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Inleiding 
In een bedrijf dat biologische bestrijdingsmiddelen produceert hebben een aantal werknemers een 
beroepsallergie ontwikkeld.  Om de werknemers beter te beschermen streeft het bedrijf een 
preventiebeleid na dat gericht is op het terugdringen van de blootstelling aan allergenen en op het 
vroeg opsporen van sensibilisatie en allergische aandoeningen. Daarvoor zijn de volgende 
vraagstellingen geformuleerd: aan welke allergenen treedt potentieel blootstelling op en wat is de 
prevalentie van sensibilisatie voor deze allergenen, van allergische klachten en van beroepsallergie 
onder blootgestelde werknemers. 
            
Methoden 
In 2009 is gestart met blootstellingsonderzoek. Op basis van werkplekonderzoek,  semi-kwantitatieve 
inschatting van de blootstelling en de literatuur kon worden vastgesteld dat op verschillende 
afdelingen en voor verschillende functies sprake was van relevante blootstelling aan allergenen, met 
name aan roof- en voermijten evenals bestanddelen van één mottenspecies. Blootstelling aan 
schimmels was minder relevant. Zo zuiver mogelijke extracten van 7 soorten mijten en de 
mottenspecies werden gebruikt om afzonderlijke assays te ontwikkelen voor het testen van 
sensibilisatie in bloed. Vervolgens werd in 2011 medisch onderzoek uitgevoerd op de bedrijfslocatie, 
dat bestond uit een vragenlijst, consult bij een arts, bloedafname en longfunctieonderzoek 
(spirometrie en een meting van bronchiale hyperreactiviteit). Van de afdelingen waar sprake was van 
relevante blootstelling werden alle medewerkers uitgenodigd.  In totaal namen 133 werknemers deel 
aan het onderzoek (respons 84%), waaraan 7 medewerkers later nog werden toegevoegd. De 
werkwijze was conform de Leidraad inhaleerbare allergenen die binnenkort wordt uitgebracht.    
 
Resultaten 
Sensibilisatie werd getest voor de volgende mijten: Swirskii, Carpoglyphus Lactis, Spical, 
Lepidoglyphus Destructor, Tyrophagus Putrescentiae, Amblyseius Cucumeris, Hypoaspis miles.  De 
mot betrof Ephestia. In totaal 48 werknemers (34%) waren gesensibiliseerd voor ten minste één 
beroepsallergeen. Van 43 werknemers met een sensibilisatie voor ten minste één mijt, waren er 15 
ook gesensibiliseerd voor huisstofmijt. Werkgerelateerde allergische klachten werden gemeld door 
38 werknemers (27%). Op basis van de resultaten van bloedonderzoek en vragenlijsten zijn 19 
medewerkers poliklinisch onderzocht. Op grond van dit aanvullend medisch onderzoek is er 
uiteindelijk bij 15 werknemers de diagnose beroepsallergie gesteld (11%), waarvan bij twee een 
beroepsastma. 
 
Conclusie 
Beroepsmatige blootstelling aan allergenen tijdens de productie van biologische 
bestrijdingsmiddelen leverde een aanzienlijk  gezondheidsrisico op.  
Inmiddels wordt gewerkt aan een traject voor aanpassingen van het productieproces en aanvullende 
beheersmaatregelen. Daarnaast zal worden gestart met een periodiek medisch onderzoek. 
Vragen die zich nu voordoen hebben betrekking op de meest optimale monitoring van de 
blootstelling en welke informatie moet worden opgenomen in bijvoorbeeld het veiligheidsblad of als 
bijsluiter moet worden verstrekt aan degenen die biologische bestrijdingsmiddelen toepassen. Een 
andere interessante vraag is in hoeverre gebruikers van biologische bestrijdingsmiddelen eveneens 
een risico lopen op het ontwikkelen van een beroepsallergie tegen deze middelen. 
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