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Mineraal stof

Excessieve inhalatie van elk
type inadembaar stof kan de 
gezondheid schaden

Maar sommige soorten stof zijn 
schadelijker dan andere
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Preventie

Risicoanalyse

Beroepsziekte

Hoe groot is het risico op gezondheidsschade?

Welke gezondheidsschade door silica?

Hoe gezondheidsschade voorkomen?

Silica Wat is silica?



• SiO2 = siliciumdioxide (silica)
• ‘Vrij’ silica

• Kristallijn silica: kwarts, cristobaliet, trydimiet
• Amorf silica: diatomeeën, kwartsglas

• Gecombineerd silica: silicaten
• = SiO2 + oxides van Mg, Al, Fe, …

• Talk = Mg3Si4O10(OH)2

• Kaolin = Al2O3SiO2H2O
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Wat is silica?Silica

Maar: bij  t°  kristallijn silica

Maar: 
• Soms contaminatie met vrij silica
• Niet onschadelijk



• “Kwarts zit overal in”
• “Iedereen is blootgesteld aan kwarts”
• “Kwarts is een natuurlijk materiaal”
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Gevaarlijkste = 
• Inadembaar (< 10 µm)
• ‘Vers gebroken’

Wanneer is silica gevaarlijk?Silica
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Turci (2016): Revisiting the paradigm of silica pathogenicity

‘Vers gebroken’ 
synthetisch kwarts

‘Ongebroken’ 
synthetisch kwarts
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Inadembaar

Bron: https://www.maqohsc.sa.gov.au/respirable-crystalline-silica/

Silica



Bron: UK Health and Safety Executive

Kwartshoudende materialenSilica

• Inadembaar (< 10 µm)
• ‘Vers gebroken’

< mechanische bewerkingen 
(slijpen, boren, polijsten, ...) van 
kwartshoudende material



• Steenbewerkers
• Betonherstellers
• Baksteen/dakpan productie
• Keramiek
• Bouw en afbraak
• Zandstralers
• Groeves
• Gieterijen
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Risicoberoepen
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Beroepsziekte Welke gezondheidsschade door silica?

Silica



• = type ‘stoflong’
• Door inademen kristallijn silica 
• Meestal na langdurige blootstelling (> 20 jaar)
• Door het ingeademd silica

• Geleidelijk verlittekening longen 
• Chronische hoest en kortademigheid
• Niet te genezen
• Ook na stoppen van blootstelling 

kunnen longen verder achteruitgaan

Silicose
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Beroepsziekte



“Stoflong is iets van vroeger”

“Er is geen probleem want we 
worden opgevolgd”
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Aanvragen silicose FEDRIS 
(Fonds voor Beroepsziekten)
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Beroepsziekte



• Man 39 jaar
• Sinds 10 jaar in 2-mans bedrijf (provincie Antwerpen):

• Maakt keukenbladen uit composietsteen
• Mengen van epoxy hars, grind, zand, kleurstof en kwartsmeel (200 kg/week) 
• Gieten in mal, laten uitharden
• Droog zagen, slijpen, polijsten
• Geen afzuiging
• Jaarlijks medisch onderzoek (zonder radiografie): “altijd goed”

• Nu:
• Droge hoest die niet weggaat 
• CT scan en klierbiopsie → silicose
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Voorbeeld: Composietsteen, België



Composietsteen = 70-95% kwarts (silica)
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• “Mijn collega is heeft ook iets aan de longen”

• Man, 50 jaar
• Sinds 10 jaar in zelfde bedrijf

• vooral installeren van de keukenbladen bij klanten
• soms helpen in atelier

• 4 jaar geleden: kort van adem
• pneumoloog: diagnose ‘asthma’

• Nu: CT scan: identiek beeld als collega → silicose
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Composietsteen: vervolg

Beroepsziekten komen zelden alleen



• Spanje: > 100 bewerkers van composietsteen met silicose (Cadiz)
• Israel: > 40
• Italië: > 25
• Australië:

• 2015: 1 werknemer met silicose
• Groep longartsen gaan zoeken in medische dossiers: 

• 7 werknemers gevonden met silicose 
• 2018-2019: Actief zoeken met radiografie en spirometrie bij 799 werknemers

• 98 werknemers met silicose

Silicose bij bewerkers composietsteen

Frankel, 2015; Hoy, 2018; Kirby, 20191 beroepsziekte  actief zoeken naar meer



Hoogste blootstelling bij:
Droog slijpen/polijsten

Foto’s: R Compagnoni



Foto’s Dr. Hoy



Suppliers of stone benchtops facing 
questions over response to silicosis outbreak
22 Nov 2018
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Centre Environment and Health
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Wie (niet) zoekt, die vindt (niet)Beroepsziekte



• Bevragen werknemer (jaarlijks)
• Welke job en taken doet werknemer?
• Welke symptomen?

• Spirometrie (jaarlijks) 
• Radiografie
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Welk medisch onderzoek bij silica blootstelling?

Codex, Bijlage VI.1-4: Opsporingstechnieken; 
3.1.1. Vrij kiezelzuur (o.a. kwarts).
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas
b) Jaarlijks

Beroepsziekte
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Risicoanalyse Preventie-
maatregelen

Residueel risico? 

Gezondheidstoezicht

Identificatie 
beroepsziekte

= teken dat control van de 
blootstelling heeft gefaald

Waarom periodiek medisch onderzoek?



• Man, °1961
• Jobs

• 1977 – 1991:
• Maakt zelf trappen uit ‘kunstmarmer’  
• = marmerkorrels, grind, kwarts (‘zo fijn mogelijk’) 

samengebonden met cement of hars (+ kleurstoffen) 
• Eerste jaren: enkel droog werken (in atelier en bij klanten)

• 1991 – 2014: administratieve job in zelfde bedrijf
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Casus: Plaatser marmeren trappen



• 2011: droge hoest, 10 kg verloren op 6 maanden
=> Naar longspecialist
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Casus: Plaatser marmeren trappen
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• Longspecialist
• Hematoloog
• Reumatoloog

• Strakker worden van huid armen en aangezicht
• Auto-antistoffen in bloed (ANF 1/1280, SSA/Ro +)
• Diagnose: systeemsclerose 
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Casus: Plaatser marmeren trappen

55/103 mannen met systeemsclerose 
hadden silica blootstelling
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1914: Bramwell; ‘Diffuse sclerodermia’ (Edinburgh Medical Journal:)



Centre Environment and Health32

Rubio-Rivas 2017 meta-analyse
• 15 case-control studies: overall OR 2.81 [1.86–4.23]
• 4 cohort studies: overall RR 17.52 [5.98–51.37]



• Falen van immuunsysteem om lichaamseigen en 
lichaamsvreemde componenten van elkaar te 
onderscheiden

• Productie van antistoffen tegen lichaamseigen 
componenten: autoantistoffen

• 100-tal verschillende autoimmuunziektes

• Zeldzaam
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Autoimmuunaandoeningen



Centrum Omgeving & Gezondheid34

Rheumatoïde arthritis 
(Catrina, 2014)



• Israel (1997-2012): 
• 40 composietsteenbewerkers met silicose verwezen naar longtransplant

centrum
• 9/40 met autoimmuunziekte: systeemsclerose, rheumatoïde arthritis, 

mixed-connective tissue disease, Sjögren, polymyositis
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Eén agens (silica) → één ziekte (silicosis)
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• Silicose
• Chronische bronchitis / Emfyseem / 

COPD
• Longkanker 
• Verhoogd risico op tuberculose
• Chronische sinusitis

• Sarcoïdose
• Auto-immuun/systeemaandoeningen: 

• Rheumatoïde arthritis
• Systemische lupus erythematosus 
• Systeemsclerose/sclerodermie
• Sjögren syndroom
• Polymyositis—antisynthetase syndroom
• Mixed connective tissue disease
• Raynaud fenomeen
• ANCA+ - vasculitis

• Granulomatosis met polyangiitis (Wegener)
• Microscopische polyangiitis 
• Eosinofiele granulomatosis met Polyangiitis (Churg-

Strauss) 

• Glomerulonephritis
• Pulmonale alveolaire proteïnose

Silicose ≠ enige gezondheidseffect silicaBeroepsziekte
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Risicoanalyse

Beroepsziekte

Hoe groot is het risico op gezondheidsschade?

Silica



• Wanneer gemeten?
• Productie op 100%?
• Is er rekening gehouden met omstandigheden die geen ‘routine’ zijn?
• ...
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MetingenRisico-
analyse
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“A day in the dusty 
life of a stonemason”

HSE (2001), Controlling exposure to stonemasonry dust

Risico-
analyse



“Luchtmetingen van stof en kwarts 
waren steeds onder de grenswaarde”
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• EU Directive 2017/2398 (12 Dec 2017) 
1. NIEUW: Silica is kankerverwekkend
2. Bindende grenswaarde: 100 µg/m³ of 0,1 mg/m³

Bron: Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker exposure to respirable  
crystalline silica (RCS) on construction sites; Senior Labour Inspectors’ Committee (SLIC) , 201641

Wat is de grenswaarde?Risico-
analyse



Gedurende 45 jaar: 
100 µg/m³ (EU) 50 µg/m³ (VS)

Bron: US OSHA 201642

Beschermt de grenswaarde tegen silicose?Risico-
analyse

30 op 100 krijgt silicose 5 op 100 krijgt silicose



5 extra longkankers op 100

Bron: US OSHA 201643

Beschermt de grenswaarde tegen longkanker?

Blootstelling zo laag 
als mogelijk! 
Codex, Art VI.2-4 

Risico-
analyse

Gedurende 45 jaar 100 µg/m³ (EU)
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Preventie

Risicoanalyse

Beroepsziekte

Hoe gezondheidsschade voorkomen?

Silica



• Oude (goed gekende) risico’s kunnen opduiken in nieuwe toepassingen, 
nieuwe industrieën

• Gevaarlijkste = ‘Vers gebroken’, inadembaar (<10 µm) kristallijn silica
• Silicose is niet het enige gezondheidseffect
• Limietwaarden zijn niet 100% beschermend 
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Take home messages



• Silicose = irreversibele longaandoening
• Bij composietsteenbewerkers vaak zeer 

snel, binnen de 10 jaar => jonge 
werknemers

• Preventie is mogelijk
• Als men niet actief zoekt blijft het (tijdelijk) 

verborgen 

Composietsteen
Waarom snel op de bal spelen?
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Contactgegevens:
• 016/32 35 75
• steven.ronsmans@kuleuven.be
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