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Inleiding: Een ervaren gipsverbandmeester meldt zich met longklachten bij de 

Polikliniek Mens en Arbeid. Gipsbehandeling van fracturen is zijn dagelijks werk dat hij bij 

verschillende werkgevers heeft uitgevoerd. Door de jaren heen heeft hij gezien dat het 

traditionele kalkgips steeds meer is vervangen door lichtgewicht synthetisch gips. Uit 

productbeschrijvingen blijkt dat synthetisch gips bestaat uit vezel geïmpregneerd met 

een door water te activeren polyurethaan hars. Omdat de klinisch arbeidsgeneeskundige 

denkt aan isocyanaatastma vraagt hij een arbeidshygiënisch onderzoek aan.  

 

Methoden en technieken: Om de onderzoeksmethode vast te stellen is 

literatuuronderzoek gedaan naar de ontstaanswijze van isocyanaatastma. Door middel 

van werkplekonderzoek zijn de werkhandelingen en blootstelling bepalende werkplek 

factoren in kaart gebracht. Daarbij is onderzocht welke gezondheidskundige 

grenswaarden en kwantitatieve meetmethoden voorhanden zijn om werknemer 

blootstelling te kwantificeren.  

 

Resultaten: Het hars in synthetisch gips bevat tot 25% van het isocyanaat MDI. 

Isocyanaatastma is een vorm van astma als gevolg van een combinatie van inhalatoire 

en dermale blootstelling aan isocyanaten. Zowel in de werk als thuis situatie kunnen 

gipsverbandmeesters worden blootgesteld aan isocyanaat bronnen welke bekend staat 

als chemische allergenen. Sensibilisatie via isocyanaatbron A kan bij blootstelling aan 

isocyanaat bron B aanleiding geven tot allergieën van de huid, slijmvliezen en de longen 

in het bijzonder. Voor sensibiliserende stoffen kan veelal geen veilige grenswaarde 

worden vastgesteld. De gezondheidsraad adviseerde in 2017 een streefrisiconiveau voor 

inhalatoire blootstelling van 0,001 mg/m3. Daarbij is niet voorzien in de minstens zo 

relevante dermale blootstelling route. Omdat een gezondheidskundige interne 

blootstelling waarde waarin ook dermale blootstelling is meegenomen ontbreekt is 

gekozen voor een kwalitatief arbeidshygiënisch werkplekonderzoek gericht op 

minimalisatie van inhalatoire en dermale MDI blootstelling tijdens het aanbrengen en 

verwijderen van synthetisch gips.  

 

Conclusie: Wanneer gipsverbandmeesters last krijgen van eczeem en/of astma, dan 

dient zeker ook gedacht te worden aan isocyanaat als causale factor. Adequate medische 

diagnostiek is dan cruciaal. Structurele minimalisatie van MDI blootstelling in de 

gipskamer lijkt de beste remedie tegen het ontwikkelen van isocyanaatastma ten gevolge 



van het toepassen van synthetisch gips. Deze presentatie laat zien dat bewuste product 

selectie, adequate afzuiging en filters, zorgvuldig werken en geschikte werkkleding als 

beheersmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd voor het minimaliseren van MDI 

blootstelling in de gipspraktijk.  

 

Opmerkingen: • Met collega’s gaan we graag in gesprek over de te verwachten 

effectiviteit van de voorgestelde beheersmaatregelen. • Minimalisatie van MDI 

blootstelling door productselectie wordt bemoeilijkt doordat leveranciers synthetisch gips 

als medisch hulpmiddel classificeren waardoor er geen verplichting geldt tot het 

verstrekken van een MSDS. Graag discussiëren we met collega’s of dit terecht is en 

welke argumenten wij als professionals kunnen inzetten om de communicatie van 

veiligheidsinformatie in de gebruikersketen te stimuleren. • Graag discussiëren we verder 

over het nut/noodzaak van aanvullende blootstelling metingen in deze werkpraktijk 

inclusief de ervaringen van collega’s met het uitvoeren en interpreteren van 

biomonitoring data.  

 

 

 


