
Biologische monitoring

Drs.ing. Jolanda Willems MBA in samenwerking met overige leden 

van Expertise Centrum Toxische Stoffen PreventPartner. 



• Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid tot HVK

• Achtergrond in management (MBA) en medische gezondheidswetenschappen

• Werkzaam binnen Expertise Centrum Toxische Stoffen van coöperatie 
PreventPartner (coöperatie in de preventieve bedrijfsgezondheidszorg waar 
zelfstandige adviseurs samenwerken)

Voorstellen (1) 

Beschikbare 
kennis/kunde/
inzichten 

Voorkomen van 
onnodige 
ziekte/doden 



Voorstellen (2) 

• Adviseur milieu en gezondheid 

• Bovenregionaal team GGD regio Oost

• Ondersteunen van vijf regio’s MMK (medische milieukunde); advisering aan 
gemeenten over gezondheid en fysieke leefomgeving

• 1,5 dag per week



Definities biomonitoring 

Biomonitoring is een verzamelbegrip voor:

• biologische monitoring

Het meten van chemische stoffen en/of haar metabolieten in bloed of urine wordt aangeduid met 
de term biologische monitoring. Het is een maat voor de individuele blootstelling aan een stof, die 
via verschillende blootstellingsroutes het lichaam bereikt kan hebben

• biochemische effectmonitoring 

• biologische effectmonitoring
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Biomonitoring

Biologische monitoring. 
Zegt iets over blootstelling

• Bijvoorbeeld nikkel en chroom in de urine, 
lood in bloed 

Biologische/biochemische effecten. 
Zegt iets over effecten 

• BAKKERS………….. NOG INVULLEN



Biologische monitoring 

• In de praktijk het meest vaak uitgevoerd.

• Derhalve daarvoor protocol uitgewerkt.

• Voor voorbeeld biologische/biochemische (!) effect monitoring, zie voorbeeld in de 
bakkersbranche



Stappenplan biologische monitoring (BM)

1) Bepaal doelstellingen en vraagstellingen BM programma

2) Zoek juiste deskundigen

3) Bepaal inhoud van BM en de praktische uitvoering 

4) Bespreken aanpak met management/ OR/medewerkers en stel aanpak biologisch 
monitoringsprogramma vast

5) Maak vragenlijst werkzaamheden en verstorende variabelen

6) Informeren medewerkers

7) Uitvoering en analyse van (afwijkende) resultaten

8) Rapportage gegevens 

9) Opslag individuele gegevens

Blootstelling 

bepalen! 



Bepaal doelstellingen en vraagstellingen BM 
programma

• Geen onderzoek zonder vraagstelling 

• Is biologische monitoring de antwoord op de vraag? 

• Wees helder over dat het geen onderzoek is om ziekte of vroege verschijnselen op te sporen



Bepaal inhoud van BM en de praktische 
uitvoering 

Inhoudelijk

• Verstorende variabelen?

• Welke toetswaarden?

• Moment van afname?

• Stabiliteit van stoffen in afgenomen monster?

• Wel of geen correctie creatinine en/of 
afkappunten?

• Welke groepen medewerkers?

• Groepen vergelijken? Welke statistische 
toets? 

• Welk laboratorium? 

Praktisch 

• Privacy aspecten 

• Communicatie Risico perceptie → in beleving 
van…. onderzoek over aan- of afwezigheid van 
ziekte  

• Zaken rondom afname, vervoer en opslag van 
monsters

• Wat te doen met medewerkers/groepen 
medewerkers die boven toetswaarden
uitkomen? 



Verstorende variabelen en monstername 

Verhoogd arseen gehalte in urine

Advies bedrijfsarts: 

geen eigen werkzaamheden meer →

resultaat 2 weken van werkplek

Tijdstip monstername: 10 uur maandagochtend

Onderzoek was niet aangevraagd 



Toetswaarden

• Welke Toetswaarden? Behalve lood geen wettelijke grenswaarde

• Verschillende eenheden die door laboratoria/wetenschap worden gebruikt is een 
uitdaging in praktijk 

• Laboratoria gebruiken in de regel eigen toetswaarden die lang niet altijd 
overeenkomen met toetswaarden die je zelf zou kiezen of wettelijk zijn bepaald. 



Bron: HSE, John Cocker

https://www.oh2019.com/files/2016/

03/14c-Cocker-28-04-16-14-35.pdfbiological limit values (BLVs)

biological guidance values (BGVs) 

https://www.oh2019.com/files/2016/03/14c-Cocker-28-04-16-14-35.pdf
https://www.oh2019.com/files/2016/03/14c-Cocker-28-04-16-14-35.pdf


Creatinine

Correctie creatinine

• Zoals gebruikelijk bv bij chroom

Geen correctie creatinine

• Nikkel (SCOEL, Duitsland) 

Als urinemonsters heel geconcentreerd zijn of juist erg verdund zijn kan 

dat invloed hebben op resultaten. De verdunning kan worden bepaald 

door het creatininegehalte in urine te bepalen.  In Engeland (HSE) 

worden urinemonsters met een creatininewaarde lager dan 0,34 g/l of 

hoger dan 3.4 g/l niet meegenomen in onderzoek. 

USA → nog wat strengere waarden aan creatinineconcentratie buiten het bereik van 0,5 –

3,0 g/l. 



Monster vervoer, opslag en lab 

Laboratorium 

 Gemak en snelheid waarmee monsters 
kunnen worden verstuurd (bv met 
koerier of niet)

 Ondersteuning vanuit het lab

Vervoer en opslag

• Adviezen zijn verschillend in de literatuur 
en tussen labs. 

• Kan voor wetenschap anders zijn dan voor 
de praktijk?



Zaken rondom afname

• Zonder toezicht monster afnemen is een risico evenals geen goede (schriftelijke) 
instructie zoals handen wassen voor het afnemen van de urinemonsters

• Op het moment van afname schriftelijk vastleggen (bv door vragenformulier): 

 Verstorende variabelen

 Werkzaamheden/bijzonderheden in de relevante periode voorafgaand aan 
monstername

 Datum en tijdstip afname monster

• ?



Praktisch, privacy  

Benodigde kennis biologische monitoring

 gaat over individuele blootstelling, 

 maar ook  vaak ook over “vergelijking 
van groepen”, dus 

kennis nodig om blootstelling te 
beoordelen en statistiek 

Zijn individuele gegevens 

Bepaald in urine of bloed?  

Medisch onderzoek? 

Blootstellingsonderzoek? 

Wie geeft individuele uitslag? 



Privacy wettelijke grondslag 

Er is een wettelijke grondslag bij verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid bij 
blootstellingsregistraties (bron: landelijke bijeenkomst registratie blootstelling):  

De verwerking (gebruik, opslag, delen etc.) is in principe verboden, tenzij aan ten minste één 
van de voorwaarden uit artikel 9 AVG is voldaan zoals bijvoorbeeld: 

• uitdrukkelijke toestemming van de werknemer voor het gebruik van de gegevens (hetgeen 
lastig is in een arbeidsrelatie) 

• noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke verplichting of specifieke rechten:    de 
Arbowet bevat verschillende verplichtingen voor de werkgever die de verwerking van 
persoonsgegevens over de gezondheid en blootstellingsregistratie rechtvaardigen 

(bijvoorbeeld artikel 5: Arbowet inzake doeltreffende bescherming of beperking van blootstelling 
en preventieve maatregelen ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen, met daarbij de 
specifieke uitwerking in het Arbobesluit bijvoorbeeld voor stoffen in 4.2, 4.10, 4.15 Arbobesluit). 

Gegevens over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen moeten worden geregistreerd 
volgens Arbobesluit. 



Privacy wettelijke grondslag 

Voor de gegevens die worden verzameld via medisch onderzoek mag de zorgaanbieder 
patiëntgegevens op grond van artikel 7:458 BW aan een wetenschappelijk onderzoeker 
verstrekken mits:  

• de betreffende medewerker geen bezwaar heeft gemaakt; 

• het vragen van toestemming in redelijkheid niet kan worden verlangd; 

• het onderzoek een algemeen belang dient;  

• het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd; 

• herleiding redelijkerwijs wordt voorkomen.    



Praktisch, oplossingsrichtingen 

• Team vormen van arbeidshygiënist/toxicoloog (gespecialiseerd in BM) en bedrijfsarts. 

• Gezamenlijk schrijven zij informatiebrief aan medewerkers (ongeacht of ze voor één of twee 
verschillende organisatie werken) 

• Er wordt vermeld dat de gegevens in persoonlijk dossier worden opgeslagen bij de 
bedrijfsarts mits medewerker hier tegen schriftelijk bezwaar maakt. 

• Praktische uitvoering door arbeidshygiënist/toxicoloog, inclusief individuele gesprekken (om 
oorzaak blootstelling te achterhalen). Doorverwijzing naar bedrijfsarts wanneer medische 
zaken naar boven komen 

• naar medewerkers (waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat het om blootstelling gaat)
Uitslagbrieven ondertekend door zowel arbeidshygiënist/toxicoloog en bedrijfsarts

• Arbeidshygiënist/toxicoloog schrijft rapportage, bedrijfsarts leest rapportage mee en 
gezamenlijk ondertekenen zij de rapportage 

• Bij jaarlijkse follow-up → overweging voor arbeidshygiënist om gegevens te 
pseudonimiseren en ze op die manier te bewaren. 



Communicatie 

Organisatie

• Afstemmen van verwachtingen vooraf (zoals 
qua toegevoegde waarde als te verwachten uitspraken 
bv over statistische significantie) 

• Terugkoppeling groepsrapportage, als 
onderdeel van het gehele toxisch 
stoffenbeleid en in relatie met andere 
blootstellingsmetingen (zoals 
luchtmetingen) 

• Discussie over uitkomsten en eventuele 
maatregelen en herhalingsmetingen

Medewerkers

• Afstemmen van verwachtingen vooraf 
(“gaat over blootstelling, niet over 
opsporen ziekte”, wijze van 
monsterafname, terugkoppeling 
resultaten”)

• Verhoogde uitslag → oproep voor gesprek 

• Te hoge/lage creat → persoonlijk contact 
met vraag om herhalingsmeting te laten 
uitvoeren

• Individuele schriftelijke terugkoppeling



Schriftelijke terugkoppeling over 
individuele resultaten medewerker

Don’ts

• Niet het lab formulier 
doorsturen zonder 
toelichting!!

• (helemaal al niet als er 
andere eenheden worden 
gebruikt dan in de 
wetgeving/informatie die 
medewerkers kunnen 
vinden/hebben gelezen)  

Do

- Leg nogmaals uit dat het gaat over individuele blootstelling (en niet 
over de kans dat men ziek wordt)

- Uitslag  en vergelijking met toetsingswaarden (IN DEZELFDE  
EENHEDEN)

- Uitleg hoe waarde te interpreteren bv 

- Zelfde als algemene bevolking

- Net boven algemene bevolking doch kan liggen aan verschillende 
variabelen zoals toeval

- Duidelijke beroepsmatige blootstelling → wel of geen 
(geaccepteerd) risico

- hoe werknemers kennis kunnen nemen van groepsrapportage. 



Stappenplan biologische monitoring (BM)

1) Bepaal doelstellingen BM programma

2) Zoek juiste deskundigen

3) Bepaal inhoud van BM en de praktische uitvoering 

4) Bespreken aanpak met management/ OR/medewerkers en stel aanpak biologisch 
monitoringsprogramma vast

5) Maak vragenlijst werkzaamheden en verstorende variabelen

6) Informeren medewerkers

7) Uitvoering en analyse van (afwijkende) resultaten

8) Rapportage gegevens 

9) Opslag individuele gegevens

Blootstelling 

bepalen! 



Vragen 

• Jolanda Willems 

• Expertise Centrum Toxische Stoffen PreventPartner

• Jolanda.willems@preventpartner.nl

• 06 17722591 

mailto:Jolanda.willems@preventpartner.nl

