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Geacht Ziekenuisbestuur, 
 
Via deze brief informeer ik u over het landelijk project ’Asbest in ziekenhuizen’. 
Het doel van het project is het verkrijgen van een duidelijk beeld van de 
aanwezigheid van asbest in alle Nederlandse algemene en academische 
ziekenhuizen. In het project werkt de Rijksoverheid samen met de NVZ vereniging 
van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU). Mede namens deze organisaties doen wij via deze brief een beroep 
op uw medewerking. Kenniscentrum InfoMil begeleidt het proces en is 
verantwoordelijk voor de voorlichting.  
 
De Tweede Kamer wil dat alle ziekenhuizen gebouwd vóór 1994 worden 
geïnventariseerd op asbest. De Kamer vindt dit noodzakelijk omdat er op dit 
moment geen duidelijk landelijk beeld bestaat van de asbestsituatie in 
ziekenhuizen en de risico’s daarvan voor de gebruikers. De aanwezigheid van 
asbest in een ziekenhuisgebouw kan immers gezondheidsrisico’s met zich mee 
brengen voor patiënten en (medisch) personeel.  
 
We benaderen u, evenals alle andere leden van NVZ en NFU, met het verzoek 
mee te werken aan dit onderzoek door het invullen van een enquête. Via deze 
enquête verzamelen we informatie over het bouwjaar van ziekenhuisgebouwen en 
(eventueel) de aanwezigheid van asbest en/of asbestinventarisatierapporten. 
Mogelijk is er in uw ziekenhuis in het verleden al een asbestinventarisatie 
uitgevoerd. Wellicht is reeds een asbest sanering uitgevoerd of zijn de resultaten 
van de inventarisatie al verwerkt in een asbestbeheersplan. Deze informatie is 
echter niet landelijk bekend. Het doel van de enquête is om dit inzicht wel te 
verkrijgen.  
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Als ziekenhuisbestuur bent u verantwoordelijk voor de gezondheid van personen 
die de gebouwen betreden. U heeft tot 10 september 2012 de gelegenheid om de 
enquête in te vullen, zodat in het najaar de Tweede Kamer kan worden 
geïnformeerd over de situatie in ziekenhuizen en eventuele vervolgacties.  
 
Belangrijk! 
Het bouwjaar van het ziekenhuis is de belangrijkste indicatie of er al dan niet 
asbest in het pand kan zitten. Maar ook als uw ziekenhuis ná 1994 is gebouwd, 
vragen wij u om toch deel te nemen aan de enquête. Alleen op die manier krijgen 
we immers een landelijk compleet beeld.  
 
Hoe neemt u deel aan deze enquête? 

1. Het is belangrijk dat u vóór het invullen van de digitale enquête de 
benodigde informatie verzamelt. Daarom ontvangt u ter voorbereiding de 
vragenlijst op papier (zie de bijlage bij deze brief). Het is de bedoeling dat 
u informatie verzamelt over de asbestsituatie in uw ziekenhuis: 
bouwplannen, eerdere verbouwingen, technische specificaties van 
installaties en eerdere asbestinventarisatierapporten.  

2. Wijs een contactpersoon aan namens het ziekenhuis voor vragen over de 
asbestsituatie. Stem dit af binnen het bestuur. Vermeld straks in de 
digitale enquête de naam en gegevens van deze contactpersoon. Wij 
zullen deze informatie alleen gebruiken bij vragen over de ingevulde 
gegevens. 

3. Vul de digitale enquête vóór 10 september 2012 in op 
www.infomil.nl/zkhenquete.

4. Let op: als u de digitale enquête eenmaal heeft gestart, kunt u deze 
tussentijds niet opslaan. U moet de digitale enquête in één keer helemaal 
invullen. Als u alle gegevens bij de hand heeft, neemt het invullen van 
deze digitale enquête  ongeveer 15 minuten in beslag.  

5. Als u alles heeft ingevuld, drukt u onderaan op ‘verzenden’.  
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Bij het Kenniscentrum InfoMil is de Helpdesk Asbest in Ziekenhuizen ingericht. U 
kunt deze Helpdesk op werkdagen bereiken van 9:00 – 12:00 via telefoonnummer 
088-602 5050. U kunt hier terecht voor al uw vragen over de enquête en het 
project ‘Asbest in ziekenhuizen’.  
 
Op de website www.infomil.nl/asbestinziekenhuizen vindt u  naast informatie over 
het project ‘Asbest in ziekenhuizen’ en de enquête ook informatie over het laten 
uitvoeren van een asbestinventarisatie. Zo is een standaardaanpak voor de 
aanbesteding van asbestinventarisaties en een calculatie van de kosten 
beschikbaar. Daarnaast vindt u informatie over hoe te handelen bij eventuele 
aanwezigheid van asbest, zoals periodieke controles en het opstellen van een 
asbestbeheersplan. 
 



Pagina 3 van 3 
 

Datum  
Onze referentie 
 

Ik verwacht u met deze brief goed te hebben geïnformeerd over het project 
‘Asbest in ziekenhuizen’. Om met elkaar een zo volledig mogelijk beeld te 
verkrijgen van de asbestsituatie in de Nederlandse Ziekenhuizen, reken ik op uw 
deelname aan de enquête. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De heer E. Everts 
Unitmanager Kenniscentrum InfoMil 
 


