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Ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest 
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01-2016 bijgewerkt op 25-01-2022 

 

De Wetenschappelijke Raad, op basis van het advies van de medische commissie 

Fysische Agentia, stelt voor om ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest toe 

te voegen: 

• aan de beroepsziektelijst in groep 1.6 – ziekten veroorzaakt door fysische 

agentia, voor zover bepaalde blootstellingsvoorwaarden worden 

gespecificeerd, 

• aan de lijst van de door het Asbestfonds vergoede ziekten, voor zover 

diezelfde voorwaarden worden gespecificeerd. 

Op basis van het algemene standpunt van de IARC bijgewerkt in 2012 en de resultaten van 

twee meta-analyses gepubliceerd in 2011 heeft de Wetenschappelijke Raad gemeend dat 

het principe van oorzakelijk verband tussen de asbestblootstelling en het optreden van 

ovariumcarcinoom aanvaard is, ook al blijft er een lichte twijfel m.b.t. de schatting van de 

sterkte van het verband wegens de mogelijke classificatiefouten tussen peritoneaal 

mesothelioom en ovariumcarcinoom. 

Dit beroepsrisico wordt echter slechts erkend voor de sterk blootgestelde groepen. In de 

literatuur steunt het begrip van aanzienlijke blootstelling op de duur ervan. Het gemiddelde 

bedraagt meer dan 14,6 jaar voor de geraadpleegde artikels.  

Op die basis heeft de Wetenschappelijke Raad een concreet voorstel m.b.t. de 

blootstellingscriteria goedgekeurd. 

Tijdens de vergadering van 25 januari 2022 heeft de Wetenschappelijke Raad 

kennisgenomen van een kritisch literatuuroverzicht over dit onderwerp met vermelding van 

de artikels verschenen tussen 2014 en 2021 en besluit dat er geen biologische of 

epidemiologische argumenten zijn om het advies van de Wetenschappelijke Raad gegeven 

in 2016 te wijzigen en heeft de geldigheid van dit advies bevestigd. Tijdens diezelfde 

vergadering heeft de Wetenschappelijke Raad de relevantie van een erkenning van 

eierstokkanker door het Asbestfonds overwogen en besloten dat die kon worden overwogen 

voor belangrijke blootstellingen aan asbest in een beroepsomgeving en onder dezelfde 

voorwaarden als voor de beroepsziekten. 

Blootstellingscriteria   

De minimale blootstellingsduur om een beroepsrisico te vormen kan dus op 10 jaar voltijds 

worden geraamd in een of meer van de volgende omstandigheden of beroepen met een 

significante asbestblootstelling (limitatieve lijst): 

− vervaardiging van asbestcementproducten ;  

− vervaardiging van producten voor de thermische en/of akoestische isolatie op basis 

van asbest; 

− asbestspinnerijen en -weverijen;  

− vervaardiging van frictiematerialen op basis van asbest (o.a.: remvoeringen en 

slipkoppelingen voor voertuigen en toestellen);  



− vervaardiging van filters op basis van asbest; 

− vervaardiging van brandbestendige deuren op basis van asbest;  

− aanbrengen van asbestisolatie, uitvoeren van asbestprojectie ;  

− scheepsbouw en -herstelling: uitvoeren van activiteiten aan boord van het schip, in 

het bijzonder in de machinekamer: schrijnwerkers in de scheepsbouw;  

− werktuigkundigen en motoristen op  schepen; 

− havenarbeiders “algemeen werk”, belast met het lossen en manipuleren van asbest,  

− arbeiders belast met het verhandelen van asbest in bulk;  

− arbeiders belast met het mechanisch bewerken van asbesthoudende materialen 

(snijden, slijpen, schuren, boren) in het bijzonder van dichtingsringen, remvoeringen 

en slipkoppelingen op basis van asbest;  

− afbraak van installaties en gebouwen die asbestmaterialen bevatten (bijvoorbeeld: 

ovens, centrale verwarmingen, ketels, metaalrecuperatie, scheepssloperijen) 

sanering van gebouwen die asbestmaterialen bevatten; 

− recupereren en uitkloppen van jutezakken afkomstig van asbestverpakking; 

− buizenfitters en pijplassers in het uitvoeren van onderhouds- en  herstellingswerken; 

− onderhoudsmecaniciens in elektriciteitscentrales; 

− installateurs van centrale verwarming;  

− ovenmetsers. 

 

De aanwezigheid van asbestvezels in het door ovariumcarcinoom aangetaste weefsel vormt 

geen criterium voor de erkenning van ovariumcarcinoom als beroepsziekte. 
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