
20201126 Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van professionals  
De RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

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 online training bestaat uit twee blokken van 2 ½ uur. Per blok is 1 uur voorbereiding nodig. 
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.  
 
Accreditatie  
Een mutatie van de aanvraag voor accreditatie voor bedrijfsartsen is aangevraagd voor een training 
van 7 uur. 
 
Datum:  26 november 2020 
Tijd:   De training via Teams bestaat uit 2 blokken, de exacte tijdstippen volgen.  
  Wij vragen u de dag tussen 09.00 en 17.00 uur te reserveren in de agenda. 
Locatie:  digitale bijeenkomst  
Kosten:  € 165,00 exclusief BTW 
Groepsgrootte: ca. 30 deelnemers 
Doelgroep:  Arbeidshygiënisten, Bedrijfsartsen, Veiligheidskundigen, A&O-deskundigen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


