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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen: Geen

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële) vergoeding
 Aandeelhouder
 Relaties met in beeld gebrachte merken e/o producten

Werkzaamheden:
 Bedrijfsarts Human Capital Care bv
 Klinisch arbeidsgeneeskundige (cardiometabool, diabetes)
 Bestuurslid NVAB (cies opleiding, richtlijn ontwikkeling & wetenschap, 

werkgroepen preventie, beroepsziekten en chronische aandoeningen.

 Geen  
 Geen 
 Geen
 Geen

Disclosure belangen spreker

Ernst Jurgens, MD, OHP, MSc 



nvab-afhaalboodschappen

Bedrijfsarts aangewezen deskundige m.b.t. uitvoering BM

Biomonitoring vraagt adequate samenwerking kerndeskundigen AH & BA

BM deelname (accepatie) vraagt adequate communicatie & interpretatie
voorlichting & toegankelijkheid, samenwerking

Gegevens uit BM zijn medische persoonsgegevens!



Gezond & Veilig werken

Biomonitoring & Sensoring dragen bij aan

• Blootstellingsbeoordeling (arbobeleidscyclus)

• Bescherming Gezondheid & Veiligheid op Werkvloer

• Exposoom (13 December 2018 NVAB invitational)

Niet nieuw (wel voor Nederland)

• 1870: SALOL (voorloper aspirine) reumatische klachten

• 1890: Loodvergiftiging vastgesteld

Ethische aspecten (volgende spreker)



Biomonitoring (& sensoring)-voordelen

• Bepaling baseline waarde chemicaliën in de populatie.
Startpunt vergelijking data uit vervolg-metingen, om te bepalen hoe en waarom deze niveaus in de loop van de 
tijd kunnen veranderen

• Kwantitatief inzicht geintegreerde blootstelling alle routes & alle bronnen
– Lucht, Huid & Mond

– Werk & Prive

• Beoordeling totale blootstelling (vooral bij zowel huid als mond expositie)
– Biomarkers (metabolieten) van expositie

– Biomarkers (metabolieten) van effect

• Assessment effectiviteit reeds genomen reductie maatregelen (incl. PBM) 
– Arbeidshygienische strategie (STOP)

– Vierde kerndoel PMO(?)

• Bepaling expositie stoffen die moeilijk in de lucht te bepalen zijn
– Omgevingsmonitoring & Sensoring

• Bijdrage internationale management gevaarlijke stoffen (data-bases)
– Belgie, Frankrijk, Duitsland, UK (Canada, USA, …)



Biomonitoring (& Sensoring)-nadelen

• Biomarkers (& metabolieten) in lichaam gemeten i.p.v. erbuiten (contra-intuitief).
– Omgevingsmonitoring & Sensoring

• Erbuiten

• Dichter bij externe bron meten & preventieve actie te nemen (STOP)

• Biomonitoring – m.b.t. preventie bij de bron – is “later”  
– Omgevingsmonitoring & Sensoring

• Erbuiten

• Dichter bij de externe bron

• Biomonitoring meet aanwezige stoffen “at a point in time” 
– Afzonderlijk bekeken: geen informatie mogelijke gezondheidseffecten a.g.v. de expositie

– Hoeveelheid, duur en toxiciteit zijn essentieel m.b.t. welke nadelige gezondheidseffecten

– Wijze waarop stof reageert verschilt per individu en per levensfase (YOPI’s & Luchtweg-allergie). 

– Sommige chemicaliën zijn essentiële nutriënten voor gezondheid. 

– Afwezigheid stof (media) betekent nog niet dat er geen expositie was



Biomonitoring (& sensoring)-nadelen

• Biomarkers (metabolieten) in lichaam gemeten i.p.v. erbuiten (contra-intuitief).
– Omgevingsmonitoring & Sensoring

• Erbuiten

• Dichter bij externe bron meten en preventieve actie te nemen (STOP)

• Biomonitoring – m.b.t. preventie bij de bron – is “later”  
– Omgevingsmonitoring & Sensoring

• Erbuiten

• Dichter bij de externe bron

• Biomonitoring meet aanwezige stoffen “at a point in time” 
– Afzonderlijk bekeken: geen informatie mogelijke gezondheidseffecten a.g.v. de expositie

• Vereist specialistische kennis gevaarlijke stoffen
– Voorwaardelijk t.b.v. adequate samenwerking AH & BA

• Werken met biologische media, bewaren persoonlijke media & data
– Uitvoeringswet AVG

– BM gegevens zijn medische persoonsgegevens

– Beroepsgeheim van toepassing (doorbreking?)



Actuele Sensoring voorbeelden

Sensoring

Flash Glucose Monitoring (FGM)

Diagnostick (hartritme stoornis in real life vaststellen/vangen tijdens expositie in werk)

Wearable Sensors Enabling Personalized Occupational Healthcare, Abathi et al, Intelligent Environments 2018



Actuele Sensoring voorbeelden

Sensoring

Fijnstofmeter

Sleepcycle



Biomonitoring-feit (art. 14.1.c.3 arbowet)

• Werken met biologische media, bewaren persoonlijke media & data

– Delen gezondheidsgegevens:

– Geaggregeerd niveau

• Zonder tussenkomst Wn, mits niet tot persoon herleidbaar

• Arbobeleid: bijstellen RI&E, inclusief PvA t.b.v. collectieve bescherming



Biomonitoring-feit (art. 14.1.c.3 arbowet)

• Werken met biologische media, bewaren persoonlijke media & data

– Delen gezondheidsgegevens:

– Geaggregeerd niveau (collectieve bescherming/beleid)

– Invidueel niveau (evt. samenspraak AH komen tot preventieve maatregelen)

• Uitvoeringswet AVG (art. 22.2.a)

• BM gegevens zijn medische persoonsgegevens

• Beroepsgeheim (art.7:745 BW, art.88 Wet BIG) is van toepassing

• Delen gegevens AH vergt doorbreking beroepsgeheim

– Toestemming (art.7:457 lid 1 BW en art. 22.2.a UAVG) werknemer

– RIVM (pag. 52 en 99 en 107 e.v.)

– Wettelijke verplichting (art. 7:457 lid 1 BW) of rechtsstreekse betrokkenheid bij
uitvoering WGBO of verstrekking aan een vervanger (art. 7:457 lid2 BW) niet
verdedigbaar als grondslag geheimhoudingsdoorbreking

• Arbeidshygienst als “hulppersoon onder verantwoordelijkheid BA”



Biomonitoring (sensoring) & rol bedrijfsarts



Gegevensdragers in relatie tot keuze tot BM



Biomonitoring (sensoring) & rol bedrijfsarts

Keuze BM (sensoring):
• RI&E
• Expositie beoordeling
• Blootstellingsregister
• Medisch dossier



Biomonitoring (sensoring) & rol bedrijfsarts

Beroepsgeheim van toepassing

Keuze BM (sensoring):
• RI&E
• Expositie beoordeling
• Blootstellingsregister
• Medisch dossier



Biomonitoring (sensoring) & rol bedrijfsarts

Beleidsadvies, bijstelling RI&E (PvA)



nvab-afhaalboodschappen
Biomonitoring (BM) & Sensoring en de Rol van de Bedrijfsarts. 

BM & sensoring van belang voor borging veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, zodat;

– toekomstig werk niet wordt belemmerd door opgelopen beperkingen

– huidige & toekomstige gezondheid niet wordt geschaad

BM technieken nieuwe mogelijk voor preventie & controle op genomen arbo-maatregelen.

BA aangewezen deskundige bij uitvoering BM.

Samenwerking BA & AH essentieel (medische, werkplek, blootstellingskennis samen komt).

BM-gegevens zijn medische persoonsgegevens (U-AVG, BIG, WGBO, BW), verstrekking aan 
AH mag onder strikte voorwaarden (AH contractueel tot geheimhouding verbonden).

BM vergt ethische afwegingen; hoe om gaan met grenswaarden, invasief onderzoek, etc.

Daarom VOORAF adequate communicatie & voorlichting (Check PMO stappenplan NVAB)



Dynamiek gegevensdragers in relatie tot 
arbobeleidscyclus

Basis voor 
blootstelling

Meer blootgesteld 
dan verwacht

Andere Wn op SU 
dan verwacht o.b.v. 

register?

PMO profiel, ZV, 
AOS & WPB

RI&E bijstelling obv PMO, 
SU, BZ, AOS, WPB



Directe & Indirecte Risicofactoren Bij Ontstaan & Beheersing BZ

Directe Risicofactoren

Indirecte Risicofactoren

Werkvloer

Organisatie & 
Individuele factoren

Omgevingsfactoren

PsychoSociale
Arbeidsbelasting

Fysieke
Arbeidsbelasting

Fysische
Arbeidsbelasting

Overige

Top 3 Werkgever 2017
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