Zorg dat het metaal schoon en ongecoat is en verwijder waar mogelijk gruis of coatings 
Plaatselijke afzuiging, passend bij de werkzaamheden en het werkstuk, is vereist: 
 werkbank met afzuiging; 
 toortsafzuiging; 
 vaste of mobiele afzuigkap. 
Als de blootstelling aan lasrook met behulp van plaatselijke afzuiging niet voldoende kan 
worden beheerst, is ook ademhalingsbescherming vereist: 
 toegekende beschermingsfactor van tenminste 20; 
 ademhalingsbeschermingsmiddelen met aanblaasfiltersysteem of verse lucht; 
 bij het kiezen van filterapparaten is extra filtratie vereist indien er sprake is van 

coatings of oppervlakteverontreiniging; 
 bij kortdurende werkzaamheden is een hoogefficiënt ademhalingsbeschermingsmiddel 

voor eenmalig gebruik van type P3 aanvaardbaar; 
 in zuurstofarme omgevingen, zoals besloten ruimten, dient een 

ademhalingsbeschermingsmiddel met luchttoevoer te worden gebruikt. 

Mogelijke 
maatregelen 
van de 
nationale 
arbeids-
inspecteur 

Hoog gezondheidsrisico — Overweeg directe maatregelen in situaties waarin gewerkt 
wordt in een besloten werkomgeving zonder afdoende beheersmaatregelen (bv. stillegging 
van de werkzaamheden, gebruik van waarschuwingen en administratieve boetes enz.). 

Middelmatig gezondheidsrisico — Overweeg maatregelen in situaties waarin één 
beheersmaatregel ontbreekt of niet afdoende is (bv. een waarschuwing) of de hiërarchie 
van beheersmaatregelen niet is toegepast, d.w.z. ademhalingsbescherming zonder 
aandacht voor plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico — Geen maatregelen vereist wanneer alle beheersmaatregelen 

werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s 
uitsluiten 
 

 Vervangen door TIG-lassen (vaak niet mogelijk). 
 Beperk het lassen tot een minimum. 
 Automatisering van repetitieve laswerkzaamheden (robotlassen). 
 Ook door het juist instellen van de parameters van de lasapparatuur kan de productie 

van lasrook worden beperkt. 
 Zorg ervoor dat de metalen onderdelen vrij zijn van oppervlaktecoatings en 

verontreinigingen (door thermische afbraak van oppervlaktecoatings en gruis ontstaan 
andere gevaarlijke stoffen). 

 Kies bij het gebruik van ontvettingsmiddelen voor oplosmiddelen zonder chloor, 
aangezien dat een reactie kan veroorzaken waarbij het gas fosgeen ontstaat. 

 Geef degenen die de apparatuur bedienen een opleiding zodat zij de functie en 
beperkingen van beheersmaatregelen  begrijpen en weten hoe zij die 
beheersmaatregelen effectief kunnen inzetten. 

Onderhoud 
van (afzuig-
)apparatuur 
en 
ademhalings-
beschermings
middelen 
 

 Onderhoud van lasapparatuur met regelmatige tussenpozen (van niet langer dan een 
jaar). 

 Inspectie en onderhoud van de plaatselijke afzuiging met regelmatige tussenpozen, met 
een grondig periodiek onderzoeks- en testprogramma. 

 Monitoring van de blootstelling moet worden beschouwd als een controle van de 
effectiviteit van de ingestelde beheersmaatregelen bij het lassen van geverfde of 
gecoate metalen. 

 Zorg voor aqequate levering, opslag en onderhoud van 
ademhalingsbeschermingsmiddelen, zo nodig met behulp van testen. 

 De werknemers opleiden in het correcte gebruik van de apparatuur en 
ademhalingsbeschermingsmiddelen. 

Andere 
voordelen 

 Door lassen te automatiseren kunnen aandoeningen aan het spier- en skeletstelsel en 
blootstelling aan lawaai worden beperkt. 
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TB3 Gasbooglassen met een afsmeltende elektrode: MIG/MAG-lassen (lassen 

met een inert/actief beschermgas) – zacht staal/koolstofstaal Bladzijde 2 

van 2 

 

  

Afbeelding 1 Slechte beheerspraktijk – MIG-
lassen zonder toortsafzuiging (HSE, GB) 

Afbeelding 4 Goede beheerspraktijk – MIG-
lassen met effectieve toortsafzuiging 
(HSE, GB) 

  

Afbeelding 2 Slechte beheerspraktijk – MIG-
lassen met niet effectieve plaatselijke 

afzuiging (HSE, GB) 

Afbeelding 5 Goede beheerspraktijk – MIG-
lassen met effectieve plaatselijke afzuiging 

(HSE, GB) 

 

 

Afbeelding 3 Slechte beheerspraktijk – MIG-
lassen zonder plaatselijke afzuiging 
(HSE, GB) 
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TB4 Booglassen met beklede elektrode (BMBE – roestvast staal en andere 

chroom en nikkel bevattende legeringen Bladzijde 1 van 2 

Algemene opmerking Bij booglassen met beklede elektrode elektrode ontstaat een grote hoeveelheid 
lasrook, met onder meer zeswaardige chroom en oplosbaar nikkel. 
Als er sprake is van oppervlaktecoatings en/of gruis kan de hoeveelheid lasrook 
groter zijn. 
De grootte van het verbruiksmateriaal (elektrode, staaf) is bepalend voor de 
stroom en de hoeveelheid lasrook. 

Aanbevolen 
beheersmaatregelen 
voor lasrook 

Zorg dat het metaal schoon en ongecoat is. 

Plaatselijke afzuiging passend bij de werkzaamheden en het werkstuk: 

 werkbank met afzuiging; 

 vaste of mobiele afzuigkap. 

Ademhalingsbescherming is ook verplicht: 
 toegekende beschermingsfactor van tenminste 20; 
 ademhalingsbeschermingsmiddelen met aanblaasfiltersysteem of verse lucht; 
 bij het kiezen van filterapparaten is extra filtratie vereist indien er sprake is 

van coatings of oppervlakteverontreiniging. 
*Bij kortdurende werkzaamheden is een hoogefficiënt 
ademhalingsbeschermingsmiddel voor eenmalig gebruik van type P3 
aanvaardbaar. 
*Dit geldt niet bij het lassen van l Cd- of Be-legeringen. 

In zuurstofarme omgevingen, zoals besloten ruimten, dient een 
ademhalingsbeschermingsmiddel met luchttoevoer te worden gebruikt. 

Mogelijke maatregelen 
van de nationale 
arbeidsinspecteur 

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen in situaties 
waarin gewerkt wordt in een besloten werkomgeving zonder afdoende 
beheersmaatregelen (bv. stillegging van de werkzaamheden, gebruik van 
waarschuwingen en administratieve boetes enz.). 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in situaties 
waarin één beheersmaatregel ontbreekt of niet afdoende is (bv. een 
waarschuwing) of de hiërarchie van beheersmaatregelen niet is toegepast, 
d.w.z. ademhalingsbescherming zonder aandacht voor plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s uitsluiten 
 

 Vervangen door MIG/MAG-lassen (gasbooglassen met een afsmeltende ) – 
procedés met minder lasrook en minder nabehandeling. 

 Automatisering van repetitieve laswerkzaamheden (robotlassen). 

 De parameters van de lasapparatuur juist instellen . 

 Zorg ervoor dat de metalen onderdelen vrij zijn van oppervlaktecoatings en 
verontreinigingen (thermische afbraak van oppervlaktecoatings en gruis). 

 Geef de bedieners van de apparatuur een opleiding m.b.t.  de te nemen 
beheersmaatregelen. 

Onderhoud van 
(afzuig-)apparatuur en 
ademhalings-
beschermingsmiddelen 
 

 Onderhoud van lasapparatuur met regelmatige tussenpozen (van niet langer 
dan een jaar). 

 Inspectie en onderhoud van de plaatselijke afzuiging met regelmatige 
tussenpozen, met een grondig periodiek onderzoeks- en testprogramma. 

 Monitoring van de blootstelling moet worden beschouwd als een controle van 
de effectiviteit van de ingestelde beheersmaatregelen bij het lassen van 
roestvast staal, non-ferrolegeringen, of geverfde of gecoate metalen. 

 Zorg voor adequate levering, opslag en onderhoud van 
ademhalingsbeschermingsmiddelen, zo nodig met behulp van testen. 

 De werknemers opleiden in het correcte gebruik van de apparatuur en 
ademhalingsbeschermingsmiddelen. 

Andere voordelen  Minder nabewerking kan de productie verhogen. 

 

 

TB4 Booglassen met beklede elektrode (BMBE) – roestvast staal en andere 

chroom en nikkel bevattende legeringen Bladzijde 2 van 2 
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Afbeelding 1 Slechte beheerspraktijk –booglassen met beklede elektrode zonder 

plaatselijke afzuiging (NLI, SK) 

 

Afbeelding 2 Goede beheerspraktijk –  booglassen met beklede  elektrode met een 
geschikte lastafel (ook ademhalingsbescherming vereist) (Plymovent, GB) 

 

 

 

TB5 Booglassen met beklede elektrode (BMBE)  – zacht staal/koolstofstaal 

Bladzijde 1 van 2 
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TB5 Booglassen met beklede elektrode (BMBE)  – zacht staal/koolstofstaal 

Bladzijde 2 van 2 
Algemene 
opmerking 

Bij booglassen met beklede elektrode ontstaat een grote hoeveelheid lasrook. 
Als er sprake is van oppervlaktecoatings en/of gruis kan de hoeveelheid lasrook 
groter zijn. 
De grootte van het verbruiksmateriaal (elektrode, staaf) is bepalend voor de stroom 
en de hoeveelheid lasrook. 
De samenstelling van de elektrode en het vloeimiddel kan metalen en fluoriden 
bevatten die niet in het basismetaal aanwezig zijn, wat het algemene 
gezondheidsrisico kan vergroten. 

Aanbevolen 
beheersmaatregel
en voor lasrook 

Zorg dat het metaal schoon en ongecoat is. 
Plaatselijke afzuiging passend bij de werkzaamheden en het werkstuk: 
 werkbank met afzuiging; 
 vaste of mobiele afzuigkap. 
Als de blootstelling aan lasrook met behulp van plaatselijke afzuiging niet voldoende 
kan worden beheerst, is ook ademhalingsbescherming vereist: 
 toegekende beschermingsfactor van tenminste 20; 
 ademhalingsbeschermingsmiddelen met aanblaasfiltersysteem of verse lucht; 
 bij het kiezen van filterapparaten is extra filtratie vereist indien er sprake is van 

coatings of oppervlakteverontreiniging. 
*Bij kortdurende werkzaamheden is een hoogefficiënt 
ademhalingsbeschermingsmiddel voor eenmalig gebruik van type P3 aanvaardbaar. 
In zuurstofarme omgevingen, zoals besloten ruimten, dient een 
ademhalingsbeschermingsmiddel met luchttoevoer te worden gebruikt. 

Mogelijke 
maatregelen van 
de nationale 
arbeidsinspecteur 

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen in situaties waarin 
gewerkt wordt in een besloten werkomgeving zonder afdoende beheersmaatregelen 
(bv. stillegging van de werkzaamheden, gebruik van waarschuwingen en 
administratieve boetes enz.). 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in situaties waarin één 
beheersmaatregel ontbreekt of niet afdoende is (bv. een waarschuwing) of de 
hiërarchie van beheersmaatregelen niet is toegepast, d.w.z. 
ademhalingsbescherming zonder aandacht voor plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 

beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s uitsluiten 
 

 Vervangen door MIG/MAG-lassen (gasbooglassen met een afsmeltende  elektrode) 
(vaak niet mogelijk). 

 Beperk het lassen tot een minimum. 
 Automatisering van repetitieve laswerkzaamheden (robotlassen). 
 Ook door het juist instellen van deparameters van de lasapparatuur kan de 

productie van lasrook worden beperkt. 
 Zorg ervoor dat de metalen onderdelen vrij zijn van oppervlaktecoatings en 

verontreinigingen (door thermische afbraak van coatings en gruis kunnen andere 
gevaarlijke stoffen ontstaan). 

 Kies bij het gebruik van ontvettingsmiddelen voor oplosmiddelen zonder chloor, 
aangezien dat een reactie kan veroorzaken waarbij het gas fosgeen ontstaat. 

Onderhoud van 
(afzuig-
)apparatuur en 
ademhalings-
beschermings-
middelen 
 

 Onderhoud van lasapparatuur met regelmatige tussenpozen (van niet langer dan 
een jaar). 

 Inspectie en onderhoud van de plaatselijke afzuiging met regelmatige 
tussenpozen, met een grondig periodiek onderzoeks- en testprogramma. 

 Monitoring van de blootstelling moet worden beschouwd als een controle van de 
effectiviteit van de ingestelde beheersmaatregelen bij het lassen van roestvast 
staal en geverfde of gecoate metalen. 

 Zorg voor adequate levering, opslag en onderhoud van 
ademhalingsbeschermingsmiddelen, zo nodig met behulp van testen. 

 De werknemers opleiden in het correcte gebruik van de apparatuur en 
ademhalingsbeschermingsmiddelen. 

Andere voordelen  Schakel over op een lasprocedé waarbij minder lasrook ontstaat. 
 Gasbooglassen met een afsmeltende  elektrode (MIG/MAG-lassen) met 

toortsafzuiging biedt grotere flexibiliteit bij de laswerkzaamheden. 
 Nabewerking is meestal niet nodig – hierdoor wordt de blootstelling aan lawaai en 

trillingen verlaagd en kan de productiesnelheid toenemen. 
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Afbeelding 1 Slechte beheerspraktijk –  
booglassen met beklede  elektrode 
zonder plaatselijke afzuiging (NLI, SK) 

Afbeelding 4 Goede beheerspraktijk –  
booglassen met  beklede elektrode met 
effectieve plaatselijke afzuiging (NLI, SK) 

 

 

Afbeelding 2 Slechte beheerspraktijk – 
booglassen met beklede elektrode zonder 
plaatselijke afzuiging (HSE, GB) 

 

 

 

Afbeelding 3 Slechte beheerspraktijk – 
booglassen met beklede elektrode zonder 
plaatselijke afzuiging (HSE, GB) 

 

  

TB6 Plasmasnijden Bladzijde 1 van 2 
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Algemene opmerking Bij plasmasnijden wordt het het principe van de lasgasboog toegepast 
om metaal met een gladde snede te snijden. Plasmasnijden wordt voor 
het merendeel op voorgeprogrammeerde wijze (CNC) uitgevoerd, 
waarbij de bediener van het apparaat zich op afstand van de bron van 

de rook bevindt. 
De rookdeeltjes die ontstaan zijn allemaal afkomstig van het metaal dat 
wordt gesneden. 
De samenstelling van de rook is te herleiden tot de metaallegering die 
wordt gesneden. 
Gassen ontstaan uit de boog, op vergelijkbare wijze als bij lassen. 
Plasmasnijden kan soms onder water gebeuren, waardoor het ontstaan 
van eventuele rookdeeltjes tot een minimum beperkt blijft. 

Aanbevolen 
beheersmaatregelen voor 
lasrook 

Zorg dat het metaal schoon en ongecoat is. 

Onderdompeling in water. 

Pas in een open werkplaats plaatselijke afzuiging toe, zoals een 
werkbank met geïntegreerde afzuiging. 

Installeer schermen  om het proces af te schermen van  de omgeving 
(optioneel). 

Als de rook met behulp van plaatselijke afzuiging niet voldoende kan 
worden beheerst, kan voor werknemers ook ademhalingsbescherming 
vereist zijn wanneer zij in de buurt van de snijtafel komen. 

 Toegekende beschermingsfactor van tenminste 20. 
 Ademhalingsbeschermingsmiddelen met aanblaasfiltersysteem of 

verse lucht. 
 Bij het kiezen van filterapparaten is extra filtratie vereist indien er 

sprake is van coatings of oppervlakteverontreiniging. 
*Bij kortdurende werkzaamheden is een hoogefficiënt 
ademhalingsbeschermingsmiddel voor eenmalig gebruik van type P3 
aanvaardbaar. 
*Dit geldt niet bij het lassen van Cd- of Be-legeringen. 

 In zuurstofarme omgevingen, zoals besloten ruimten, dient een 
ademhalingsbeschermingsmiddel met luchttoevoer te worden gebruikt 

Mogelijke maatregelen van de 
nationale arbeidsinspecteur 

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen in 
situaties waarin gewerkt wordt in een besloten werkomgeving zonder 

afdoende beheersmaatregelen (bv. stillegging van de werkzaamheden, 
gebruik van waarschuwingen en administratieve boetes enz.). 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in 
situaties waarin één beheersmaatregel ontbreekt of niet afdoende is (bv. 
een waarschuwing) of de hiërarchie van beheersmaatregelen niet is 
toegepast, d.w.z. ademhalingsbescherming zonder aandacht voor 
plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s uitsluiten 
 

 Gebruik een installatie voor plasmasnijden onder water 

Onderhoud van (afzuig-
)apparatuur en ademhalings-
beschermingsmiddelen 
 

 Onderhoud van apparatuur met regelmatige tussenpozen (van niet 
langer dan een jaar). 

 Inspectie en onderhoud van de plaatselijke afzuiging met regelmatige 
tussenpozen, met een grondig periodiek onderzoeks- en 

testprogramma. 

 Monitoring van de blootstelling moet worden beschouwd als een 
controle van de effectiviteit van de ingestelde beheersmaatregelen bij 
het lassen van roestvast staal, non-ferrolegeringen, of geverfde of 
gecoate metalen. 

 De werknemers moeten zijn geschoold in het correcte gebruik van de 
apparatuur. 

Andere voordelen 
 Verlaagde geluidsniveaus. 



 
 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 
Leidraad voor nationale arbeidsinspecteurs over de aanpak van de 

gezondheidsrisico’s van lasrook 
 
 

November 2018  41 

 

 

 

 

TB6 Plasmasnijden Bladzijde 2 van 2 

 

  

Afbeelding 1 Slechte 
beheerspraktijk – plasmasnijden 
zonder afzuiging (Miller, GB) 

Afbeelding 3 Goede beheerspraktijk – 
plasmasnijden op een snijtafel met afzuiging 
(Miller, GB) 

  

Afbeelding 2 Slechte 
beheerspraktijk – tafel voor 
plasmasnijden – slechte 

onderhoudsstaat (Miller, GB) 

Afbeelding 4 Goede beheerspraktijk – tafel voor 
plasmasnijden – goede onderhoudsstaat 
(Miller, GB) 

 

 

 Afbeelding 5 Goede beheerspraktijk – 
plasmasnijden met helm en afzuiging (NLI, SK) 
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TB7 Lasersnijden Bladzijde 1 van 2 

 

  

Algemene opmerking Bij lasersnijden wordt gebruik gemaakt van een gerichte laserstraal, 
doorgaans met een ringvormige gasstroom om een fijne snede te 
maken, met minimaal materiaalverlies en een hoge snijkwaliteit. 
Lasersnijden wordt voor het merendeel op voorgeprogrammeerde wijze 
(CNC) uitgevoerd, waarbij de bediener van het apparaat zich op afstand 
van de bron van de rook bevindt. 
De rookdeeltjes die ontstaan zijn allemaal afkomstig van het metaal dat 
wordt gesneden. 
De samenstelling van de rook is te herleiden tot de metaallegering die 
wordt gesneden. Het merendeel van de gassen dat vrijkomt, komt uit de 
lasersnijkop (doorgaans CO2) 

Aanbevolen 
beheersmaatregelen voor 
lasrook 

Zorg dat het metaal schoon en ongecoat is. 

Pas plaatselijke afzuiging toe tot op de snijtafel. 

Als de rook met behulp van plaatselijke afzuiging niet voldoende kan 
worden beheerst, kan voor werknemers ook ademhalingsbescherming 
vereist zijn wanneer zij in de buurt van de snijtafel komen. 

Ademhalingsbescherming is ook verplicht: 
 toegekende beschermingsfactor van tenminste 20; 
 ademhalingsbeschermingsmiddelen met aanblaasfiltersysteem of 

verse lucht; 
 bij het kiezen van filterapparaten is extra filtratie vereist indien er 

sprake is van coatings of oppervlakteverontreiniging. 
 *Bij kortdurende werkzaamheden is een hoogefficiënt 

ademhalingsbeschermingsmiddel voor eenmalig gebruik van type P3 
aanvaardbaar. 
*Dit geldt niet bij het lassen van Cd- of Be-legeringen. 

 In zuurstofarme omgevingen, zoals besloten ruimten, dient een 
ademhalingsbeschermingsmiddel met luchttoevoer te worden 
gebruikt. 

Mogelijke maatregelen van de 
nationale arbeidsinspecteur 

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen wanneer 
alle beheersmaatregelen met betrekking tot chroomstaal ontbreken of 
niet afdoende zijn (bv. stillegging van de werkzaamheden, gebruik van 
waarschuwingen en administratieve boetes enz.). 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in 
situaties waarin één beheersmaatregel ontbreekt of niet afdoende is (bv. 
een waarschuwing) of de hiërarchie van beheersmaatregelen niet is 
toegepast, d.w.z. ademhalingsbescherming zonder aandacht voor 
plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s uitsluiten 
 

 
Onderhoud van (afzuig-
)apparatuur en 
ademhalingsbeschermings-
middelen 
 

 

 Onderhoud van apparatuur met regelmatige tussenpozen (van niet 
langer dan een jaar). 

 Inspectie en onderhoud van de plaatselijke afzuiging met regelmatige 
tussenpozen, met een grondig periodiek onderzoeks- en 
testprogramma. 

 Monitoring van de blootstelling moet worden beschouwd als een 
controle van de effectiviteit van de ingestelde beheersmaatregelen bij 
het lassen van roestvast staal, non-ferrolegeringen, of geverfde of 
gecoate metalen. 

 De werknemers moeten zijn geschoold in het correcte gebruik van de 
apparatuur. 

 

Andere voordelen 
▪ Verlaagde geluidsniveaus 



 
 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 
Leidraad voor nationale arbeidsinspecteurs over de aanpak van de 

gezondheidsrisico’s van lasrook 
 
 

November 2018  43 

 

 

 

 

TB7 Lasersnijden Bladzijde 2 van 2 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

GEEN AFBEELDINGEN VOORHANDEN – PROCEDÉ IS AFGESCHERMD 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 
Leidraad voor nationale arbeidsinspecteurs over de aanpak van de 

gezondheidsrisico’s van lasrook 
 
 

November 2018  44 

 

 

 

 

TB8 Autogeensnijden (snijbranden of zuurstofsnijden) Bladzijde 1 van 2 

 

  

Algemene opmerking Bij autogeensnijden wordt gebruikgemaakt van een mengsel van zuurstof en 
gas met een hoge temperatuur voor het smelten en snijden van metaal. 
Veelgebruikte gassen zijn propaan en acetyleen. Het gebruikte gas en de 
instellingen hangen af van het metaal dat wordt gesneden, hetgeen handmatig 

of geautomatiseerd kan gebeuren. 
Bij handmatig snijden moet de werknemer de snijsnelheid en de afstand tot het 
metaal aanpassen. 
Een geautomatiseerd snijsysteem kan meerdere toortsen bedienen waarmee 
gelijktijdig evenwijdige sneden worden gemaakt. 
De rookdeeltjes die ontstaan zijn allemaal afkomstig van het metaal dat wordt 
gesneden. Het kan om aanzienlijke hoeveelheden gaan. 
De samenstelling van de rook is te herleiden tot de metaallegering die wordt 
gesneden. 
De meeste gassen die vrijkomen, zoals stikstofoxiden en oxiden van koolstof, 
ontstaan door de hevige hitte en (niet-ioniserende) straling van de vlam. 

Aanbevolen 
beheersmaatregelen 
voor lasrook 

Zorg dat het metaal schoon en ongecoat is. 

Zorg dat de snijtoorts correct is afgesteld (blauwe vlam). 

Handmatig autogeensnijden: plaatselijke afzuiging (mobiel of afzuigkap met 
zwenkarm). 

Geautomatiseerde/vaste installatie: pas plaatselijke afzuiging toe tot op de 
snijtafel. 

Als de rook met behulp van plaatselijke afzuiging niet voldoende kan worden 
beheerst, kan voor werknemers die handmatige taken verrichten of degenen die 
in de buurt van de snijtafel werken ook ademhalingsbescherming vereist zijn: 
 toegekende beschermingsfactor van tenminste 20; 
 ademhalingsbeschermingsmiddelen met aanblaasfiltersysteem of verse lucht; 
 bij het kiezen van filterapparaten is extra filtratie vereist indien er sprake is 

van coatings of oppervlakteverontreiniging. 
 *Bij kortdurende werkzaamheden is een hoogefficiënt 

ademhalingsbeschermingsmiddel voor eenmalig gebruik van type P3 
aanvaardbaar. 
*Dit geldt niet bij het lassen van  Cd- of Be-legeringen. 

In zuurstofarme omgevingen, zoals besloten ruimten, dient een 
ademhalingsbeschermingsmiddel met luchttoevoer te worden gebruikt 

Mogelijke maatregelen 
van de nationale 
arbeidsinspecteur 

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen wanneer alle 
beheersmaatregelen met betrekking tot chroomstaal ontbreken of niet afdoende 
zijn (bv. stillegging van de w.erkzaamheden, gebruik van waarschuwingen en 
administratieve boetes enz.) 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in situaties 
waarin een beheersmaatregel met betrekking tot zacht staal/koolstofstaal 
ontbreekt of niet afdoende is (bv. een waarschuwing) of de hiërarchie van 
beheersmaatregelen niet is toegepast, d.w.z. ademhalingsbescherming 
zonder aandacht voor plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s uitsluiten  Alternatieve snijprocedés, bv. met plasma of laser. 
 Handmatig snijden indien mogelijk automatiseren. 

Onderhoud van 
(afzuig-)apparatuur en 

ademhalings-
beschermingsmiddelen 
 

Inspectie en onderhoud van de plaatselijke afzuiging met regelmatige 
tussenpozen, met een grondig periodiek onderzoeks- en testprogramma. 

 Monitoring van de blootstelling moet worden beschouwd als een controle van 
de effectiviteit van de ingestelde beheersmaatregelen bij het lassen van 
roestvast staal, non-ferrolegeringen, of geverfde of gecoate metalen. 

 De werknemers moeten zijn geschoold in het correcte gebruik van de 
apparatuur. 

Andere voordelen 
 Verlaagde geluidsniveaus. 

 Minder onderhoud en reiniging. 
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TB8 Autogeensnijden (snijbranden of zuurstofsnijden) Bladzijde 2 van 2 

 

  

Afbeelding 1 Slechte beheerspraktijk – 
autogeensnijden zonder plaatselijke 

afzuiging (NLI, SK) 

Afbeelding 3 Goede beheerspraktijk – 
autogeensnijden op een geschikte 

snijtafel met afzuiging en een 
werknemer op afstand (Miller, GB) 

  

Afbeelding 2 Slechte beheerspraktijk – tafel 
voor autogeensnijden – slechte 

onderhoudsstaat (Miller, GB) 

Afbeelding 4 Goede beheerspraktijk – 
tafel voor autogeensnijden – goede 

onderhoudsstaat (Miller, GB) 
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TB9 Booggutsen met lucht Bladzijde 1 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB9 Booggutsen met lucht Bladzijde 2 van 2 

 

Algemene opmerking 
 
 

Bij booggutsen met lucht wordt het lasboogconcept toegepast om het metaal 
te smelten, maar in plaats van een smeltbad te vormen, wordt het metaal 
weggeblazen. Booggutsen wordt voornamelijk toegepast bij 
renovatiewerkzaamheden en de precieze samenstelling van de basismetalen is 
niet altijd bekend. 
Het betreft overwegend handmatige bediening/activiteiten. 
Bij dit procedé ontstaan grote hoeveelheden rook, waarvan de samenstelling 
overeenkomt met het basismetaal. 
Er ontstaan tevens gassen (vergelijkbaar met booglassen met beklede 
elektrode). 
Bij het procedé wordt veel lawaai geproduceerd (>110 dB(A)). 

Aanbevolen 
beheersmaatregelen 
voor lasrook 

Alternatieve methode voor het verwijderen van metaal. 

Speciale, afgesloten ruimte, met maatregelen op het vlak van afzuiging en 
akoestiek. 

Ademhalingsbescherming is verplicht voor alle werknemers die booggutsen: 

Toegekende beschermingsfactor van 40: aanblaasfiltersysteem  bij 
werkzaamheden met een duur korter dan 30 minuten. 

Ademhalingsbeschermingsmiddelen met verse luchttoevoer vereist bij 
werkzaamheden met een duur langer dan 30 minuten met het oog op grote 

hoeveelheden rook. 

Mogelijke maatregelen 
van de nationale 
arbeidsinspecteur 

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen als alles in een open 
werkplaats plaatsvindt (bv. stillegging van de werkzaamheden, gebruik van 
waarschuwingen en administratieve boetes enz.). 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in situaties waarin 
een beheersmaatregel niet effectief is of ontbreekt (bv. een waarschuwing) of 
de hiërarchie van beheersmaatregelen niet is toegepast, d.w.z. 
ademhalingsbescherming zonder aandacht voor plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 

Risico’s uitsluiten 
 

 Alternatieve snijprocedés, bv. met plasma of laser. 
 Handmatig snijden indien mogelijk automatiseren. 

Onderhoud van (afzuig-
)apparatuur en 
ademhalings-
beschermingsmiddelen 
 

 Onderhoud van apparatuur met regelmatige tussenpozen (van niet langer 
dan een jaar). 

 Inspectie en onderhoud van de plaatselijke afzuiging met regelmatige 
tussenpozen, met een grondig periodiek onderzoeks- en testprogramma. 

 Monitoring van de blootstelling moet worden beschouwd als een controle 
van de effectiviteit van de ingestelde beheersmaatregelen bij het lassen van 
roestvast staal, non-ferrolegeringen, of geverfde of gecoate metalen. 

 De werknemers moeten zijn geschoold in het correcte gebruik van de 
apparatuur. 

Andere voordelen 
 Verlaagde geluidsniveaus. 

 Minder onderhoud en reiniging. 
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Op dit moment GEEN AFBEELDINGEN VOORHANDEN 
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BIJLAGE 1 – Beslissingsschema  inspecties voor nationale 

arbeidsinspecteurs 

 
Het “Beslisschema inspecties” is een hulpmiddel voor de inspecteur bij de 

oordeelsvorming over de geschiktheid van de werkplaats, maar is niet bedoeld voor 

een blootstellingsbeoordeling. Het betreft een semikwantitatief instrument dat de 

inspecteur langs de stappen voert die moeten worden overwogen en een indicatie 

geeft van het handhavingsniveau door de nationale arbeidsinspectie dat mogelijk 

vereist is. Dit moet samen met de beoordeling door de werkgever in aanmerking 

worden genomen. 

 

Vanwege de verscheidenheid aan laswerkzaamheden in de industriële sector moet 

worden vastgesteld of maatregelen nodig zijn voor de bescherming van lassers die 

een groot scala aan laswerkzaamheden uitvoeren. Hiertoe is een instrument 

ontwikkeld – met name voor arbeidsinspecteurs die niet met laswerkzaamheden 

bekend zijn – dat helpt bij met maken van een eerste inschatting. 

 

Het instrument is gericht op vier kernfactoren inzake de blootstelling van werknemers, 

zonder technische beheersmaatregelen of ademhalingsbeschermingsmiddelen. Later in 

het instrument wordt aandacht besteed aan de beheersmaatregelen. 

 

Als een score “X” is, dan zijn waarschijnlijk direct maatregelen vereist omdat het 

aannemelijk is dat een hoog gezondheidsrisico met zich meebrengt. Als de inspecteur 

twijfelt, moet deskundige hulp worden ingeroepen. 

 

Het instrument is gericht op de volgende lasprocessen:  Booglassen Met Metalen 

Elektrode (BMBE), MIG/MAG-lassen en MAG-lassen met gevulde draad (FCAW) waarbij 

sprake is van zichtbare lasrook. TIG-lassen is om die reden niet in het instrument 

opgenomen en de kans is gering dat er technische beheersmaatregelen vereist zijn. 

 

Factoren 

1. Samenstelling van de lasrook (a) 

De samenstelling hangt af van het basismetaal en de geschikte verbruiksmaterialen 

(draad of staaf), alsook van een aantal mogelijke verontreinigingen en coatings. Op 

basis van de vermoedelijke gezondheidseffecten kan daaraan een score of numerieke 

waarde worden toegekend. 

 
Procedé/activiteit Bron Gevaarlijke stof(fen) Score 

MIG/MAG Beschermgassen + UV Ar; He; Ar/CO2; ozon 0,5 

MIG/MAG/BMBE Zacht staal Fe; Mn 1 

MIG/MAG/BMBE Roestvast 
staal/chroomstaal 

Fe; Mn; Cr(VI); Cr(III); 
Ni 

2 

Alle laswerkzaamheden Restanten op het 
oppervlak, bv. olie of vet 

CO; CO2; aldehyden 1 

Alle laswerkzaamheden Restanten van 
ontvettingsmiddelen 

HCI; fosgeen: 
gechloreerde 

koolwaterstoffen 

1 

BMBE Corrosiewerende primers Fe; Zn; (Cr) 1(2) 

BMBE (reparatie/renovatie) Oude coatings Pb; Cr  2 

MAG-lassen met gevulde 
draad (FCAW) 

Laspoeder (vulling) CO; NH4; aldehyden 1 
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De score wordt gevormd door de som van de toepasselijke waarden. Zo is MIG-lassen 

van roestvast staal met restanten op het oppervlak: 0,5 (ozon) + 2 (Cr(VI)/Ni) + 

1 (restanten op het oppervlak) = 4 

 

2. Concentratie lasrook (b) 

Als er geen monitoringgegevens over de blootstelling beschikbaar zijn, kan het nodig 

zijn om een inschatting te maken van de concentratie lasrook op basis van visuele 

waarneming. Hieronder staan globale uitgangspunten voor het kiezen van een “score” 

in het inspectie-instrument. 

 

Geen voortdurende rook tijdens het lassen  0 

Enigszins zichtbare rook, langzame verspreiding, geen duidelijke ophoping 1 

Zichtbare rook, geen verspreiding, ophoping op sommige plaatsen 2 

Ophoping die tot verminderde zichtbaarheid leidt  X 

 

3. Blootstellingstijd (c) 

Dit is een schatting van de “boogtijd”: het aandeel van de werktijd waarin de lasboog 

is ontstoken. Dit vereist waarneming en zorgvuldige bevraging van de lassers of hun 

leidinggevende. 

Minder dan 5 %  Puntlassers  0 

5-10 % Plaatwerkers, kettinglassen 1 

10-25 % Voltijds handlassers 2 

>25 % Voltijds lassers, met vooraf vastgestelde werkzaamheden* X 

Opmerking: bij deze percentages is ervan uitgegaan dat de boogtijd is uitgesmeerd over de 

werktijd en het niet om een korte periode van constant lassen gaat. 

* Vooraf vastgestelde werkzaamheden: een niet-lasser bereidt de fabricagewerkzaamheden voor, door 

middel van puntlassen, en doet eventueel de nabewerking. 

 

4. Locatie of werkomgeving (d) 

De omgeving waarin gelast wordt en de daarmee samenhangende werkzaamheden 

worden uitgevoerd, kan van grote invloed zijn op de blootstelling. Dit kan worden 

opgevat als het aantal zijden van een kubus (een rechthoekig blok). 

Buiten  0 

Grote open werkplaats Basis plus 1 verticale zijde 1 

Kleinere werkplaats* Basis plus 2 of 3 zijden 2 

Besloten Basis plus 4 of 5 zijden X 

* Dit kan een lascabine binnen een grotere constructie zijn. 

De verzamelscore geeft een eerste indicatie van de blootstelling aan lasrook. De 

volgende fase betreft de introductie van een factor die betrekking heeft op het 

beheersingsniveau, exclusief ademhalingsbescherming. 

 

5. Beheersingsfactor (e) 

De inspecteur moet beoordelen van welk beheersingsniveau er sprake is: 
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Effectieve plaatselijke afzuiging: goed opgezet, onderhouden en gebruikt  1 

Plaatselijke afzuiging aanwezig, maar slecht opgezet OF slecht onderhouden  

OF niet in gebruik     2 

Geen plaatselijke afzuiging of andere technische beheersmaatregelen  3 

 

De opgetelde scores (de punten 1 tot en met 4 hierboven) leveren een getal op, 

doorgaans tussen 3 en 10 (a + b + c + d). Deze verzamelscore wordt vervolgens 

vermenigvuldigd met de “beheersingsfactor” ((a + b + c + d) x e). 

Opmerking: dit dient als leidraad; er zijn wellicht andere factoren die mede bepalen 

welke maatregelen de nationale arbeidsinspecteur neemt. 

Deze eindwaarde biedt een indicatie van het handhavingsniveau door de nationale 

arbeidsinspectie dat mogelijk vereist is: 

Laag = <7; Middelmatig = 8 tot en met 20; Hoog = >20 

 

Mogelijke 
maatregelen van 
de nationale 
arbeidsinspecteur  

Hoog gezondheidsrisico – Overweeg directe maatregelen wanneer alle 
beheersmaatregelen ontbreken of niet afdoende zijn (bv. stillegging van de 
werkzaamheden, gebruik van waarschuwingen en administratieve boetes enz.). 

Middelmatig gezondheidsrisico – Overweeg maatregelen in situaties waarin 
één beheersmaatregel ontbreekt of niet afdoende is (bv. een waarschuwing) of de 
hiërarchie van beheersmaatregelen niet is toegepast, d.w.z. 
ademhalingsbescherming zonder aandacht voor plaatselijke afzuiging. 

Laag gezondheidsrisico – Geen maatregelen vereist wanneer alle 
beheersmaatregelen werden genomen en doeltreffend zijn. 
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BIJLAGE 2 – Lijst van leden van de SLIC CHEMEX-subwerkgroep 

inzake aandoeningen met een lange latentietijd 

 
LIDSTAAT VERTEGENWOORDIGER 

BELGIË 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg 
Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk 
Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s 

Laboratorium voor industriële arbeidshygiëne 
WTC III - Simon Bolivarlaan 30 bus 6 – 1000 Brussel 
België 

ESTLAND Arbeidsinspectie van Estland 
Mäealuse 2/3 
12618 Tallinn 
Estland 

IERLAND Chemical and Prevention Division 
Health and Safety Authority 
Government Buildings 
The Glen 
Waterford 
Ierland 

ITALIË  Nationaal Instituut voor Arbeidsongevallenverzekering (INAIL) 
Piazzale Giulio Pastore, 6 
00144 Roma 
Italië 
Departement Bedrijfs- en Milieugeneeskunde, Epidemiologie en Hygiëne en 
het Departement Technisch advies inzake risicobeoordeling en -preventie 

NEDERLAND Procesveilligheid, Ioniserende straling, Arbeidshygiëne en Chemische veiligheid 
Inspectiebreed Kenniscentrum  
 
Inspectie SZW 
Parnassusplein 5 
Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Nederland 

ZWEDEN Zweedse inspectie voor de werkomgeving 
Departement Regelgeving 
SE-112 79 Stockholm 
Zweden 

VERENIGD 

KONINKRIJK 

 

Health and Safety Executive (HSE) 
Field Operations Division, Occupational Hygiene / Noise & Vibration Unit 
Redgrave Court 
Merton Road, Bootle L20 7HS 
Verenigd Koninkrijk 

 


