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Blootstelling aan stof is een gevaarlijk risico op de bouwplaats. TNO ontwikkelde een toolbox 
informeert werknemers over kwartsstof en mogelijke beheersmaatregelen zodat zij op een veilige 
en gezonde manier met kwartsstofhoudende materialen kunnen werken. 
De toolbox kan ook gebruikt worden om studenten in het mbo te informeren over het belang van 
stofvrij werken. Lees meer … 
 
Blootstelling aan kwartsstof wordt als een van de belangrijkste veroorzakers van beroepsziekten in 
Europa gezien. Kwartsstof kan een negatief effect hebben op de luchtwegen doordat 
kwartsstofdeeltjes diep in de longen bindweefselvorming veroorzaken. Dit wordt ook wel silicose, of 
stoflongen, genoemd. Doordat dit longweefsel minder zuurstof kan opnemen, worden werknemers 
bij inspanning kortademig en benauwd, gaan hoesten en krijgen last van borstpijn. Hoe meer 
werknemers worden blootgesteld aan kwartsstof, hoe meer onomkeerbare schade ontstaat. Op de 
langere termijn kan dit zelfs leiden tot COPD en longkanker.  
 
Het is van essentieel belang dat studenten in het mbo op de hoogte zijn van deze gevaren en worden 
geïnformeerd over maatregelen om bloostelling aan kwarts zoveel mogelijk te beperken.  
In de toolbox is  veel gebruik gemaakt van (audio)visueel materiaal zoals bijvoorbeeld filmpjes en 
posters.  In de toolbox zijn een quiz en enkele stellingen om terug te vinden. 
De toolbox bestaat uit een kant en klare presentatie in zowel een digitale als hardcopy variant. In de 
digitale variant wordt o.a. een film (http://www.stofvrijwerken.tno.nl/nieuws/instructiefilm-tno-
stofvrijwerken-opgelucht-werken) getoond over de gevaren van kwartsstof en mogelijke 
beheersmaatregelen en zijn PIMEX filmpjes te vinden om de blootstelling aan kwartsstof inzichtelijk 
te maken (beide zijn ook los te downloaden). Daarnaast bevat het pakket drie verschillende posters 
om op te hangen en het onderwerp levendig te houden in het praktijk lokaal; 
De toolbox inclusief handleiding is te downloaden op:  www.stofvrijwerken.tno.nl 
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