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“Arbeidshygiëne: van driewieler tot rollator”, 22e 
Symposium van de Nederlandse Vereniging voor 
Arbeidshygiëne” 
Zeist (Utrecht), 17-18 april 2013 
Verslag door Tom Geens en Maurits De Ridder 
 
De 22ste editie van het NVvA congres ging opnieuw door in het Conferentiecentrum Woudschoten 
(Nederland, Utrecht, Zeist). Er waren 4 keynotes over duurzame inzetbaarheid en 43 presentaties, 
gegeven in 4 parallelle sessies. Er waren ook workshops rond biologische agentia, risico’s in de 
metaalsector, langer doorwerken, statistiek,… Zo goed als alle presentaties van het symposium zijn te 
vinden op http://www.arbeidshygiene.nl/symposia/symposium-2013/, ook de presentaties die niet 
besproken worden in onderstaand verslag. 
 
Opening van het symposium 
 
Bij aankomst aan de balie hebben we keuze uit een aantal symposiumtassen, de kleuren variëren 
tussen oranje-boven oranje en knalblauw, maar de inhoud is gelukkig hetzelfde. We vinden er onder 
andere de deelnemerslijst in: voor beide dagen van het symposium zijn er per dag meer dan 200 
arbeidshygiënisten ingeschreven. Net zoals vorig jaar dus een schitterende opkomst. Waar we vorig 
jaar nog maar met twee waren, waren we nu met een tiental Belgen in Zeist. Na het aanhalen van de 
banden tussen het bestuur van de Nederlandse en Belgische vereniging, beginnen de BSOH leden nu 
zelf ook door te stromen naar het congres in Zeist. Na een lekkere koffie begeven we ons naar de 
plenaire zaal, waar NVvA voorzitter Joost van Rooij iedereen welkom heet met een kort voorwoord. 
Daarna volgt de opening door Koen Verbiest, voorzitter van de symposiumcommissie. 
 
Plenaire sessie 17 april 
 
Lex Burdorf (Erasmus MC Rotterdam) geeft de eerste plenaire lezing over “Hoe een Extra 
Productieve Oudere (EPO) werknemer gezond en werkend zijn pensioen haalt” (abstract, slides). Na 
een aantal krantenkoppen over de stijgende pensioenleeftijd, en een aantal foto’s die ons laten 
nadenken of dat wel voor iedereen haalbaar is, wordt de presentatie samengevat in een aantal bullets. 
Wat is een eerlijke pensioenleeftijd? Wat beïnvloedt onze arbeidsverwachting? Hoe houden we 
werknemers gezond aan het werk? Aanbevelingen voor onderzoek en beleid in organisaties? Wat de 
eerlijke pensioenleeftijd betreft worden we geconfronteerd met cijfers over verschillen tussen mannen 
en vrouwen (vrouwen leven gemiddeld enkele jaren langer) en opleidingsniveaus (tot zeven jaar tussen 
lager en hoger opgeleiden). De conclusie is dat we goed moeten nadenken over wat we een eerlijke 
pensioenleeftijd vinden, en dat we ook rekening moeten houden met de gevolgen van de keuzes die we 
zullen maken: leven en dood zijn hierin immers niet eerlijk… Verder leren we dat het verlies aan 
arbeidsverwachting op 25-jarige leeftijd wordt beïnvloed door werkloosheid/ontbreken van inkomen 
(1,5 tot 3 jaar) en dat interventies om arbeidsverwachting te verlengen relatief minder winst opleveren: 
een rookstop geeft het sterkste effect van 0,5 tot ongeveer 1 jaar. Bovendien zijn er erg grote 
verschillen tussen beroepen wat periodes van arbeidsongeschiktheid betreft: waar dit voor 
kantoormedewerkers rond 0,7 jaar ligt, loopt dit voor dakdekkers op tot 3 jaar. Als we de werknemers 
gezond aan het werk willen houden, moeten we vooral inzetten op het verbeteren van de gezondheid 
en levensstijl van onze werknemers, het verbeteren van de werkomstandigheden en het verbeteren van 
het HR-beleid via het bewaken van de werk-privébalans, duidelijkheid van de organisatiedoelen, 
geven van waardering vanuit de leiding alsook de leiderschapsstijl van de leidinggevenden. Lex 
besluit zijn lezing met een reeks aanbevelingen voor het beleid in organisaties, het landelijk beleid, het 
wetenschappelijk onderzoek en tenslotte de arbeidshygiënist. 
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Hierna is het de beurt aan Jac van der Klink (Universitair MC Groningen) die ingaat op “Hoe legaal 
dopingbeleid voor de topsportende (oudere) werknemer eruit kan zien” (abstract, slides). De 
kernboodschap was dat een toename van de levensverwachting niet noodzakelijk gepaard gaat met een 
toename van de “gezonde” levensverwachting: het ouder worden gaat gepaard met een toename van 
de prevalentie van chronische gezondheidsaandoeningen, wat op zijn beurt een impact heeft op het 
werk functioneren. Door het optrekken van de pensioenleeftijd zullen we hier dus ook rekening 
moeten mee houden, en moeten we van een participatief model (bevorderen van terugkeer naar het 
werk of aan het werk houden) evolueren naar duurzame inzetbaarheid. “Duurzaam inzetbaar betekent 
dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden 
alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van 
gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat 
stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten”. Rapport 
Duurzaam inzetbaar: werk als waarde. 
 
Na de koffiepauze zijn er drie kortere presentaties van studenten arbeidshygiëne die dingen naar de 
Bob van Beek-prijs. Dook Noij (Dow Chemical Benelux,), voorzitter van de Bob van Beek-prijs, 
vertrouwde ons achteraf toe dat hoewel er van een succes kan gesproken worden qua inzendingen (zes 
maar liefst, waarvan drie geselecteerd voor presentatie), er jammer genoeg opnieuw geen inzendingen 
waren uit België. Er werd afgesproken dat de BSOH dit onder haar leden zal blijven promoten.  
Bjorn Gilissen (TU Eindhoven) mocht de spits afbijten met “Kwartsstof reductie bij het renoveren van 
gewapend beton (kwartsstof preventie in het ontwerp van de uitvoering)”. Hierna kwam Stef van Hout 
(UMC Nijmegen) met “Exposure assessment of isocyanates among workers in the car repair industry”. 
Hicham Zilaout (IRAS Utrecht) sloot af met “Hand eczema among Dutch construction workers”. Het 
eerste werd geprezen omwille van de “vroege” preventie. Een keuzewijzer laat bouwheren toe om 
reeds bij het ontwerp te kiezen voor materialen en technieken om de blootstelling zo laag mogelijk te 
houden. Het tweede werk als een typevoorbeeld van een klassiek maar oerdegelijk arbeidshygiënisch 
onderzoek. Het derde werk handelde over de validatie van een vragenlijst hand eczeem in de bouw en 
werd vooral geloofd voor het bereiken van een vrij groot aantal repondenten op korte tijd, in een sector 
waar het niet altijd makkelijk is voldoende werknemers te vinden die bereid zijn om mee te werken 
aan wetenschappelijk onderzoek. ’s Avonds werd uitgelegd dat het dit jaar heel lastig was om te 
kiezen tussen de drie sterke kandidaten, maar de prijs werd uiteindelijk toegekend aan Stef van Hout.  
 
Sessie A: EMF 
 
Joe Bowman (CDC, NIOSH, auteur van o.a. de NIOSH Manual for Measuring Occupational Electric 
and Magnetic Field Exposures) en Yvette Christopher-de Vries (IRAS Utrecht) starten Sessie A met 
“Exposure to extremely Low Frequency Magnetic Fields (ELF-MF) in the workplace: JEM 
validation” (abstract, slides). De presentatie geeft vooral een overzicht van de stand van zaken met 
betrekking tot de gezondheidseffecten. Er wordt ook verwezen naar een recente studie van van Nierop 
(2012) over de effecten van statische MRI velden.  
 
Daarna had Marijke Smulders (Océ-Technologies BV) het over “Elektromagnetische velden, een 
onzichtbaar gezondheidsrisico?” (abstract, slides). In haar talk legt ze na een introductie over de 
gezondheidseffecten uit hoe de risicoinventarisatie en -evaluatie in haar bedrijf werd aangepakt 
volgens het RIVM stoplichtmodel (Elektromagnetische velden in arbeidssituaties, SZW-rapport). 
 
Jurriaan Bakker (Erasmus MC Rotterdam) sloot af met zijn lezing “Assessment of the Dose in 
Medical Staff for Exposure to Electromagnetic Fields during Hyperthermia” (abstract, slides). Hij 
illustreerde hoe dosissen konden bepaald worden en hoe 3D CAD modellen van volwassenen en 
kinderen konden helpen (Phys. Med. Biol.). De conclusie was dat bij overschrijding van de 
bloostellingslimieten geavanceerde dosimetrie nodig is om de dosis in (medisch) personeel te bepalen. 
Meer info in Jurriaans doctoraal proefschrift. 
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Sessie E: Vaststellen van grenswaarden in de praktijk 
  
Daan Huizer (Caesar Consult, Nijmegen) gaf een talk over “Onzekerheden bij het afleiden en 
interpreteren van (biologische) grenswaarden” (abstract, slides). Nadat de impact van onzekerheid en 
variabiliteit op je beoordeling van een biomonitoringsresultaat versus een biologische limiet werd 
geïllustreerd, werd ingegaan op de meerwaarde van nieuwe modelleertechnieken (PBPK). Wie er 
dieper wil op ingaan kan het artikel hierover nalezen (doi: 10.1016/j.toxlet.2012.08.016). 
 
Hierna ging Theo Scheffers (TSAC, Maastricht) in op het “Beoordelen van de blootstelling van 
dampen uit mengsels” (abstract, slides, artikel). Nadat de aandacht werd gevestigd op het feit dat 
blootstelling aan dampen uit mengsels niet is opgenomen in de zelfinspectie of het arbokennisdossier 
gevaarlijke stoffen en enkele (REACH) tools, werd geillustreerd hoe we dit wel zouden kunnen 
aanpakken (DOHSbase RAS-score, SER somscore, DPD+/CriticalComponent en IH sum-score). Bij 
deze laatste aanpak kan XLUnifac een belangrijke meerwaarde geven voor partieeldrukken die de wet 
van Raoult niet volgen. Slide 26 vat Theo’s voorstel tot aanpak van het probleem samen. 
 
De sessie werd gesloten met het verhaal van René Bekman (FUJIFILM Manufacturing Europe, 
Tilburg) over “Beheersing van risico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek – een 
praktische invulling” (abstract, slides). Vanuit het 4 stappen toezicht stoffen (Inspectie SZW) werd 
toegelicht hoe bij René’s werkgever de prioriteiten werden bepaald. De presentatie gaf aanleiding tot 
een boeiende discussie met de collega’s arbeidshygiënisten uit de bedrijfswereld en de overheid. 
 
Workshop F: RIE biologische agentia 
 
In deze workshop lichtten Remko Houba (NKAL, Utrecht) en Simone Hilhorst (Arboprofiel, Rhenen) 
toe hoe het Nederlands kenniscentrum arbeid en longaandoeningen een blauwdruk ontwikkelde voor 
het uitvoeren van een RI&E biologische agentia (abstract, slides). De tool werd voorgesteld en 
uitgetest. De tool (te vinden op https://www.nkal.nl/tools.asp) geeft een inzicht in het risicoprofiel en 
de meest aangewezen maatregelen en helpt in de communicatie met werkgever en werknemer over de 
risico’s. 
 
Feestavond 
 
Na een laatste bezoekje aan de standhouders begon dan het avondprogramma. Er was keuze tussen een 
binnenactiviteit (schilderen) en een buitenactiviteit (steppen). Ik sloot aan bij de steppers, waar er 
keuze was tussen een recreatieve en een sportieve groep. Als recreanten hebben we toch een hele poos 
de sportievelingen dicht op de hielen kunnen zitten… Op de feestavond zelf konden we smullen van 
een heerlijk Italiaans buffet en kregen we uitgebreid de kans om te overleggen met de collega’s van de 
Nederlandse vereniging. 
 
Plenaire sessie 18 april 
 
Carel Hulshof (AMC, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam) mocht op de tweede 
dag openen met de lezing “Duurzame inzetbaarheid: keep them rolling…?”. Uit de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden 2011 bij 23.000 werknemers blijkt dat 36% een chronische ziekte of handicap 
heeft die bij 43 % zorgt voor een belemmering op het werk. Deze problematiek neemt nog toe met de 
toename van de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Maar zelfs los van de veroudering neemt de 
gemiddelde levensverwachting zonder chronische ziekten af van 50 jaar in 1987 tot 42 jaar in 2007 bij 
vrouwen en van 52 naar 48 jaar bij mannen. De impact hiervan op de inzetbaarheid van de 
werknemers is groot. In het beleid moet er meer aandacht zijn aan deze problematiek. Men moet van 
een compensatiemodel via een participatiemodel naar een duurzaam inzetbaarheidsmodel. Een 
paradigmashift van occupational health naar worker’s health is aangewezen. 
De NVAB heeft de herziening van de leidraad periodiek medisch onderzoek (2008) gepland in mei 
2013. Uit onderzoek blijkt dat periodiek medisch onderzoek zorgt voor een verbetering in het 
werkfunctioneren en daardoor kostenbesparend is. 
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e tweede plenaire lezing werd gegeven door Annet de Lange (Radboud Universiteit, Nijmegen) over 
“Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk” (abstract, slides). Na het definiëren van 
duurzame inzetbaarheid (www.handreikingdi.nl) wordt getoond hoe het werkvermogen gemeten met 
de work ability index (www.blikopwerk.nl/work-ability-index) afneemt met het ouder worden. 
Daarom is een integrale benadering van duurzame inzetbaarheid belangrijk bij het afstemmen van het 
bedrijfsbeleid rond ouder wordende werknemers. Voorbeelden van interventies en maatregelen om dit 
beleid te ondersteunen vind je bijvoorbeeld op www.nkdi.nl. Wie er meer wil over weten kan ook het 
boek raadplegen (De Lange, A. H., Van der Heijden, B. (2013). Duurzame inzetbaarheid op het werk: 
interventies, best practices en integrale benadering. Alphen aan de Rijn: Vakmedianet). 
 
Hierna volgde een verslag van de winnaars van de NVvA Buitenlandbeurs 2012 door Rudolf van der 
Haar. Het doel van de winnaars was het ondersteunen van de Latijns-Amerikaanse arbeidshygiëne 
verenigingen door middel van het opzetten van een gezamenlijk werkplan. Hierin werd besloten om 
uitgebreid rond communicatie te werken, wat onder andere resulteerde in de goed uitgewerkte website 
www.aldho.org, gezamelijke verklaringen, fact sheets, webseminars, samenwerkingsverbanden edm.   
 
Workshop I: Statistiek 
Trevor Ogden (BOHS), Theo Scheffers (TSAC, Maastricht) en Tom Geens (Provikmo, Brugge) 
stelden in deze sessie de nieuwe statistische tool BWStat voor (abstract, slides). BWStat is een excel 
tooltje om de NVvA-BOHS Guidance in praktijk toe te passen. De tool laat toe om vanaf drie 
metingen group en individual compliance met de OEL in te schatten, rekening houdend met de intra- 
en interpersoonsvariatie bij herhaalde metingen bij dezelfde personen en metingen bij verschillende 
personen uit een gelijkaardige blootstellingsgroep. BWStat gaat dus met het volgen van de NVvA-
BOHS Guidance een stap verder dan bijvoorbeeld IHStat waarin de technieken van onder andere 
EN689 bijlage G vervat zitten. BWStat is reeds beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. 
De tool werd ontwikkeld door Tom Geens (Provikmo & BSOH), Theo Scheffers (TSAC, NVvA & 
BSOH) en Remko Houba (NKAL, NVvA & BSOH). In het TtA (2013-01) is een korte situerende 
tekst van Trevor Ogden te vinden om het probleem rond compliance testing wat te kaderen. Sedert de 
lancering van de tool tijdens de workshop zijn reeds een aantal bugs rond printarea’s opgelost.  
 

 
 
Sessie K: Biologische monitoring 
 
Evelyne Aerts (Provikmo, Brugge) bracht het onderzoek “Blootstelling aan aromatische diamines in 
het kapsalon: invloed van handschoengebruik. Biomonitoring van 2,5-tolueendiamine en 
parafenyleendiamine voor en na interventie” (abstract, slides). De hoge uitstroomgraad bij kappers, 
vaak toegeschreven aan gezondheidsproblemen als allergische contactdermatitis, en het feit dat in 
praktijksituaties geen effect van handschoengebruik op de blootstelling kon worden aangetoond, gaven 
aanleiding tot deze interventiestudie. Bij gelijke blootstelling aan aromatische diamines in 
haarkleurmiddelen voor en de na interventie, maar na aanpassing van het type en de gebruikswijze van 
handschoenen in het kapsalon, kon een duidelijke daling (factor 3) in merkerconcentratie 2,5-TDA 
worden aangetoond. Als praktisch advies onthouden we: steeds handschoenen gebruiken bij mengen, 
aanbrengen, uitspoelen van product en wassen van het haar; goed aansluitende handschoenen met 
lange manchet selecteren; nooit herbruiken; indien mogelijk eerst knippen en pas daarna kleuren. 
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Nele Rigolle (Provikmo, Brugge) lichtte haar studie “Blootstelling aan TDI in een PU producerend 
bedrijf. Persoonlijke luchtbemonstering van TDI en biologische monitoring van TDA in de urine voor 
(2007) en na implementatie van enkele beheersmaatregelen (2012)” toe (abstract, slides). In deze 
studie leerden we hoe meer geavanceerde statische technieken als principale componentenanalyse en 
mixed models samen gebruikt kunnen worden in praktisch blootstellingsonderzoek. Deze technieken 
laten toe om onder variërende persoons- en omgevingscondities in de tijd, te controleren voor de 
verschillende verstorende variabelen, zodat de vraag die we willen beantwoorden (hebben de tussen 
2007 en 2012 door de werkgever genomen maatregelen een effect op de blootstelling?) ook effectief 
kan beantwoord worden. 
 
Na de lunch volgden dan nog de laatste sessies, en de laatste plenaire met afsluiting van het congres. 
 
Sessie N: Binnenklimaat 
 
Deze sessie werd aangepakt met een aantal kortere presentaties. Achtereenvolgens kwamen Atze 
Boerstra (BBA Binnenmilieu, Rotterdam) (To control or not to control, that’s the question abstract, 
presentatie), Hilda Hoek (Move My Office, Amsterdam) (Oudere werknemers vergeten groep bij het 
“nieuwe werken”? Oudere vrouwen en mannen en het binnenklimaat, zijn er verschillen?), Ep Marinus 
(Karep arbeidsomstandigheden, Hoofddorp) (Slecht horen en verstaan is van alle leeftijden, is dit met 
akoestische maatregelen te verbeteren?), Paul Settels (ING Health&Safety, Amsterdam) (Minder lees- 
en/of computerbril met meer verlichting?) aan bod. Vervolgens sloot Ineke Thierauf (Universiteit 
Utrecht) af met een aantal discussiestellingen over het onderwerp. Algemeen onthouden we dat men 
werkt aan een nieuwe classificering van het binnenmilieu in bijvoorbeeld kantoren, met verschillende 
waarden voor zomer en winter. Het loutere feit dat men zelf aan de knoppen van de klimatisatie  kan 
draaien vermindert het aantal klachten. Vrouwen en ouderen hebben ten overstaan van mannen een 
lagere huidtemperatuur en ervaren de omgeving vaak kouder, zeker in het geval van 
stralingsassymetrie en convectiestroming. Ouderen zitten 0,5 punt lager op de Fanger-schaal waardoor 
een hogere temperatuursinstelling nodig is. Nederland heeft een nieuwe norm visuele ergonomie met 
richtlijnen rond verlichting (nuttige achtergrondinformatie op de site van de Nederlandse Stichting 
voor Verlichtingskunde). 
 
Spetterend slot 
 
De NVvA richtte dit jaar voor de eerste keer de prijs voor beste abstract en presentatie van het 
symposium in. We zijn erg trots dat deze prijs werd weggekaapt door de Belg Lode Godderis 
(KULeuven & IDEWE) met zijn talk “Assessing the exposome in occupational cancer” (abstract, 
presentatie). Als het aan Joost van Rooij ligt, mag Lode Godderis het volgende NVvA symposium 
plenair gaan, vertrouwde de NVvA voorzitter ons toe. 
 
Als take-home message kregen we een mooi verhaal van de illusionist George Parker. Naast de goeie 
raad “Speel nooit balletje-balletje!” kregen we enkele fijne goocheltrucs te zien. Het toffe was dat de 
trucs hier echter een middel waren om ons te laten inzien dat één mens die enkel vertrouwd op zich 
eigen ogen minder waarneemt dan een team. Met de teamleden die vanuit verschillende invalshoeken 
op een probleem kunnen kijken heb je vaak een grote toegevoegde waarde om tot een goeie oplossing 
te komen. Samen sta je sterker. Mooie afsluiter. 
 
Tot slot 
 
Geïnteresseerden kunnen het volledige programma van het Symposium terugvinden op de website van 
de NVvA op http://www.arbeidshygiene.nl/symposia/symposium-2013/. 
 
Tom Geens, 06/04/2013 
tom.geens@provikmo.be 
tom.geens@bsoh.be 
 

Maurits De Ridder, 27/05/2013 
maurits.deridder@ugent.be 
maurits.deridder@bsoh.be
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