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  NVvA symposium Op de bres voor arbeidshygiëne? 

Zeist, 18 en 19 maart 2015 

 
 

Niet alledaagse arbeidshygiënische vragen – sessie door Auxilium HSE 
 

Als arbeidshygiënist krijg je opdrachten die je op verschillende manieren kunt aanpakken. In deze sessie 
worden enkele niet alledaagse casussen gepresenteerd. Situaties waarbij je niet direct weet wat de beste 
manier is om het aan te pakken. Daarna discussiëren we samen over de casus. Zo is het project gelopen, 
deze keuzes zijn gemaakt, deze adviezen zijn gegeven. Had het ook anders gekund?  
Kortom, in een open discussie leren van elkaar. 
 
In totaal worden vier niet alledaagse praktijkcasussen gepresenteerd. Elke casus wordt gevolgd door een 
discussie. Voorzitter van de workshop is Roberto d’Onofrio, Auxilium HSE. 
 
Casus 1 E-sigaretten op de werkvloer? 
Tamara Onos, Auxilium HSE 
Enkele medewerkers bij een bedrijf maken gebruik van een elektronische sigaret, ofwel e-sigaret. Omdat 
deze e-sigaret in tegenstelling tot normale sigaretten niet onder de Tabakswet valt, wordt de vraag 
gesteld of het is toegestaan om de e-sigaret te roken op de werkplek. Het onderbuik gevoel is ‘nee’, maar 
waren er voldoende argumenten om dit te onderbouwen? Welke bronnen zijn gebruikt en welke 
wetsartikelen zijn aangehaald? 
 
Casus 2 Gele aanslag 
Mariska Droog, Auxilium HSE 
Bij een kabelfabriek verschijnt in een productieruimte een zichtbare ‘gele aanslag’. Het is onduidelijk 
waardoor de ‘gele aanslag’ ontstaat en wat het is. Medewerkers vragen zich af of de ‘gele aanslag’ 
eventueel een gezondheidsrisico vormt. Om een antwoord te geven op deze vraag is een 
blootstellingonderzoek uitgevoerd, maar het is niet zeker dat hierin de juiste weg is bewandeld. 
Blootstellingsmetingen laten geen grenswaarde-overschrijdingen zien. Zijn blootstellingsscenario’s over 
het hoofd gezien? 
 
Casus 3 Lachgas op de gipskamer 
Henk Thuis, Per Domum 
Een spoedeisende hulp van een regionaal ziekenhuis wil gebroken armpjes van kinderen (weer) gaan 
zetten onder toediening van lachgas. Dat is een handeling die niet dagelijks voorkomt, maar in sommige 
jaargetijden wel meerdere keren per dag gevraagd kan worden. Gevraagd werd een risicobeoordeling te 
maken. Slachtoffers gezocht dus… 
 
Casus 4 Luchtwegklachten bij schoonmaak veiligheidswerkbank 
Simone Hilhorst, Arboprofiel 
Tijdens de wekelijkse schoonmaak van een veiligheidswerkbank is een witte ingedroogde vlek onder het 
werkblad ontdekt door de apothekersassistent. Deze vlek wordt snel weggepoetst met alcohol, water en 
zeep en een reinigingsmiddel. Tijdens de werkzaamheden krijgt de apothekersassistent last van de 
luchtwegen. Wat heeft deze klachten veroorzaakt? Had dit voorkomen kunnen worden? 
 

 


