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Wanneer we anno 2018 geconfronteerd worden met asbest overheerst op geen enkele wijze
meer het nuchtere boerenverstand. Mensen raken in paniek en schieten in een doorgeslagen
risico-reflex, vaak mede ingegeven door de vele ingrijpende maatregelen die worden
genomen en de beeldvorming over dodelijke aandoeningen die het gevolg kunnen zijn van
blootstelling aan asbest. Natuurlijk kan asbest en met name dan de vrijkomende
asbestvezels een gezondheidsrisico opleveren, maar dan moet je wel langdurig, minstens
enige maanden, aan hoge concentraties asbestvezels blootgesteld zijn geweest, vaak in een
afgesloten omgeving.
Er is zoveel angst rondom asbest dat vaak iedere vorm van nuchterheid verdwijnt. Er
worden maatregelen genomen die totaal niet in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s.
Dit kost de samenleving ten onrechte heel veel geld, dat misschien beter aan andere veel
belangrijkere zaken besteed kan worden, zoals bijv. zorg en goed onderwijs. De tijd is rijp
om het asbestprobleem, waar we als samenleving mee geconfronteerd zijn, risicogericht aan
te pakken en daarover met deskundigheid en betrokkenheid met betrokkenen open en
transparant te communiceren. Wij moeten af van de vezeljacht en leren nuchter te gaan
denken over wanneer asbest nu wel en wanneer niet een risico oplevert en daarop ons
handelen afstemmen.
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