
 
Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van professionals 
De RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
 
Professionals, zoals arbeidshygiënisten veiligheidskundigen, bedrĳfsartsen en arbeids- en 
organisatiedeskundigen, vormen een belangrĳke schakel in het herkennen en voorkomen van 
beroepsziekten. In de praktijk lijkt deze rol nog niet optimaal te worden ingevuld.  
In het kader van het ‘Programma voorkomen beroepsziekten’ heeft de NVvA aan de Arbo Unie gevraagd te 
onderzoeken waar de exacte knelpunten liggen en op welke wijze deze kunnen worden opgelost. 
Voorliggende training is het resultaat van dit onderzoek. 
 
Einddoel 
Na de training kennen de deelnemers: 
- De wettelijke vereisten van RI&E, verdiepende RI&E, beroepsziekten en PAGO/PMO en de  
  samenhang hiertussen (in relatie met gevaarlijke stoffen) 
- De beperkingen in de praktijk op dit moment en verbetermogelijkheden  
Na de training kunnen de deelnemers: 
- Multidisciplinaire rollen en vooral ook grenzen beter bepalen 
- Bruikbare Tools en bronnen vinden 
Na de training willen de deelnemers: 
- Samenwerken met andere disciplines 
- Intervisie en casuïstiek (consequenter) toepassen: learning by doing! 
- Beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen verbeterd op de kaart zetten bij hun 
klanten en collega’s  
 
Vorm training: 
De training is een mix van theorie, praktijkkennis en intervisie. Afwisselend zullen de onderwerpen 
beroepszieken, RI&E, PAGO in relatie tot gevaarlijke stoffen aan bod komen. Theorie zal aangevuld 
worden met resultaten uit het door Arbo Unie uitgevoerde onderzoek. Hiernaast zal de samenwerking 
tussen verschillende disciplines worden gestimuleerd door in groepjes aan de slag te gaan. 
 
Accreditatie 
Accreditatie is verleend voor bedrijfsartsen en via Hobeon (AH/VK/A&O). 
 
 
Datum 19 maart 2020 Locatie Aristo Utrecht 
Tijd 1 dag (08:30 – 17:00)  Brennerbaan 150 
Kosten € 295,-   3524 NB Utrecht 
Groepsgrootte 
 

20-30 deelnemers 
 

Doelgroep Arbeidshygiënisten, Bedrijfsartsen, 
Veiligheidskundigen,  
A&O deskundigen 

 
Eten en drinken 
Een lunch, koffie en thee zullen worden verzorgd. Afsluitend is er een netwerkborrel. 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan via deze link. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij grote belangstelling zal de training vaker worden 
georganiseerd. 
 
Docenten 
Kelly Caris:  gecertificeerd arbeidshygiënist en toxicoloog 
Rimke Kerkhoff: gecertificeerd arbeidshygiënist en gecertificeerd HVK 
Frits van Rooy:  bedrijfsarts/toxicoloog / lid van Commissie Gezondheid en beroepsmatige 
blootstelling aan stoffen (GBBS) en vanaf 2016 lid van de Gezondheidsraad 
Allen werkzaam bij Arbo Unie en lid van het expertisecentrum gevaarlijke stoffen 
https://www.arbounie.nl/werkgever/ects/ects-team 
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