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Inleiding  

Iedereen wordt blootgesteld aan ultrafijnstof deeltjes (<100 nm) afkomstig van natuurlijke bronnen en als 

gevolg van verbrandingsprocessen door het wegverkeer. Werknemers van Rijkswaterstaat, die veel op- of 

langs de weg werkzaam zijn, worden ten opzichte van de algemene bevolking blootgesteld aan hogere 

concentraties ultrafijnstof. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met name de ultrafijnstoffractie van de 

luchtverontreiniging door wegverkeer verantwoordelijk wordt gehouden voor nadelige 

gezondheidseffecten. Reden voor Rijkswaterstaat om dit thema aan te pakken en onderzoek uit te voeren 

naar de mate van blootstelling aan ultrafijnstof. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden gedurende de 

periode 2007-2012.  

 

Inhoud 

In deze sessie wordt het volledige traject belicht dat door Rijkswaterstaat, in samenwerking met 

verschillende partijen, is ingezet en doorlopen. Thema’s die aan de orde komen zijn: 

- Adresseren van ‘onbekend groot vraagstuk (ultrafijnstof)’ binnen organisatie; 

- Installatie van werkgroep die het thema draagt en richting geeft; 

- Onderzoek naar mate en duur van blootstelling inclusief bepalende variabelen; 

- Reductie van blootstelling door definiëren en valideren van beheersmaatregelen; 

- Voorlichting en communicatie binnen alle lagen van de organisatie; 

- Kennisuitwisseling met organisaties die worden geconfronteerd met hetzelfde vraagstuk, denk 

aan KLPD, Bouwend Nederland, bergingsdiensten en ANWB; 

- Borging van maatregelen en kennisniveau binnen Rijkswaterstaat; 

- Doorkijk en vertaling naar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 

 

Opbrengst 

Handvatten hoe een dergelijk ‘onbekend groot vraagstuk’ binnen een organisatie handen en voeten kan 

krijgen en ook daadwerkelijk langdurig geborgd kan blijven. Tevens het belang van partner en adviseur 

van de arbeidshygiënist in dergelijke vraagstukken  

 

Opmerking indieners: het abstract in geschreven als ‘informerend onderwerp’. Gezien de omvang van het 

onderzoek, zowel inhoudelijk als beleidsmatig, willen we graag een volledige sessie (1,5 uur) benutten om 

dit onderwerp voor het voetlicht te brengen. 
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