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Een dubbeldik Zomernummer dit keer! 
Nadat de vorige Nieuwsbrief als laatste van 2013 tegelijk de eerste was van 2014. 
Het thema dit keer is Lasrook, mede naar aanleiding van de in 2013 vastgestelde Richtlijn Lasrook. 
Deze multidisciplinaire richtlijn is gezamenlijk opgesteld door de NVAB, BA&O, NVvA, en NVVK. Behalve 
uitleg van de richtlijn, hebben we ook bijdragen die wat meer ingaan op de praktijk. Een beschrijving van 
een nieuw ontwikkelde, verbeterde lastoorts met bronafzuiging en een praktijkgeval van blootstelling 
aan lasrook bij onderhoudswerk. En een inkijkje in de resultaten die de Verbetercoaches van 5xbeter de 
afgelopen jaren in de Metaal hebben geboekt met de Verbetercheck Lasrook. 

En dan werd ons voor deze uitgave nog een artikel aangeboden dat ingaat op de risico’s van een 
bijzonder soort rook. Chirurgische rook ontstaat bij toepassing van elektro-chirurgische technieken, 
hetgeen je zou kunnen opvatten als een soort lasproces. Oordeel zelf … 
Verder is het 23e NVvA-symposium is inmiddels alweer achter de rug en traditiegetrouw doet uw 
redactie daarvan verslag in woord en beeld. Op de valreep kregen we van DOHS-base een update van 
hun presentatie over (verschillen tussen) DNEL’s en grenswaarden. 
En verheugend nieuws uit het zuiden: er is (weer) een contactgroep Regio Zuid opgericht! 
We wensen u veel leesplezier! 

Namens de redactie, 
Jodokus Diemel

Wilt u reageren, mail dan aan: nvva@arbeidshygiene.nl 
of linea recta aan jodokus.diemel@gmail.com 

REDACTIONEEL 
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Symposium: groot succes
Voor veel deelnemers is het jaarlijkse 
symposium dé gelegenheid om inhoudelijk 
bij ‘te tanken’. Maar ook om bij te praten 
en contacten aan te halen met collega-
arbeidshygiënisten, tijdens de pauzes, op de 
feestavond of in de wandelgangen.  
De waardering blijkt uit het aantal 
inschrijvingen, dat ook dit jaar weer de 200 
oversteeg. Een opmerkelijk hoge score als je 
bedenkt dat onze vereniging ca. 450 leden 
telt. Daar kunnen zusterverenigingen zoals de 
NVvK (veiligheidskundigen), BA&O (arbeid- 
en organisatiedeskundigen) en de NVAB 
(bedrijfsartsen) een puntje aan zuigen. 
Ik heb al een blik mogen werpen op de 
evaluaties en die zijn ronduit zeer positief. 
Een nieuw onderdeel van het symposium, de 
zogenaamde flitspresentaties (20 slides in 5 
min; Engelsen spreken van een ‘ignite-session’) 
kreeg extreem goede evaluaties en lijkt een 
blijvertje te worden. Kortom, ik en vele collega-
arbeidshygiënisten kijken terug op een zeer 
succesvol en inspirerend symposium. Daar mag 
de symposiumcommissie onder voorzitterschap 
van Koen Verbist zeer trots op zijn.

Algemene ledenvergadering
Vast onderdeel tijdens het jaarlijkse symposium 
is de algemene ledenvergadering. Tijdens de 
vergadering, waarbij 33 leden en uiteraard 
het voltallige bestuur aanwezig waren, zijn de 
gebruikelijke zaken besproken en voor akkoord 
voorgelegd aan de leden. Het gaat dan om 
de notulen van de vorige ALV van 17 april 
2013, het financieel verslag en het jaarverslag 
van 2013 en uiteraard de plannen voor 2014 
inclusief de begroting. Deze stukken staan 
allemaal op de website en ik nodig eenieder uit 
deze eens rustig door te lezen. 
Daarnaast is er met de aanwezige leden 

gediscussieerd over de stand van zaken ten 
aanzien van de training “Afleiden (bedrijfs)
grenswaarden” die door het bestuur voor NVvA-
leden wordt georganiseerd. Er is veel interesse 
voor vanuit de leden; ArboUnie gaat deze 
trainingen verzorgen. Ook is gesproken over de 
certificering (de komende maanden verwachten 
we duidelijkheid vanuit het ministerie), ovr 
beurzen voor AH-studenten (aan plannen 
wordt gewerkt), deskundigheidsbevordering 
(overwogen wordt om een aparte commissie in 
het leven te roepen), over de buitenlandbeurs 
(dit jaar slechts één inschrijving; actievere 
werving gewenst) en over professionalisering 
van de NVvA website ten behoeve van het 
jaarlijkse symposium (onder andere door 
efficiëntere verwerking van abstracts). 
Namens het bestuur wil ik de aanwezige 
leden graag danken voor hun bijdrage aan de 
ledenvergadering en voor het vertrouwen in het 
NVvA bestuur. 

Bestuurswisselingen
Tijdens de vergadering zijn de bestuursleden 
Margreet Sturm en Rob Oldenhof met 
unanieme instemming van de leden 
herbenoemd voor een nieuwe termijn.  
Tijdens de vergadering zijn tevens twee nieuwe 

Joost van Rooij

BERICHT VAN HET BESTUUR

Hoe de symposiumcommissie het voor elkaar krijgt weet ik niet. Maar feit is dat de zon tijdens het 
NVvA symposium altijd schijnt. Ook dit jaar kwamen arbeidshygiënisten weer in grote getale naar 
het zonovergoten Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. Daar hadden ze de keuze uit een 
hele reeks van presentaties binnen het hoofdthema: ‘Hypes: waar of waardeloos’. In 16 sessies 
verdeeld over 2 dagen werden de laatste inzichten en ontwikkelingen in een reeks van subthema’s 
gepresenteerd, voor en door arbeidshygiënisten. Met daarnaast uiteraard ook weer een aantal zeer 
geslaagde en inspirerende bijdragen van sprekers van buiten de vereniging. Met name die van  
dhr. Jack de Vries, over “Hypes in de mediacratie, lessen voor regie” en professor Roel Coutinho 
met: “Opkomst en verdwijning van hypes; ervaringen uit de infectiebestrijding”. 
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bestuursleden met unanieme instemming 
benoemd: Renske Beetstra en Tineke Rens. 
Aansluitend aan dit bericht stellen zij zich in de 
Nieuwsbrief aan de leden voor. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van Kees Hommes. Hij was bestuurslid sinds 
juni 2010. Kees gaat werken bij een bedrijf in 
Duitsland en kan dit helaas niet combineren 
met zijn bestuurswerkzaamheden. Ook Erik 
Kateman, bestuurslid/secretaris sinds 2008 en 
tevens oud-voorzitter, treedt helaas terug mede 
door persoonlijke omstandigheden. 
Het bestuur dankt zowel Kees als Erik voor 
hun zeer gewaardeerde jarenlange inzet voor 
de NVvA en wenst hen veel succes toe bij hun 
nieuwe uitdagingen. We hopen uiteraard dat 
ze als NVvA-lid nog lang aan de vereniging 
verbonden zullen blijven en actief blijven 
deelnemen aan het symposium en/of andere 
contactbijeenkomsten. 

Afscheid Els van der Putten 
Deze algemene ledenvergadering was tevens 
de laatste vergadering die werd genotuleerd 
door Els van der Putten. En dit symposium 
was het laatste waarbij Els zelf als organisator 
betrokken was. Els gaat namelijk met pensioen. 
Al sinds het midden van de jaren ‘90 is zij de 
steun en toeverlaat van het bestuur en de 
vereniging. Els verzorgde samen met haar 
collega’s voor de vereniging alle secretariële 
werkzaamheden, de ledenadministratie en ook 
de eindredactie van de Nieuwsbrief. Velen van 
jullie kennen haar van het jaarlijkse symposium, 
waar zij een belangrijke spil was in de 
organisatie. Terwijl het bestuur jaarlijks wisselde 
van samenstelling, was Els de grote constante 
factor met bijna encyclopedische kennis van 
alle onderwerpen die al die jaren tijdens de 
maandelijkse bestuursvergaderingen (inmiddels 
staat de teller op 245 vergaderingen...) werden 
besproken. 
Niet alleen als ‘vraagbaak’, maar ook als 
persoon wordt zij zeer gewaardeerd.  
Haar daadkracht, charme en integriteit worden 
door vele leden geroemd. De staande ovatie 
van de leden tijdens het symposium was dan 
ook meer dan verdiend. Dat geldt ook voor de 
bos bloemen en het cadeau dat ik haar namens 
de vereniging heb mogen overhandigen.  
Zullen wij Els missen? Jazeker, maar ik heb 
het volste vertrouwen in Bernie Duivens en 
haar collega’s die het bureau (EPS) en de 
taken inmiddels van Els hebben overgenomen. 
Namens het bestuur dank ik Els voor haar 
enorme inzet en wens ik haar en haar partner 
nog vele en gezonde jaren toe. 

Buitenlandbeurs
Op de feestavond van het symposium heb ik 
de jaarlijkse NVvA-Buitenlandbeurs mogen 

ARBOEUNIE!

Wanneer u dit leest, is de uitslag van de stemming 
voor het Europees parlement al bekend, maar 
nu ik dit schrijf nog niet. Afgeven op de EU is in 
de aanloop naar de verkiezingen erg in, zowel bij 
sommige politici als bij de media, die graag ook 
zelf een duit in het zakje doen. Waar doet me dat 
aan denken? Vul in: EU = ARBO. Want eigenlijk is 
de Nederlander verslaafd aan zeuren en klagen en 
daarvoor zijn zowel ‘de arbo’ als de EU een gewillig 
onderwerp. Er is namelijk bijna nooit iemand die het 
voor ze opneemt. 

Vorige week viel alles samen in een TV-item over 
arboregels die door ‘Brussel’ zouden zijn opgelegd 
en die goedwillende ondernemers een spaak in 
de wielen steken. Dit keer niet de gladde vloeren 
die in de horeca verplicht zijn volgens de HACCP, 
maar verboden volgens ‘de arbo’. De lezer weet 
natuurlijk al dat de vloer helemaal niet glad hoeft te 
zijn, maar makkelijk te reinigen. Maar zo wordt het 
nooit gebracht. Het ging nu over een verwant item, 
want wie op een natte (gladde) vloer werkt, moet 
anti-slipschoeisel aan. Brussel zou verordonneerd 
hebben dat het zoolprofiel minimaal 1,5 mm diep 
moet zijn. “Dat gaat helemaal nergens over, het 
belemmert het vrij ondernemerschap!” Aldus de 
teneur. Of er ooit een inspecteur langskomt om dit 
na te meten werd er niet bij verteld. 
Toch wel knap dat men juist dit regeltje heeft 
opgediept uit alle beschikbare EU-richtlijnen. 

Een dag later werd het nieuws bekend van de 
mijnramp in Turkije, die uiteindelijk volgens de 
officiële cijfers 301 mijnwerkers het leven kostte. 
Als vermoedelijke oorzaak is genoemd, het 
toepassen van niet explosieveilig uitgevoerde 
transformatoren in de mijn. Dat die ingezet werden, 
was mede een gevolg van de privatisering van de 
mijnen. De nieuwe eigenaar had, als vrij ondernemer, 
bezuinigd op de productiekosten (lees: de veiligheid). 
Er was dus niet voldaan aan de EU-richtlijnen ATEX 
95 en 137. Dat hoefde ook niet, want Turkije is 
immers geen lid van de EU. 
 
Na de explosie ontstond brand en werden een of 
meer lagen bruinkool in de mijn verhit, waarbij een 
enorme hoeveelheid koolmonoxide kon vrijkomen. 
Voor de ingesloten mijnwerkers was daardoor de 
overlevingskans nihil. Hoewel handhaving van de 
richtlijnen geen 100 % garantie biedt, had naleven 
van de Brusselse regels hier toch waarschijnlijk 301 
levens kunnen redden. Dus: Leve de EU !!?
Maar daar hoor je dan weer niemand over, behalve 
misschien … 

Ir. O.J. de Zemel
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uitreiken aan Jolanda Willems. Jolanda Willems 
en Yvonne Jansma krijgen de beurs voor 
hun project ‘Chemical Risks and Strenghten 
Occupational Hygiene in Bahamas’. Dit project 
heeft als doelstelling om een snelle beoordeling 
te maken van risico’s op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, voor werknemers van 
de belangrijke industrieën op de Bahama’s. 
Daarnaast zullen er adviezen gegeven worden 
aan diverse overheden en instanties hoe 
arbeidshygiënische kennis op de Bahama’s kan 
worden verstevigd en de capaciteit kan worden 
vergroot.
Hoewel dit het enige project was dat werd 
ingediend, moest er natuurlijk wel aan de 
voorwaarden voor een goed project worden 
voldaan. De jury wordt gevormd door de 
Commissie Internationaalen bestaat uit Paul 
Swuste, Vincent Correia, Margreet Sturm, 
Pyter Brandsma en Andrea Hiddinga. De jury 
concludeerde dat het project met 92 punten van 
de maximaal 120 voldoet en motiveerde haar 
positieve advies als volgt: 

“De jury is van mening dat het een project is 
dat goed aansluit bij een groter UN initiatief 
betreffende chemical management (SAICM). 
Dit project staat momenteel wereldwijd sterk in 
de belangstelling en er worden in veel landen 
SAICM projecten opgezet. Opgemerkt wordt dat 
bij veel van deze projecten de arbeidshygiëne 
onderbelicht blijft en dat het goed is dat deze 
aspecten middels deze beurs wel belicht 
worden”. 

Al met al voldoende reden om de 
buitenlandbeurs met een gerust hart te 
overhandigen aan Jolanda en Yvonne. Het 
bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit 
project gaat slagen en we kijken uit naar het 
verslag op het NVvA symposium in 2015. 

Volgend jaar is er weer een beurs te vergeven 
en het zou mooi zijn als er dan weer meerdere 
aanvragen liggen. Langs deze weg nodig ik 
daarom eenieder uit om nu alvast na te denken 
over een interessant project in het buitenland 
en met een projectvoorstel mee te dingen naar 
de NVvA buitenlandbeurs 2015! 

Namens het bestuur van de NVvA,

Joost van Rooij (voorzitter NVvA)
joost.vanrooij@caesar-consult.nl
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EVEN VOORSTELLEN:  
NIEUWE BESTUURSLEDEN

Renske Beetstra
Nieuw in de 
vereniging en 
meteen nieuw 
in het bestuur, 
dus een stukje 
om mezelf te 
introduceren 
lijkt me wel op 
z’n plaats. Sinds 
2009 werk ik 
bij de Inspectie 
SZW, als specialist in het team Arbeidshygiëne 
en Chemische Veiligheid. Van oorsprong 
ben ik chemisch technoloog (gestudeerd en 
gepromoveerd aan de Universiteit Twente), 
en ik werd dan ook vooral aangenomen om 
inspecteurs te ondersteunen op het gebied van 
procesveiligheid.

Al snel verschoof het werkveld echter richting 
arbeidshygiëne toen ik me ging bezig houden 
met het werken in verontreinigde grond en 
niet veel later kwamen daar ook nog REACH 
en CLP bij. Dit bevalt me erg goed: het 
werk is afwisselend en er zijn volop nieuwe 
ontwikkelingen waar we op in moeten spelen. 
Naast het werk ben ik op dit moment bezig met 
het schrijven van m’n MoSHE-scriptie over het 
gebruik van de kwantitatieve risico-analyse voor 
interne veiligheid. 

Ik was wel enigszins verbaasd toen Joost 
me vroeg of ik het bestuur van de NVvA 
wilde versterken, aangezien ik geen 
arbeidshygiënische opleiding heb gevolgd.  
Ik houd me echter dagelijks bezig met stoffen 
en ik hoefde dan ook niet lang na te denken 
over het verzoek. De eerste kennismaking met 
bestuur en vereniging is me zeer goed bevallen 
en ik heb er dan ook zin in om me hier de 
komende jaren voor in te zetten. Ik wil dat graag 
samen met de leden doen, dus als mensen 
goede ideeën hebben of in een commissie 
willen zitten, dan hoor ik dat graag.

Renske Beetstra, Inspectie SZW

De redactie van de Nieuwsbrief heeft de nieuwe bestuursleden van de NVvA gevraagd een 
kennismakingsstukje te schrijven. Daaraan hebben beide met plezier voldaan. 

Tineke Rens
Mijn naam is 
Tineke Rens.  
Ik woon met 
mijn man in 
Heveadorp. 
Heveadorp is 
vanaf 1916 
gebouwd door 
Wilhelmi, de 
oprichter van 
de Hevea 
rubberfabrieken. Deze Wilhelmi was een 
maatschappelijk ondernemer die goede 
huisvesting voor zijn medewerkers belangrijk 
vond en daar veel tijd en geld aan besteedde. 
Een echte voorloper op het gebied van 
arbeidsomstandigheden dus.

Vanaf 1 januari 2014 werk ik bij het 
Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen 
als coördinator van het Informatiecentrum 
Grondstofallergie. Onze doelstelling is 
het voorkomen van astma als gevolg van 
blootstelling aan meelstof. We doen dit 
door preventie te stimuleren en daarnaast 
door vroegtijdig het ontstaan van allergie bij 
medewerkers op te sporen. 

Ik zie de NVvA als een actieve vereniging 
en wil graag een bijdrage leveren aan haar 
doelstellingen. Voor mij zijn kennisvergroting en 
–verspreiding en profilering van het beroep van 
Arbeidshygiënist belangrijke punten. 
Binnen het bestuur ga ik de functie van 
secretaris op me nemen. Om deze functie goed 
uit te kunnen voeren kan ik niet zonder de input 
van de leden. Zijn er vragen, opmerkingen of 
tips, aarzel dan niet om contact te zoeken!

Tineke Rens, Nederlands Bakkerij Centrum
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MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN  
LASROOK 
Remko Houba

Evidence based
De aanbevelingen in de Richtlijn Lasrook zijn 
opgesteld volgens ‘evidence-based’ methoden. 
Een belangrijk gevolg daarvan is dat er 
alleen aanbevelingen kunnen worden gedaan 
indien er op dat onderdeel wetenschappelijk 
onderzoek beschikbaar was. En dan bovendien 
wetenschappelijk onderzoek van voldoende 
omvang en voldoende kwaliteit. Is er op een 
bepaald onderwerp geen wetenschappelijk 
onderzoek beschreven, dan volgt er ook geen 
aanbeveling. Dat wil niet per definitie zeggen 
dat (bijvoorbeeld) andere maatregelen niet 
zouden werken. Het betekent wel dat op 
die specifieke terreinen dan onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs bestaat dat de 
maatregel inderdaad effectief is. De methodiek 
van het afleiden van dit type richtlijnen leidt 
er dus toe dat er onderscheid wordt gemaakt 
tussen zaken die ‘evidence-based’ zijn en zaken 
waar nog onvoldoende wetenschappelijke 
kennis beschikbaar is. Als kennis op een 
bepaald terrein ontbreekt worden in de richtlijn 
geen conclusies getrokken en volgt er geen 
advies.
De Richtlijn Lasrook is opgesteld op basis 
van literatuuronderzoek. Een zoekstrategie in 
een zestal databases met wetenschappelijke 
literatuur (Pubmed, Embase, Scifinder, 
NIOSHTIC, Scopus & Proquest) leverde in 
totaal 3700 potentiële wetenschappelijke 
artikelen. Het zogenaamde ‘snow-balling’ (het 
bekijken van de referentielijsten in die artikelen) 
leverde nog eens 50 artikelen op. Elk van deze 
artikelen is volgens een strak stramien bekeken 
en beoordeeld op relevante informatie voor de 
uitgangsvragen van de richtlijn. Ook de kwaliteit 
van het bewijs is voor elk onderdeel in de 
richtlijn beoordeeld volgens een vast protocol 
(EBRO systematiek). Kortom, achter elke 
aanbeveling in de richtlijn zit veel werk.

In juli 2013 is de multidisciplinaire Richtlijn Lasrook verschenen en uitgebracht. De richtlijn bevat een 
serie van aanbevelingen. Een belangrijk kenmerk van de Richtlijn Lasrook is dat deze aanbevelingen 
zijn opgesteld volgens ‘evidence-based’ methoden. Mede aan de hand van deze richtlijn is ook het 
kennisdossier lasrook geactualiseerd. Beide documenten zijn te vinden op ‘Arbokennis ontsloten’ 
(www.arbokennisnet.nl). Ook op 5xbeter is veel achtergrondinformatie beschikbaar over onder andere 
lasrook als onderdeel van de arbocatalogus in de metaal sector (www.5xbeter.nl). Waar 5xbeter 
zich wat meer richt op informatieverstrekking aan werkgevers en werknemers, is de informatie op 
arbokennisnet meer gericht op de arbo professional.

Inhoud
De Richtlijn Lasrook kent drie lagen van 
informatie: 

1.  De tekst van de richtlijn zelf  
(Een kort document van 12 pagina’s met 
vooral een lijst van aanbevelingen, elk met 
een korte introductie)

2.  Het achtergronddocument  
(Een lang document van 113 pagina’s met 
voor elke uitgangsvraag en aanbeveling 
een beschrijving van de wetenschappelijke 
literatuur en de weging van die informatie); 

3.  De evidence-tabellen  
(beschikbaar als bijlage 3 van het 
achtergrond document) die een korte 
samenvatting geven van elke referentie die 
in dit kader is beoordeeld.

De tekst van de richtlijn gaat in op een drietal 
hoofdonderwerpen: 

•	 Beoordeling	van	de	blootstelling	aan	lasrook
•	 	Maatregelen	om	blootstelling	aan	lasrook	te	

reduceren
•	 Evaluatie	van	genomen	maatregelen

Met name het onderdeel maatregelen bevat 
elementen die mijns inziens een aanvulling 
zijn op de informatie die tot op dat moment 
beschikbaar waren. Vooral op het gebied 
van de meer technische aspecten van het 
lassen. Zo kan bijvoorbeeld de keuze van het 
beschermgas en van de verbruiksmaterialen 
(lasdraden, elektrodes) invloed hebben op 
de emissie van lasrook. Ook kan de emissie 
van lasrook worden verlaagd door pulserend 
te lassen. Bij pulserend lassen heeft de 
stroombron twee verschillende niveaus van 
stroomsterkte, een constante basisstroom die 
de boog in stand houdt, met daaroverheen 
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een pulserende stroom die zorgt voor het 
loslaten van de druppels van de elektrode. 
Ook van de reeds beschreven maatregelen om 
lasrook te verlagen is alle wetenschappelijke 
informatie overzichtelijk gebundeld en 
beoordeeld. Beschreven zijn bijvoorbeeld 
lastoortsafzuiging, locale bronafzuiging, het 
gebruik van lastafels, het gedrag van de lasser, 
ademhalingsbeschermingsmiddelen en de 
maatregelen die nodig zijn bij het lassen in 
besloten ruimten.

Dilemma’s
Naast ‘evidence-based’ maatregelen levert 
de Richtlijn Lasrook ook een (beperkt) 
aantal praktische dilemma’s op. Eén van die 
dilemma’s wordt bijvoorbeeld gevormd door de 
slijpwerkzaamheden die vaak gecombineerd 
met lassen worden uitgevoerd. Zowel slijpen als 
lassen zorgen voor een signaal in de meting. 
De grenswaarde voor lasrook van 1 mg/m3 
is echter opgesteld voor lasrook en op basis 
van de gezondheidseffecten die lasrook met 
zich meebrengt. De deeltjeskarakteristieken 
en chemische samenstelling van lasrook en 
stofdeeltjes als gevolg van slijpen, zijn erg 
verschillend. Ook de risico’s voor de gezondheid 
zijn voor lasrook en slijpstof anders. De meest 
zuivere beoordeling is daarom om blootstelling 
aan lasrook te meten zonder dat er tijdens de 
meting wordt geslepen. 

Invloed slijpwerk
Een viertal studies geeft informatie over hoe 
groot de invloed van slijpwerkzaamheden op 
de meting van lasrook kan zijn. De conclusie 
was dat slijpen voor een duidelijk signaal in 
de stofmeting zorgt, dat zelfs groter kan zijn 
dan het meetsignaal als gevolg van lassen. 
Het bewijs daarvoor is sterk. De inhoudelijke 
consequentie daarvan is echter dat, wil 
je een meting van lasrook op een zuivere 
manier vergelijken met de grenswaarde, je 
de slijpactiviteiten zoveel mogelijk buiten 
beschouwing moet laten omdat die zorgen voor 
een overschatting van de blootstelling.  
Het bijbehorende advies van de Richtlijn 
Lasrook is daarom vanuit inhoudelijk perspectief 
als volgt geformuleerd: ‘gedurende de meting 
van lasrook dient niet te worden geslepen, 
omdat dit de meting van lasrook verstoort’. 

Meetstrategie
Het scheiden van de componenten van 
lasrook en van slijpstof in de meting, kan 
alleen meetstrategisch worden opgelost. 
Metingen zouden eigenlijk zodanig moeten 
worden ingericht dat er alleen lasrook wordt 
gemeten en er gedurende de meting geen 
slijpwerkzaamheden worden uitgevoerd.  
Dit botst echter wel met de huidige praktijk 

waarbij slijpactiviteiten als onderdeel van het 
totale pakket van maatregelen gewoon worden 
meegenomen. 
Het uitsluiten van slijpactiviteiten kan in 
sommige gevallen ook nog een behoorlijke 
uitdaging betekenen, omdat alle activiteiten 
gedurende een werkdag afwisselend of naast 
elkaar worden uitgevoerd. Toch is het denk 
ik belangrijk voor de arbeidshygiënist om dit 
aspect goed in het achterhoofd te houden en 
je te realiseren dat slijpactiviteiten in principe 
als verstorende component moeten worden 
beschouwd. In de interpretatie van de metingen 
moet het in ieder geval worden meegenomen.

Remko Houba,
arbeidshygiënist bij het NKAL (www.nkal.nl) 
en Prevent Partner (www.preventpartner.nl) 
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BRONAANPAK LASROOK: VERBETER-
DE LASTOORTS MET BRONAfzUIGING
Jeroen Terwoert

In de literatuur zijn associaties gevonden tussen 
blootstelling aan lasrook en onder meer hart- en 
vaataandoeningen, astma en bronchitis (Huizer 
et al., 2009; Ibfelt, 2009; Lilienberg et al., 
2008). Gezien de grote aantallen blootgestelde 
werknemers en de ernst van de geassocieerde 
aandoeningen, levert lasrook de samenleving in 
potentie een aanzienlijke ziektelast op.  
De grenswaarde voor lasrook is in 2010 
verlaagd van 3,5 mg/m3 tot 1 mg/m3.  
Deze grenswaarde wordt in de praktijk nog 
regelmatig overschreden.

Techniek, organisatie en mens
Het voldoende beheersen van de blootstelling 
aan lasrook is niet eenvoudig. Vaak worden 
combinaties ingezet van ruimteventilatie en 
bronafzuiging, zoals mobiele afzuigarmen of 
lastafels met onderafzuiging. Zoals bekend, 
hangt de effectiviteit van puntafzuiging sterk af 
van de afstand tot de bron. De optimale afstand 
is veelal slechts enkele decimeters maar dat 
kan in de praktijk lastig te realiseren zijn.  
Ook wanneer grote objecten gelast moeten 
worden, of in geval van mobiel laswerk, 
bijvoorbeeld in de scheepsbouw en in 
besloten ruimten, is puntafzuiging vaak niet 
goed mogelijk. Dan is het gebruik van een 
aangeblazen lashelm ofwel verse-luchtkap de 
aangewezen optie. Groot nadeel hiervan is 
echter de ventilator die op de rug moet worden 
meegedragen. Bedrijven geven aan, dat dit te 
zwaar is voor langdurig gebruik.
Naast factoren in de techniek, zijn er factoren in 
de organisatie en de mens die nogal eens het 
effect van interventies en beheersmaatregelen 
beperken. Veelal is een technische oplossing 
alléén niet voldoende. Mobiele afzuigarmen 
moeten regelmatig verplaatst worden om 

Het beheersen van de blootstelling aan lasrook is onder meer in de metaalindustrie en de 
scheepsbouw nog een ‘uitdagend’ probleem. Het totaal aantal Nederlandse werknemers dat 
dagelijks aan lasrook wordt blootgesteld is enkele jaren geleden geschat op 400.000 (Huizer et 
al., 2009). Dit is inclusief de werknemers die onregelmatig laswerk uitvoeren als neventaak, zoals 
autoschadeherstellers. 
Lasrook-afzuiging geïntegreerd in de lastoorts is in potentie een maatregel die effectiever en 
gebruiksvriendelijker kan zijn dan andere middelen, zoals bijvoorbeeld afzuigarmen die de lasser 
zelf moet positioneren. In de praktijk vielen de prestaties tot voor kort echter tegen. TNO, producent 
Translas BV en innovatieplatform i-Tanks werken momenteel aan de ontwikkeling van een afgezogen 
lastoorts die aanmerkelijk beter moet gaan presteren.

effectief te zijn, ze beperken het zicht of de 
bewegingsvrijheid waardoor ze te ver weg 
geplaatst worden, en aangeblazen lashelmen 
worden regelmatig opengeklapt om goed zicht 
te houden op het object. 
Een goede beschikbaarheid van 
beheersmaatregelen volgens de ‘stand der 
techniek’ betekent daarom zeker niet dat 
dit automatisch leidt tot een juist gebruik 
en derhalve tot een goede beheersing van 
blootstelling. Voorlichting, zoals onder meer 
door de Verbetercoaches in de metaalindustrie, 
heeft effect. Maar om te beklijven moet het 
vaak herhaald worden en het lost niet alles 
op. Het gaat vaak elders mis: de techniek 
voldoet niet helemaal, of de organisatie of 
het productieproces biedt de medewerkers 
geen mogelijkheid om de werkmethoden 
aan te passen. In plaats van het herhalen 
van voorlichtingsboodschappen zou daarom 
gezocht moeten worden naar mogelijkheden 
om het de medewerkers makkelijk te maken 
om veilig en gezond te werken. Geïntegreerde 
toortsafzuiging lijkt wat dat betreft een 
hoopvolle optie.

State-of-the-art toortsafzuiging
Een lastoorts met geïntegreerde lasrook-
afzuiging is in principe een maatregel dicht 
op de bron. Het heeft niet het nadeel dat de 
lasser zelf de afzuigmond moet positioneren 
en regelmatig moet verplaatsen. Ook is het 
in principe toepasbaar voor grote objecten, in 
besloten ruimten en voor lassers die geen vaste 
werkplek hebben. Toch blijkt uit informatie van 
de verschillende leveranciers en producenten 
dat slechts 1 promille van de huidige verkochte 
lastoortsen voorzien is van een bronafzuiging 
op de toorts. Kortom, de implementatie van 
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lastoortsen met bronafzuiging verloopt zacht 
gezegd stroef. 
Enkele jaren geleden is in een Europees 
innovatieproject (ECONWELD) een prototype 
van een lastoorts met bronafzuiging ontwikkeld, 
dat in 2010 in Nederland is getest in een aantal 
bedrijven (Huizer, 2010).  
Hierin bleek dat de effectiviteit van de afzuiging 
in de praktijk tegenviel. De reductie van de 
persoonsgebonden blootstelling aan lasrook 
(inhaleerbaar stof) varieerde van 11% tot 57%. 
Hieruit werd geconcludeerd dat met de lastoorts 
die destijds beschikbaar was, gerekend mocht 
worden op een reductiefactor van maximaal 2. 

Verder bleek dat er nog diverse technische 
knelpunten op te lossen waren en dat er 
mede daardoor onder lassers nog weerstand 
bestaat tegen lastoortsen met toortsafzuiging. 
Dit project, vergelijkbare tests door de HSE in 
de UK en interviews met lassers, geven een 
uitdagend lijstje knelpunten te zien (Huizer, 
2010; HSE, 2009): 

•	 	De	effectiviteit	van	toortsafzuiging	is	
afhankelijk van de laspositie: bij ‘boven de 
hand’ lassen, ofwel met de lastoorts naar 
boven gericht, heeft een deel van de lasrook 
de neiging aan de afzuiging te ontsnappen, 
omdat lasrook door de hitte omhoog 
beweegt.

•	 	De	‘lasnaad’	blijft	meestal	nog	enkele	
seconden ‘naroken’, dus wordt bij snelle 
horizontale beweging van de toorts een 
deel van de rook niet gevangen door de 
toortsafzuiging.

•	 	In	veel	lasprocessen	wordt	vanuit	de	
lastoorts een inert ‘schermgas’ toegevoerd, 
dat essentieel is voor de laskwaliteit.  
De toortsafzuiging mag dit schermgas niet 
wegzuigen.

•	 	Bestaande	lastoortsen	met	afzuiging	waren	
vaak breder dan conventionele toortsen, 
waardoor het zicht op het object beperkt 
werd.

•	 	Bestaande	lastoortsen	met	afzuiging	
zijn vaak zwaarder, en vooral het extra 
slangenpakket leidt tot extra gewicht en 
soms tot beperking van de hanteerbaarheid.

•	 	Er	kan	vervuiling	ophopen	in	de	afzuigtip,	
zodat goed onderhoud van belang is.

In het ‘Factsheet Toortsafzuiging’ van 
de Arbocatalogus van de metaal- en 
scheepsbouw-sectoren (www.5xBeter.nl) staat 
dan ook te lezen: 
“Het is minder geschikt voor boven het hoofd 
lassen of stapellassen, omdat de lasrook dan 
minder effectief wordt afgezogen. Ook wordt 
dan de fysieke belasting van het vasthouden 
van de toorts en het slangenpakket te groot”. 

Voor een deel van de bovengenoemde punten, 
zoals de zichtbeperking en het gewicht, werd 
overigens opgemerkt dat lassers die al langer 
met toortsafzuiging werkten, dit veel minder 
een probleem vonden. Gewenning, en het goed 
leren omgaan met de nieuwe apparatuur, speelt 
een rol.

De uitdaging aangenomen
Binnen TNO bestond de sterke indruk dat 
het bestaande aanbod van lastoortsen 
met afzuiging zeker nog niet optimaal 
ontworpen was en dat er nog veel potentie 
voor verbetering in zat. Met steun vanuit 
het ministerie van EZ is daarom een 
innovatieproject opgezet. Doelstelling van dit 
project is de ontwikkeling van een lastoorts met 
een sterk verbeterde geïntegreerde afzuiging 
met behoud van de laskwaliteit, en rekening 
houdend met ergonomische ontwerpcriteria. 
Een tweede doelstelling is het ontwikkelen van 
een mobiele afzuig-unit met effectieve filtratie, 
zodat het gehele systeem mobiel te gebruiken 
is, onder meer in besloten ruimten. 
In het project wordt geparticipeerd door 
Translas BV, een middelgrote producent van 
lasapparatuur die zich specifiek richt op de ‘high 
end’ markt van lastoortsen en randapparatuur. 
Daarnaast participeert stichting iTanks, een 
kenniscentrum dat innovatieve projecten ten 
dienste van de industrie initieert. iTanks is een 
initiatief van Maasvlakte Olie Terminal (MOT), 
één van de grootste olieterminals ter wereld. 
Als joint venture vervullen zij al bijna 40 jaar 
een belangrijke functie in de logistieke keten 
tussen olieproducenten en de vijf Nederlandse 
raffinaderijen. 
In een korte voorstudie is een aantal 
(technologische) elementen geïdentificeerd 
die in een eerste haalbaarheidsstudie zijn 
uitgewerkt tot een Programma van Eisen:

1.  De lastoorts zelf: 
•	 	De	afzuiging	bij	de	tip	moet	voldoende	zijn	

om de lasrook weg te nemen maar mag niet 
de kwaliteit van de las beïnvloeden (door het 
wegzuigen van schermgas).

•	 	De	geïntegreerde	afzuiging	mag	het	zicht	op	
het werk niet teveel beïnvloeden.

•	 	De	ergonomie	moet	zodanig	zijn	dat	dit	geen	
obstructie is voor gebruik, ofwel: de lastoorts 
mag niet teveel in gewicht toenemen, de 
toorts moet goed en comfortabel vast te 
houden zijn, en de lastoorts en de lasser 
moeten gemakkelijk kunnen bewegen.

2.  De mobiele ventilatie-unit:
•	 	Huidige	units	geven	problemen	met	

verstopping van filters; de nieuwe 
unit moet ontwikkeld worden op basis 
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van cycloontechnologie en moet een 
(automatisch) reinigingssysteem bevatten.

•	 	Huidige	systemen	zijn	vaak	losstaand	en	
zwaar en groot. Het nieuwe systeem moet 
compact zijn en bij voorkeur geïntegreerd 
worden met de lastrafo.

3.  Het slangensysteem:
•	 	De	ventilatieslang	moet	geïntegreerd	worden	

in de bestaande slangensystemen. Bij voor-
keur wordt gekeken naar het verbeteren 
van de huidige koppelingen waardoor de 
bewegingsvrijheid van de werknemer niet 
verder (eerder minder) wordt beperkt. 

•	 	Ook	hier	speelt	de	ergonomie	een	
belangrijke rol.

Ontwikkeling prototype
In de eerste fase van het project zijn voor 
de verschillende onderdelen experimentele 
prototypes ontwikkeld om na te gaan wat er 
technologisch haalbaar is. Voor de optimalisatie 
van de afzuiging, in combinatie met een 
voldoende toestroom van schermgas, is 
onder meer gebruik gemaakt van modellering 
(Computational Fluid Dynamics; figuur 1). 
Verder heeft een praktijktest plaatsgevonden 
in één bedrijf, waarbij een eerste versie van 
het ontwerp getest is. In samenwerking met 
Translas zijn meerdere prototypes van de 
uiteindelijke lastoorts ontwikkeld. 

In de tweede fase, die momenteel nog loopt, 
wordt het uiteindelijke prototype van de 
lastoorts doorontwikkeld, en wordt gewerkt aan 
een prototype van de afzuigunit. Hiervoor wordt 
een afzuigunit ontwikkeld met filtering door 
middel van multicyclonen en met automatische 
flow-regeling om een optimale afzuiging te 
waarborgen. Verder vindt nog een verkenning 
plaats van de mogelijkheden van coating ter 
voorkoming van vuilafzetting in de afzuigtip van 
de lastoorts. 
Het prototype van de toorts is inmiddels onder 
gecontroleerde omstandigheden getest in 

de ‘worst-case room’ van TNO (figuur 2), ter 
bepaling van de reductiefactoren die onder 
optimale omstandigheden haalbaar zijn.  
De ‘worst-case room’ is een kleine ruimte van 
15 m³ met een ventilatie 150 m³/uur, er wordt 
getest bij een reële dagproductie door meting 
van lasrook in de ademzone van de lasser. 
Ten tijde van het schrijven van dit artikel (begin 
februari) stonden de praktijktests in bedrijven op 
het punt van starten. Hierbij zal de effectiviteit 
van de afzuiging in praktijksituaties gemeten 
worden. Tevens wordt onder de lassers een 
evaluatie uitgevoerd van het gebruiksgemak, 
het comfort, de ervaren laskwaliteit, de ervaren 
productiviteit en de acceptatie van de nieuwe 
toorts

Eerste resultaten
Het ‘definitieve prototype’ van de afgezogen 
lastoorts is door Translas onder veel 
belangstelling gepresenteerd op de las-
vakbeurs Schweißen & Schneiden in september 
2013. Het totale aanbod bestaat uit een aantal 
geïntegreerde onderdelen: 

•	 	Lastoorts	met	conische	afzuigkop,	lastip	en	
uitstroomopening voor het schermgas, ten 
bate van voldoende ‘zicht’ op het object

•	 	Een	afzuigmodule	aan	de	top	van	de	
lastoorts, dicht op de bron

•	 	Verhoogde	uitstroomsnelheid	van	inert	
schermgas

•	 	Een	kogelgewricht	tussen	toorts	en	slangen,	
dat voor een betere ergonomie zorgt

•	 	Conische	afzuigslang,	verlopend	van	smal	
naar breder

•	 	Mobiel	afzuigsysteem	met	een	capaciteit	
van 55 m3/uur, met constante flow

•	 	Geïntegreerd	filtersysteem	met	
multicyclonen (dit is nog in ontwikkeling).

De toorts reduceert de blootstelling van de 
lasser aan lasrook, zoals gemeten in de 
TNO Worst Case Room, met 90 – 95 %, 
ofwel een reductiefactor van maximaal 20. 

Figuur 1:   Flowsimulaties met een prototype van de nieuwe lastoorts (André Moons; TNO)
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Figuur 2:   TNO’s Worst-case room (André Moons, TNO).

Dit effect is bereikt door de vormgeving van 
de afzuigopeningen en door de positionering 
hiervan in de top van de lastoorts, zeer dicht 
bij het smeltbad van de las. Door de conische 
vorm van de afzuigkop stroomt het schermgas 
met een hogere snelheid uit. Dit zorgt ervoor 
dat het schermgas niet wordt afgezogen, zodat 
dit het smeltbad van de las nog kan bereiken. 
Voor het concept van afzuigopeningen (vorm, 
positionering), snelheid van uitstromend 
schermgas en de capaciteit van afzuiging/
filterinstallatie is een patentaanvraag ingediend.
 
Het zicht op het laswerk is geoptimaliseerd  
door het conische ontwerp van de afzuigkop.  
De koppeling tussen lastoorts en 
afzuiginstallatie is gerealiseerd met een 
flexibel kogelgewricht in combinatie met een 
conisch verlopende afzuigslang. Door deze 
twee ontwerpkeuzes, in combinatie met een 
verbeterd ontwerp van de handgreep, is de 
hanteerbaarheid van de lastoorts aanzienlijk 
verbeterd.

Follow-up
Nog vóórdat het huidige ontwerp uitgebreid 
is getest in bedrijven, heeft Translas al een 
aanvraag ontvangen voor levering van 750 
exemplaren aan een grote klant. Dit geeft aan 
dat er vertrouwen bestaat in de slaagkans. 
Toch lijkt het enigszins voorbarig, omdat de op 
stapel staande tests in bedrijven nog moeten 
uitwijzen hoe de effectiviteit uitvalt in de praktijk, 

onder variabele omstandigheden. Verder wordt 
nog gewerkt aan diverse optimalisaties, zoals 
de ontwikkeling van de filters op basis van 
multicyclonen , het beperken van vuilafzetting 
door het aanbrengen van een coating en/of 
het ontwikkelen van een eenvoudig reinigbare 
versie.

Op basis van een eerste ronde tests in 
bedrijven en de gebruikersevaluaties, worden 
mogelijk nog aanpassingen gedaan aan de 
lastoorts en de afzuig-unit. Daarna volgt nog 
een tweede ronde tests. De resultaten van de 
praktijktests komen naar verwachting medio 
2014 beschikbaar, waarna gewerkt gaat worden 
aan de verspreiding en de implementatie. 
We houden jullie op de hoogte. 

Jeroen Terwoert, jeroen.terwoert@tno.nl
TNO – RAPID: Risk Analysis of Products in 
Development
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METAAL TIMMERT AAN DE WEG MET 
VERBETERCHECK LASROOK 
Peter Kanters

Cijfers uit de praktijk 
Het project 5xbeter heeft veel kennis en 
ervaring opgebouwd over hoe bedrijven 
omgaan met lasrook. Enerzijds zijn er de 
ervaringen van de zeven Verbetercoaches van 
5xbeter. Veel bedrijven maken gebruik van de 
inzet van de verbetercoaches en die merken dat 
bedrijven waar ze geweest zijn ook echt aan de 
slag gaan met verbeteringen. 
Anderzijds laat 5xbeter periodiek een 
uitgebreid onderzoek naar het doelbereik 
van 5xbeter uitvoeren door een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. Uit het laatste onderzoek 
(2013) blijkt dat in meer dan 80% van 
de metaalbedrijven laswerk plaatsvindt. 
Een toenemend aantal bedrijven heeft de 
blootstelling aan lasrook laten beoordelen.  
Bij tweederde van de bedrijven is de 
beoordeling in de laatste 2 jaar nog uitgevoerd, 
en in bijna 70% van die bedrijven is daarbij 
gebruik gemaakt van de Verbetercheck Lasrook. 
Het valt in de praktijk overigens nog niet mee 
om te voldoen aan de lage grenswaarde voor 
lasrook. Een deel van de bedrijven scoort rood 
en moet dus nog maatregelen nemen. Bij een 
ongeveer even groot deel van de bedrijven leidt 
het gebruik van de Verbetercheck Lasrook tot 
het nemen van maatregelen om richting een 
groen resultaat te gaan. Hieruit blijkt dat de 
Verbetercheck een effectief instrument is om 
bedrijven te activeren om beheersmaatregelen 
te nemen als dat nodig is. 

Maatregelen lasrook
De beheersmaatregelen dienen natuurlijk 
conform de arbeidshygiënische strategie 
gekozen te worden. Hieronder volgen per stap 
de meest geziene maatregelen.
 Bronaanpak Een enkel bedrijf lukt het om 
maatregelen bij de bron te nemen. Zoals het 
gebruik van materialen die zijn gestraald, 
waardoor geen deklagen aanwezig zijn die 
bij het lassen extra lasrook veroorzaken. 

In 2006 zag de Arbocatalogus Lasrook het licht in de metaalbranche. Lasrook was het eerste thema 
dat de sociale partners oppakten verenigd in het samenwerkingsverband 5xbeter. De Arbocatalogus 
is één-op-één verwerkt in de Verbetercheck Lasrook. De Verbetercheck Lasrook is maatgevend voor 
handhaving door de Inspectie SZW in metaalbedrijven. In de praktijk is het daarmee een belangrijk 
instrument voor de beoordeling en aanpak van blootstelling aan lasrook. In dit artikel blikken we terug 
op de ervaringen met deze Verbetercheck en het effect ervan in de bedrijven.

Wat is 5xbeter?

5xbeter is een project van de 5 cao-partijen in 
de branches metaalbewerking en metalektro: 
Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Bondgenoten, 
CNV Vakmensen en De Unie. 5xbeter bestaat 
sinds 2006. 
Het doel van het project is het verbeteren van de 
veiligheid en gezondheid in de bedrijven die onder 
de genoemde metaal-cao’s vallen. De twee be-
langrijkste manieren waarop 5xbeter dit doet, zijn:

•	 	De	ontwikkeling	van	de	arbocatalogus	 
(door 5xbeter “Verbeterchecks“ genoemd) 
voor de belangrijkste arborisico’s in de  
metaalbedrijven. 

•	 	Beschikbaar	stellen	van	Verbetercoaches,	 
die bedrijven en werknemers adviseren en 
ondersteunen ten behoeve van een goede 
implementatie van de arbocatalogus in de 
bedrijven.

Alle producten en diensten van 5xbeter zijn koste-
loos beschikbaar voor alle bedrijven die vallen on-
der de CAO voor metaalbewerking en metalektro. 

De Verbetercoach

Een Verbetercoach is iemand die namens 5xbeter 
bedrijven en werknemers coacht bij het toepas-
sen van de Verbeterchecks en het uitvoeren van 
het Plan van Aanpak. Verbetercoaches kunnen 
arbeidshygiënist, veiligheidskundige en/of ergo-
noom zijn en hebben door hun functie een berg 
ervaring en kennis over veilig en gezond werken 
in metaalbedrijven. 

Het gebruik van een Verbetercoach is exclusief 
voor bedrijven uit de branches metaalbewerking 
en metalektro en is 100% kosteloos. 
De Verbetercoaches zijn te bereiken via de  
Verbeterlijn (0800 – 55 55 005) en via 
info@5xbeter.nl. 

Natuurlijk kunnen ook arbeidshygiënisten in hun 
rol als adviseur voor een metaalbedrijf contact 
opnemen met een Verbetercoach.
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Of door het toepassen van andere 
verbindingsmethoden dan lassen. Meestal 
kan dat echter niet, onder meer vanwege 
technische redenen en omwille van de kwaliteit. 
Metingen over een periode van 25 jaar laten 
wel een trend zien, dat de blootstelling aan 
lasrook jaarlijks met meer dan 3% omlaag gaat. 
Dit wordt deels verklaard door toepassing van 
schonere lasprocessen.

Bronafzuiging 
Bronafzuiging is op veel laswerkplekken 
aanwezig en uit onderzoek, ook van 5xbeter, 
blijkt keer op keer dat dit een effectieve 
maatregel is. Voorwaarde voor effectiviteit is 
wel dat de afzuigmond dichtbij de las wordt 
geplaatst. Daarom is dit vooral een geschikte 
maatregel bij kleine werkstukken. Bij grote 
werkstukken met veel en/of lange lasnaden 
is het in de praktijk lastig om bronafzuiging 
effectief te gebruiken.

Ruimteventilatie
Ruimteventilatie is belangrijk om ophoping 
van lasrook in de lasruimte zoveel mogelijk te 
voorkomen en om de achtergrondconcentratie 
zo laag mogelijk te houden. Dit is van belang 
voor collega’s die in dezelfde ruimte werken, 
maar ook voor de lasser zelf. Dankzij de 
vele neventaken die de lasser heeft, is hij 
veel meer tijd niet aan het lassen dan wel. 
Daarom wordt ook hij blootgesteld aan de 
achtergrondconcentratie in de werkruimte.  
Om die reden is mechanische ruimteventilatie 

een voorwaarde in de Verbetercheck Lasrook 
om op groen te kunnen komen. We zien in de 
praktijk dat een toenemend aantal bedrijven 
investeert in moderne afzuigsystemen, zoals 
horizontale of verticale verdringingssystemen 
en opmeng-systemen. 

Adembescherming
Hoewel adembescherming de laatste stap 
is in de arbeidshygiënische strategie, is 
het gebruik ervan vaak noodzakelijk om de 
blootstelling onder de grenswaarde te brengen. 
Dit geldt zeker voor lasprocessen waarbij veel 
lasrook wordt gevormd, zoals MIG-, MAG- en 
elektrodelassen. Een overdrukhelm geldt 
als adequate adembescherming bij deze 
lasprocessen, in elk geval bij een hogere 
inschakelduur. Meer lassers dan ooit gebruiken 
tegenwoordig zo’n overdrukhelm en het aantal 
groeit nog steeds. Vooral in de laatste vier jaar, 
na de verlaging van de grenswaarde, is het 
aantal gebruikers sterk toegenomen.  
Meestal wordt een overdrukhelm met filterunit 
gebruikt, maar soms ook met onafhankelijke 
luchttoevoer. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld 
waar lassers binnenin constructies moeten 
lassen, zoals in besloten ruimtes. 

Goed gebruik
Alleen het gebruik van zo’n overdrukhelm is 
niet voldoende voor een veilige blootstelling. 
Consequent en juist gebruik zijn cruciaal.  
Zo verwijdert de lasser soms de gelaats-
afdichting aan de onderzijde van de lashelm. 

Afbeelding 1:   Effectieve toepassing van bronafzuiging
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Hierdoor kan lasrook gemakkelijker binnen 
de lashelm komen. Specifiek hierop gerichte 
metingen van 5xbeter tonen daar naast aan, 
dat het te snel opklappen van de lashelm na 
het lassen een substantiële verhoging van de 
blootstelling geeft.  
Het advies voor lassers is dan ook om na het 
lassen minimaal vijf seconden te wachten 
met het opklappen van de lashelm, zodat de 
lasrookpluim uit de ademzone is verdwenen. 
Omdat het voor de lasser een opgave is om 
hier steeds alert op te zijn, biedt een lashelm 
met opklapbare lasruit een goede oplossing. Bij 
deze nieuwste generatie lashelmen zit achter 
de opklapbare lasruit nog een groot blank 
vizier. De overdrukhelm kan hierdoor omlaag 
geklapt blijven en de lasser kan met dezelfde 
bescherming direct doorgaan met zijn werk.  
Dit type overdrukhelmen zijn ook beschikbaar 
met de hoogste beschermingsfactor TH3.

Verbetercheck en Inspectie SZW
Metaalbedrijven mogen ervan uitgaan dat ze 
voldoen aan de Arbowet als de blootstelling aan 
lasrook beoordeeld is met de Verbetercheck 
en het resultaat hiervan groen is. In het 
gehanteerde stoplichtmodel betekent groen dat 
de blootstelling onder de grenswaarde ligt.  
In de praktijk verwijst de Inspectie SZW ook 
altijd naar de Verbetercheck Lasrook en naar de 
Verbetercoaches van 5xbeter.
In het I-SZW-rapport “Arbozorg in Nederland” 
van september 2013 wordt de metaalsector 
specifiek genoemd. Over de inzet van 
Verbetercoaches vermeldt het rapport: 
“Bedrijven die daarvan gebruik maken, hadden 
volgens waarnemingen van inspecteurs hun 
arbozorg beter op orde dan bedrijven die geen 
Verbetercoach langs hadden gehad”.

Instrumenten 5xbeter
5xbeter biedt werkgevers en werknemers, 
maar ook arbo-adviseurs van bedrijven, 
diverse middelen om de aanpak van lasrook te 
ondersteunen. Al deze middelen zijn kosteloos 
in te zien, te downloaden en/of te bestellen op 
de website van 5xbeter (www.5xbeter.nl). 

•	 	De	Notitie	Verbetercheck	Lasrook	bevat	
alle achtergrondinformatie over de 
werking van de Verbetercheck en de 
onderbouwing ervan. De factoren waarmee 
de Verbetercheck werkt en rekent staan 
overzichtelijk in een aparte tabel voor las- en 
snijprocessen. Dit maakt duidelijk hoe de 
check achter de schermen werkt en hoe het 
eindresultaat tot stand komt. 

•	 	Wanneer	lassituaties	buiten	het	
toepassingsgebied van de Verbetercheck 
vallen, zoals geautomatiseerde 
lasprocessen, zijn metingen nodig. Hiervoor 
is door 5xbeter een Meetprotocol Lasrook 
ontwikkeld. In het protocol is rekening 
gehouden met alle normen die gelden voor 
het uitvoeren van blootstellingsmetingen 
naar lasrook. Daarmee is het een leidraad 
voor metaalbedrijven en arbeidshygiënisten 
bij het uitvoeren van lasrookmetingen. Het 
Meetprotocol Lasrook is ook uitgangspunt 
geweest bij uitvoering van het Meetplan 
Lasrook, dat 5xbeter afgelopen jaren heeft 
uitgevoerd ter verdere onderbouwing van de 
Verbetercheck Lasrook.

•	 	Voor	een	overzicht	van	wat	beschikbaar	is	
aan verschillende types van bronafzuiging, 
ruimteventilatie en adembescherming zijn 22 
Factsheets beschikbaar. Ze zijn opgesteld in 
nauwe samenwerking met het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek (NIL) en geven 
een prima beeld van de stand der techniek. 

•	 	Er	is	een	Offertechecklist	beschikbaar	om	
offertes van leveranciers van systemen voor 
ruimteventilatie- en afzuiging van lasrook te 
beoordelen. 

Afbeelding 2:   Overdrukhelm met filterunit en opklapbare lasruit
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Opzet Verbetercheck Lasrook

Aan de Verbetercheck ligt een rekenmodel 
ten grondslag om risico’s te beoordelen.  
In de dataset achter dit rekenmodel zijn 
meer dan 1500 lasrookmetingen en 2100 
metingen van metalen in lasrook opgeno-
men. Het invullen van de Verbetercheck 
Lasrook komt neer op het beantwoorden 
van een serie vragen. Na het beantwoorden 
van alle vragen, verschijnt de beoordeling 
aan de hand van een stoplichtmodel. Afhan-
kelijk van de uitslag krijgt de gebruiker een 
Plan van Aanpak aangeboden, waarmee 
toegewerkt kan worden naar een verbete-
ring van de situatie. Een bedrijf dat gebruik 
maakt van de Verbetercheck hoeft geen 
metingen meer uit te voeren. De Verbeter-
check kan toegepast worden voor verreweg 
de meeste in de praktijk toegepaste las- en 
snijprocessen. 

Update in 2010

Alweer zo’n 4 jaar geleden, op 1 april 2010, 
werd de verlaagde, (publieke) grenswaarde 
voor lasrook van 1 mg/m³ van kracht. 
Vanwege deze verlaging werd destijds de 
bestaande Verbetercheck Lasrook door 
5xbeter aangepast en waar nodig verbeterd. 

Inschakelduur 

In een grootschalig meetproject van 5xbeter, 
ter verdere onderbouwing van de Verbeter-
check, is bij alle metingen ook de inschakel-
duur (netto lastijd) gemeten. 
De gemiddelde inschakelduur was 15% 
over alle metingen (n=256). 
Uitsplitsing naar (af)lassers en hechters gaf 
een gemiddelde inschakelduur van 21% 
respectievelijk 4%. 

Voorlichtingsmateriaal
Uit de gebruikte meetgegevens voor de 
Verbetercheck is gebleken dat voorgelichte 
lassers gemiddeld gezien een lagere 
blootstelling aan lasrook hebben dan niet 
voorgelichte lassers. Vanwege dit grote belang 
is ook voorlichting als voorwaardelijke factor 
in de Verbetercheck opgenomen. Ofwel: bij 
het ontbreken van goede voorlichting wordt 
niet voldaan aan de Verbetercheck en volgt 
altijd een rood resultaat. 5xbeter heeft diverse 
voorlichtingsmaterialen beschikbaar die veel 
gebruikt worden door bedrijven: 

•	 	Een	voorlichtingsfilm	(beschikbaar	in	4	talen)
•	 	Een	brochure	“Lasrook	te	lijf”	voor	

werknemers (beschikbaar in 4 talen)
•	 	Een	complete	Toolbox	Lasrook	met	hand-out	

en aankondigingsposter
•	 	Magneetmatten	met	de	belangrijkste	

tips voor de lassers, voor gebruik op de 
werkplek. 

Naast al deze fysieke materialen verzorgen 
de Verbetercoaches met grote regelmaat 
voorlichting aan lassers. Dit zijn in hoge mate 
interactieve toolboxen, gericht op drie niveaus 
die elkaar logischerwijs opvolgen: kennis, 
houding en gedrag. Daarbij werken de coaches 
met stemkastjes, waarmee de deelnemers 
antwoorden en meningen geven. Daarmee 
wordt bereikt dat alle lassers in een toolbox 
actief meedoen en dat er discussie ontstaat. 

Tot slot 
Terugkijkend op ruim 7 jaar Verbetercheck 
Lasrook, is de slotsom dat de blootstelling 
aan lasrook zeker nog niet overal veilig is 
(d.w.z. onder de grenswaarde). Maar bedrijven 
hebben wel veel meer aandacht voor de 
lasrookproblematiek en nemen daadwerkelijk 
maatregelen om de situatie te verbeteren.  
En lassers passen de maatregelen steeds beter 
toe, omdat zij zich bewuster zijn van de risico’s. 
Alles tezamen is er dus al veel bereikt om de 
blootstelling aan lasrook verder te verminderen. 
5xbeter gaat door op de ingeslagen weg en zet 
de komende jaren in op het bereiken van nog 
meer bedrijven en lassers. 

Peter Kanters, Verbetercoach 5xbeter,
IJzersterk voor veilig werk!
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ONDERHOUD VAN  
VENTILATIESySTEMEN
Remko Houba

Bij het bedrijf zijn ongeveer 10-15 lassers 
werkzaam. De meeste laswerkzaamheden 
vinden plaats op lastafels met afzuiging (zie 
figuur 1). Hoewel vele jaren oud, werden deze 
voorzieningen op dat moment als adequaat 
beschouwd door zowel werkgever als 
werknemers. Alle lastafels waren aangesloten 
op een centraal afzuigsysteem. Het centrale 
afzuigsysteem werd jaarlijks onderhouden 
door een externe firma. Alles onder controle en 
geborgd….. dacht men….

Figuur 1: Voorbeeld van een lastafel

Beoordeling lasrook
Op verzoek van het bedrijf is de blootstelling 
aan lasrook beoordeeld bij een aantal lassers. 
Blootstelling aan lasrook is gemeten via 
persoonlijke metingen van inhaleerbaar stof en 
vergeleken met de wettelijke grenswaarde van 

Bij onderhoudswerk aan ventilatiesystemen kan blootstelling aan lasrook voorkomen. Dat dit een 
vaak onderbelicht onderdeel is van het arbobeleid, blijkt uit onderstaand praktijkvoorbeeld. Enige tijd 
geleden kwam een werknemer van een lasbedrijf bij de polikliniek van het NKAL voor de evaluatie van 
arbeidsgebonden luchtwegklachten. Naar aanleiding van deze casus hebben we op verzoek van het 
bedrijf ook een beoordeling uitgevoerd van de blootstelling aan lasrook en de ventilatiemaatregelen.

1 mg/m3. Ademhalingsbescherming werd niet 
gedragen. Ook is een beoordeling uitgevoerd 
van het ventilatiesysteem. De luchtsnelheden 
rondom de afzuiging zijn daarbij gemeten. 
De vraag die hierbij centraal stond is: welke 
luchtsnelheden de ventilatie genereerde op de 
plekken waar lasrook daadwerkelijk vrijkomt 
(de vangsnelheid). Als beoordelingscriterium 
werd aangehouden dat de vangsnelheid van 
de afzuiging voor lasdamp (op de plek waar 
de lasdamp ontstaat) 0,5 - 1,0 m/s moet 
zijn. Ook is bij elke lastafel de luchtsnelheid 
gemeten in het afvoerkanaal naar de centrale 
ventilatieunit en deze is vergeleken met de 
luchtsnelheden zoals die bij de oplevering 
van het ventilatiesysteem door de leverancier 
werden genoemd.

Resultaten
Figuur 2 geeft een schematische weergave van 
de lashal met in totaal zo’n 8 vaste werkplekken 
voor handmatig laswerk. Bij elke lasplek staat 
een grove beoordeling van de ventilatie op 
basis van bovenstaande criteria (voldoet, 
kan beter, voldoet niet). Bij ‘voldoet niet’ was 
de ventilatie van de lastafel minder dan 40% 
van de capaciteit bij oplevering en was de 
vangsnelheid 0,1 - 0,5 m/s. De werknemer 
met klachten was werkzaam op één van de 
werkplekken waar de afzuiging als onvoldoende 
was beoordeeld.

In de figuur staan bij sommige lastafels 
percentages weergegeven. Dit percentage geeft 
weer wat de blootstelling aan lasrook voor de 
lasser was ten opzichte van de grenswaarde. 
Ook bij de uitsnijmachine en verder in de ruimte 
(achtergrondmeting) is de lasrook gemeten.

Onderbelicht
Een nadere blik op de lastafels leerde dat de 
ventilatiekanalen soms geheel of gedeeltelijk 
verstopt zaten. Ook was de aansluiting van 
de ventilatiepijpen niet altijd meer adequaat 
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en was er sprake van aanzuiging van valse 
lucht, ergens tussen de lastafel en de centrale 
ventilatieunit. Na de installatie van het 
ventilatiesysteem vele jaren geleden, was dit 
deel van het systeem nooit meer beoordeeld. 
Uitsluitend de centrale ventilatieunit was in 
extern onderhoud geplaatst.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn alle 
lastafels met bijbehorende aansluitingen 
aan een gericht onderhoudsprogramma 
onderworpen. De ventilatie (capaciteit en 
vangsnelheden) is daarna opnieuw beoordeeld 
en deze voldeed weer aan de eisen. Ook 
is het onderhoud van het ventilatiesysteem 
opgewaardeerd en is een kritische beoordeling 
en check van de afzuiging bij de lastafels 
opgenomen in het onderhoudsschema, in 
aanvulling op het onderhoud van de centrale 
ventilatie unit.

Gedempt
Een belangrijke les die hieruit kan worden 
geleerd is dat ventilatie systemen alleen 
blijvend effectief zijn indien deze goed 
worden onderhouden en alle onderdelen 
in het ventilatiesysteem in het onderhoud 
worden meegenomen. Dit voorbeeld staat 
mijns inziens niet op zichzelf. Het komt veel 
vaker voor dat een bedrijf ooit in het verleden, 
met alle goede bedoelingen, een maatregel 
heeft geïmplementeerd om blootstelling op 
de werkplek te reduceren. Vervolgens wordt 
vaak aangenomen dat deze maatregel tot in 
de eeuwigheid blijft werken, zonder dat er ooit 
wordt gecontroleerd of het gewenste effect ook 
daadwerkelijk (blijvend) is gerealiseerd. Meestal 
wordt de effectiviteit van een maatregel niet 
eens beoordeeld direct na de invoering ervan. 
Maar een periodieke evaluatie op blijvende 
werking en effectiviteit is al helemaal zeldzaam. 

Figuur 2:   Samenvatting metingen van lasrook en ventilatie

Bij dit specifieke bedrijf was een werknemer 
met klachten de ‘trigger’ om aan dit aspect 
volwaardige aandacht te schenken.  
Als het kalf verdronken is…… 
Gelukkig is het punt bij dit bedrijf nu opgepakt 
en beter dan voorheen geborgd. Een 
belangrijke taak van een arbeidshygiënist om 
bedrijven ook op dit punt te wijzen en zedaarbij 
te ondersteunen.

Remko Houba,
arbeidshygiënist bij het NKAL (www.nkal.nl) 
en Prevent Partner (www.preventpartner.nl)
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HOE SCHADELIJK IS CHIRURGISCHE 
ROOK VOOR DE GEzONDHEID?
Erik Hagelaar, Jeroen Wolbers

Actief of passief in aanraking komen met 
rook is schadelijk voor de gezondheid. In de 
operatiekamer wordt OK-personeel dagelijks 
blootgesteld aan rookdeeltjes en dampen met 
gevaarlijke en risicovolle componenten.  
De oorzaak is elektrochirurgie, oftewel 
diathermie, die in 85% van alle operaties wordt 
toegepast. Een techniek die bij uitstek geschikt 
is voor het snijden in weefsel en het stelpen van 
bloedingen. Maar de schaduwzijde is dat daarbij 
gassen, dampen en deeltjes vrijkomen die 
bekend staan als chirurgische rook. Vanaf de 
jaren tachtig is onderzoek gedaan naar gevaren 
van de blootstelling aan deze chirurgische rook. 
Een Japans onderzoeksteam [1] stelde toen al 
dat de mutageniteit van deze rook vergelijkbaar 
was met die van zes ongefilterde sigaretten. 
Recenter Engels onderzoek [2] uit 2012 trok 
zelfs een gemiddelde vergelijking met 27 tot 
30 sigaretten per dag. Wetenschappelijke 
studies wijzen uit dat er ongeveer tweehonderd 
chemische componenten in chirurgische 
rook aanwezig zijn. Over de specifieke 
gezondheidsrisico’s voor OK-personeel tasten 
de geleerden echter nog in het duister. Bij de 
uitstoot van dieselmotoremissie weten we 
pas sinds vijf jaar dat de vrijkomende stoffen 
kankerverwekkend zijn. Pas toen is men 
strenge voorwaarden gaan introduceren, maar 
dat was in feite te laat. Dat moeten we bij 
diathermie voorkomen.

Onbekendheid
De aard, duur en impact van de blootstelling 
aan chirurgische rook moeten in beeld 
worden gebracht om de risico’s goed te 
kunnen beschrijven. Er is een groot aantal 
externe factoren die dat bemoeilijken. In 
de eerste plaats is er nog veel onbekend 
over de samenstelling en toxiciteit van de 
componenten in diathermische rook. Op basis 

OK-personeel wordt bij elke operatieve ingreep met elektrochirurgie blootgesteld aan  chirurgische 
rook. Hoewel wetenschappelijke studies de dagelijkse rookproductie vergelijken met een pakje 
sigaretten, is de impact daarvan op de gezondheid bij ziekenhuizen nog onvoldoende in beeld.  
Erik Hagelaar (38 jaar) is sinds 2006 werkzaam als arbeidshygiënist bij advies- en ingenieursbureau 
RPS. Zijn expertise ligt met name in het uitvoeren van onderzoeken in de zorgsector. Hij deed 
blootstellingsonderzoeken in verschillende ziekenhuizen. Op basis van de resultaten daarvan en van 
literatuurstudies pleit hij voor intensiever onderzoek naar de gevaren van chirurgische rook en een 
verplichte toepassing van ‘smoke evacuators’. 

van literatuuronderzoek [3] concludeert RPS 
dat de stoffen aldehyden, koolmonoxide en 
aromatische koolwaterstoffen (zoals benzeen 
en PAK) in elk geval relevant zijn om nader 
te bestuderen. Tevens komen er zeer kleine 
partikels (fijnstof en ultrafijn stof) vrij die tot diep 
in de luchtwegen kunnen doordringen.  
Een indicatie van de exacte samenstelling is 
niet te geven omdat hier onvoldoende gegevens 
over zijn en de procesomstandigheden per 
type weefsel variëren. Naast deze ‘normale’ 
rookcomponenten heeft literatuuronderzoek [4] 

naar de samenstelling van chirurgische rook 
uitgewezen dat er ook bestanddelen in zitten 
die afkomstig zijn van patiëntenweefsel, zoals 
viruspartikels, bacteriën en DNA. 

Erik Hagelaar deed in 2009 en 2013 
zelf onderzoek naar de blootstelling aan 
chirurgische rook in verschillende ziekenhuizen. 
Hij analyseerde de kortdurende blootstelling 
(15 minuten) en gemiddelde dagblootstelling 
aan aldehyden, aromatische koolwaterstoffen 
en (ultra-) fijnstof in de ademzone van OK-
personeel. Uit metingen bleek dat de resultaten 
ruim onder de grenswaarden lagen.  

Diathermie

Bij diathermie wordt gebruik gemaakt van 
twee elektrische geleiders. Door de hoge 
stroomdichtheid op de overgang van het metaal 
naar het weefsel ontstaat er warmteontwikkeling. 
De opwarming veroorzaakt coagulatie en 
denaturatie van de weefsels met een stelping van 
de bloeding tot gevolg. Hierdoor kan men snijden 
in weefsels en tegelijkertijd coaguleren (stelpen). 
Als gevolg hiervan ontstaat de zogenoemde 
diathermische rook.  
De hoeveelheid warmte wordt bepaald door 
spanning en weefselweerstand. 
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Geen reden tot paniek dus? 
Vanuit praktisch en analytisch oogpunt hebben 
we slechts een paar stoffen die vrijkomen 
kunnen onderzoeken. Deze stoffen hebben 
bewezen dat ze (verdacht) kankerverwekkend 
of reprotoxisch zijn (formaldehyde, benzeen 
en tolueen). Bovendien is niet uit te sluiten 
dat bij - herhaalde - blootstelling aan 
andere bestanddelen van diathermische 
rook, waaronder biologische agentia, 
gezondheidseffecten kunnen optreden. 

Praktische beperkingen
Bij het meten van de blootstelling aan 
chemische stoffen kun je tegen praktische 
beperkingen aanlopen. Zo kunnen stationaire 
luchtmetingen - voor het bepalen van de 
achtergrondconcentratie - veelal alleen 
worden uitgevoerd buiten de steriele omgeving 
waarin wordt gewerkt. Voor het bepalen van 
de blootstelling via de luchtwegen moeten 
persoonsgebonden luchtmetingen uitgevoerd 
worden bij de direct blootgestelde OK-
medewerker. Helaas kan er maximaal één  
PAS-pomp per persoon worden ingezet, 
waardoor niet alle relevante stoffen tegelijk 
gemeten kunnen worden.
Op basis van vooronderzoek en overleg 
met de opdrachtgever moet een selecte 
keuze worden gemaakt van de te meten 
componenten. De procesomstandigheden en 
dus de rookontwikkeling variëren per operatie 
en per type weefsel. Ook zijn er situationele 
factoren die invloed kunnen hebben op de 
meetresultaten. Denk aan het ventilatievoud in 
de OK, de luchtdrukhiërarchie en de variabele 
instelling van de diathermie apparatuur. 
Tot slot is het beoordelen van meetresultaten 
nog lastiger. Voor slechts weinig stoffen is een 
wettelijke of gezondheidskundige grenswaarde 
voor beroepsmatige blootstelling vastgesteld. 
Wanneer deze er wel is, geldt de grenswaarde 
veelal voor een dagblootstelling, daardoor is de 
piekbelasting moeilijk te beoordelen. 

‘Smoke evacuator’
Er zou gezocht moeten worden naar 
alternatieven voor de huidige operatiemaskers. 
Deze bieden onvoldoende bescherming tegen 
kleine (rook)partikels en dampen.  
Er zijn operatiemaskers nodig die een hogere 
kwaliteit van adembescherming bieden om 
blootstelling aan chirurgische rook zoveel 
mogelijk te voorkomen. In de tussentijd dienen 
ziekenhuizen direct maatregelen te nemen met 
de verplichte inzet van ‘smoke evacuators’.  
Een ‘smoke evacuator’ zuigt rook direct af door 
een canule op het diathermiemes. Hiermee 
wordt de blootstelling voor medewerkers 
aanzienlijk verlaagd. Het grootste nadeel blijkt 
echter dat veel specialisten dit instrument door 

belemmering van het zicht in de praktijk niet 
gebruiken. Daar moet iets op gevonden worden. 
Verder is een intensievere samenwerking 
nodig tussen arbeidshygiënisten (en andere 
deskundigen) en ziekenhuizen.  
“In samenwerking met toxicologen zouden 
we een betere interpretatie kunnen doen van 
de toxiciteit. Uiteraard lopen we dan tegen 
het probleem aan dat we niet alle relevante 
stoffen tegelijk kunnen meten, maar samen met 
ziekenhuizen kunnen we dit praktisch probleem 
oplossen. Zo hebben we bijvoorbeeld analytisch 
al grote sprongen voorwaarts gemaakt met het 
toepassen van canisters (een geavanceerde 
monsternamemethode). Het is nú tijd om met 
elkaar snel stappen te maken, zodat we op 
termijn niet met de ongewenste neveneffecten 
van chirurgische rook worden geconfronteerd. 

Erik Hagelaar, erik.hagelaar@rps.nl
Arbeidshygiënist bij advies- en 
ingenieursbureau RPS
Tekst: Jeroen Wolbers, bedrijfsjournalist RPS
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VERSLAG NVVA SyMPOSIUM 2014 
Hypes: waar of waardeloos?

Zoals gewoonlijk begon het symposium weer in een zonovergoten ambiance, Woudschoten conferen-
tiecentrum te Zeist, bij de meeste NVvA-leden inmiddels welbekend. Indachtig het thema willen we het 
eerst volgende onder de aandacht brengen: Waar én waardeloos. 

Het symposium van 2014 zal het laatste NVvA-symposium zijn dat onder regie van Els van der Putten is 
georganiseerd. Els is oprichter (1995) van bureau EPS (Secretariaats- en Congresbureau) dat sindsdien 
op zeer professionele wijze het secretariaat voert van de NVvA, maar ook van de zusterverenigingen 
van arbo-kerndeskundigen (bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O-ers, ergonomen).

Het bureau EPS gaat, twee straten verderop in Eindhoven, onder dezelfde naam door met een nieuwe 
eigenaar en met dezelfde medewerkers. De centrale ondersteunende rol van EPS in het veld van 
arbodeskundigen is beslist ook de onderlinge communicatie tussen deze verenigingen zeer ten goede 
gekomen. In haar ondersteunende rol heeft Els niet alleen bijgedragen aan de gestage verbetering van 
de NVvA Nieuwsbrief en het TtA (Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschappen), maar ook achter de 
schermen van de website en bij de vernieuwing ervan, speelde zij een belangrijke rol. 

En natuurlijk heeft zij jaar na jaar gezorgd voor de welhaast perfecte organisatie van de NVvA-symposia, 
inclusief het prachtige weer. Zij was het, die samen met één van haar medewerksters de symposium-
bezoekers verwelkomde met een naambadge en een tas vol informatie, en die hen de deelname-
bewijzen (en een door haar uitgezochte gadget) mee naar huis gaf. Het liefst was ze eigenlijk achter  
de schermen gebleven, maar dat konden we als arbo-club niet toelaten. 

Els, vanaf deze plaats een bijzonder hartelijk woord van dank voor alles wat je voor de vereniging en 
zeker ook voor de redactie van Nieuwsbrief en website hebt betekend. 

Afscheid Els van der Putten Bureau EPS tijdens een time-out
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Het medialandschap is de afgelopen jaren sterk 
veranderd: naast oudere geschreven media en 
radio en TV, zijn digitale media in het nieuws 
en de beeldvorming een grote rol gaan spelen, 
mede dankzij de introductie van smartphones. 
Denk aan Wikipedia en dan vooral WikiLeaks, 
maar ook Youtoube, als verspreiders van 
nieuws. Ook berichten via e-mail, maar meer 
nog via SMS, Whatsapp, Twitter, Facebook 
enzovoort kunnen grote aantallen lezers 
bereiken, wereldwijd. Door deze ontwikkelingen, 
waarbij het nieuws vaak ongefilterd door een 
journalistieke bril het grote publiek bereikt, is er 
een ware ‘mediacratie’ ontstaan, waarin hypes 
gemakkelijk kunnen ontstaan en vaak bijna net 
zo snel weer verdwijnen. Hoe kunnen zichzelf 
respecterende belanghebbenden (bestuurders, 
wetenschappers, politici, journalisten enz.) daar 
het best mee omgaan?

Jack de Vries: Weet wat én wie ertoe doet!

Mediacratie
De Vries haalde enkele hypes uit het recente 
verleden aan: het Facebook-feest in Haren, 
de jacht op de kopschoppers in Eindhoven, de 
evacuatie van een Utrechtse woonwijk wegens 
asbest, de commotie over PUR isolatieschuim 
en over UMTS-masten.  

Dag 1: Mediacratie en flitsende speeches 

Na de inleidende schermutselingen met een openingswoord van Joost van Rooij (voorzitter NVvA) en 
Koen Verbist (voorzitter symposiumcommissie), werd de aftrap voor het symposium verricht door Jack 
de Vries, communicatiedeskundige, bekend geworden als spindoctor (Balkenende tegen Bos: “Nu draait 
u weer!”) van het CDA, inmiddels werkzaam bij bureau Hill & Knowlton (strategie adviezen). De aftrap 
werd een interessant en boeiend gebracht verhaal, dat uitmondde in een schop onder de kont voor de 
NVvA. Weliswaar niet met zoveel woorden, we werden niet bij name genoemd, maar toch …

Met name de laatste drie zijn interessant 
materiaal voor arbeids hygiënisten. 
De Vries wierp ons een aantal vragen toe, 
zoals ‘Hoe bundelen we kennis en kunde om 
hypes te bestrijden?’ en wellicht belangrijker: 
‘Hoe kun je zélf zaken op de kaart zetten die 
jij belangrijk vindt?’ Hij heeft in zijn loopbaan 
grote deskundigheid en ervaring op dit gebied 
opgedaan. Het imago van een politieke partij 
of een andere grote organisatie wordt mede 
bepaald door strategisch management: 
denk aan financieel risico-management, 
reputatiemanagement, ‘stakeholder’-
management. Vergeet daarbij ook niet om 
bijvoorbeeld de ‘mastodonten’ in je organisatie 
te betrekken. Eén woord van kritiek van een 
mastodont of ‘dinosaurus’ (denk aan Van Agt, 
Wiegel, Pronk) in de media kan een partijleider 
of directievoorzitter in grote problemen brengen. 
Als Wiegel zegt: “Rutte belt mij nooit” dan komt 
dat hard aan in de media. De zaal in Zeist 
begon zich nu te roeren: wie en waar zijn onze 
mastodonten? 

Reputatiemanagement: Zoek de mastodont …

Pro-actief
Voor veel organisaties (en zeker ook voor de 
NVvA-redactie) is het van belang, zichzelf  
op de kaart te kunnen zetten. Maar hoe doe 
je dat, hoe kun je politieke of media-aandacht 
genereren? 
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Een aantal tips om een “pro-actieve 
mediastrategie” te ontwikkelen: 

•	 Weet	wat	ertoe	doet,	in	jouw	speelveld
•	 	Weet	wie	ertoe	doen,	wie	zijn	de	invloedrijke	

‘ambassadeurs’
•	 Weet	welke	de	‘key	media’	zijn
•	 Weet	wat	speelt	op	internet
•	 Zorg	voor	frequente	updates	van	je	data.

Kortom: ga niet afwachten wat er komt en dan 
‘spinnen’ om de hype tegen te gaan, maar 
onderneem zelf actie voordat je in het nauw 
komt. 

Vragen: Vindbaarheid op internet is allesbepalend

Zijn hypes nu waar of waardeloos? Waardeloos 
als er alleen onrust van komt, Maar hypes 
kunnen heel waardevol zin, als je je eigen 
boodschap ermee op de kaart weet te zetten en 
die ook weet te vermarkten. En dat konden we 
in ons zak steken. 

Presentatiesessies
Na deze binnenkomer was er de eerste ronde 
met sessies, waarbij zowel presentaties aan 
bod komen van leden die putten uit hun eigen 
praktijk of van andere deskundigen uit de 
arbowereld, die met vaak boeiende en nuttige 
informatie en observaties ons weer bijtanken 
en op scherp zetten. Zo was er deel zoveel 
van het vervolgverhaal REACH (Evaluation of 
Tier 1 Tools for Exposure Assessment), een 
Workshop Veiligheid en gedrag, een sessie 
over “De rol van de arts in de zoektocht naar 
causaliteit” en in de plenaire zaal ging het over 
“Elektromagnetische velden: Technologisch 
gemak of onzichtbaar risico?”. 

Na een pauze met als vanouds een uitstekend 
lunchbuffet en met voldoende tijd om ook nog 

van de informatiemarkt of (wat velen deden) 
van het weer en de omgeving te genieten, 
was er de tweede ronde met sessies van 
presentaties, gegroepeerd rondom thema’s.  
We noemen hier de onderwerpen van de 
sessies: “Force Health Protection” een 
onderdeel van het Ministerie van Defensie, ging 
in op arbeidshygiënische zaken rondom het 
leger, zowel in vredestijd, als bij vredesmissies 
in het buitenland, waar het soms toch heet 
aan toe kan gaan. Daarnaast een Workshop 
over digitale AH-hulpjes (OSHApps?), onder 
de veelbelovende titel: “De smartphone als 
arbeidshygiënist”. 
En ook twee wat meer vertrouwde 
onderwerpen: een sessie over ‘Vezels’ 
(keramische vezels, allergene textielvezels, 
vezels in de werkatmosfeer) en een over 
“Blootstelling aan PUR”. Deze laatste mede 
naar aanleiding van de hype van 2013 over 
(vermeende gevaren van) PUR-dampen in 

Think out of the box … verkoop vanuit een koffer…
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kruipruimtes van woningen in diverse steden. 
De gevaren tijdens het aanbrengen van PUR-
isolatie in kruipruimtes werden uitgebreid belicht 
en daarnaast bleek dat de PUR- hype was 
overgeslagen naar een gloednieuwe school, 
waar allerlei klachten werden toegeschreven 
aan het klimaat in de school en anders wel aan 
PUR in de kruipruimtes. Iets of iemand moet het 
tenslotte gedaan hebben …! 

Interessante onderwerpen te over dus, er waren 
er teveel om hier allemaal te behandelen, wie er 
niet bij kon zijn kan de presentaties raadplegen 
op de website van de NVvA. Na de tweede 
ronde sessies, was het weer tijd voor een pauze 
en voor de informatiemarkt.

Bob van Beekprijs
Daarna nog een vast en een nieuw 
(waarschijnlijk vast) onderdeel. Allereerst twee 
presentaties van de kandidaten voor de Bob 
van Beek-prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan 
één vers afgestudeerde arbeidshygiënist, voor 
het uitgevoerde scriptie-onderzoek. Omdat 
enkele leden de jury gaan verlaten, kunnen 
NVvA-leden zich aanmelden als kandidaat voor 
de jury (contactgegevens op de NVvA-website). 
 
Jan Klaver deed onderzoek naar fysieke 
belasting van zorgverleners in de 
gehandicaptenzorg. Er komt daar heel wat 
fysiek belastend werk voor, waarvan we het 
bestaan niet altijd vermoedden. We kregen 
een inkijkje in de zwaarte van dit werk en een 
beoordeling van beschikbare hulpmiddelen. 
Niet alleen gaat het om tillen (boodschappen, 
waszakken, benen van cliënten) maar ook om 
duwen en trekken (bed verstellen, steunkousen, 
rolstoelen, transport van moeilijk rijdende 
waskarren, rolcontainers, eetkarren over 
drempels) en dan hebben we allerlei statische 
werkhoudingen nog niet benoemd. 

Man So Wong lichtte haar onderzoek toe 
naar Biologische Agentia in proceswater bij 
een textielbedrijf. Werknemers kunnen daar 

in aanraking komen met het proceswater dat 
uit het nabijgelegen kanaal wordt gepompt. 
Een risicobeoordeling is dan ook op zijn 
plaats. Man So Wong heeft dit uitgebreid 
onderzocht en presenteerde de aanpak 
en de resultaten. Een stroomschema, een 
inventarisatie van de verschillende agentia 
met daarbij de werkzaamheden waarbij 
watercontact en mogelijk contact met 
biologische agentia optreedt. Bevindingen en 
adviezen (watergebruik, hygiëne, PBM) om de 
werknemers te beschermen. 

Beide presentaties waren boeiend en gaven 
ons niet alleen nieuwe inzichten maar ook 
nieuwe hoop voor de toekomst van de 
arbeidshygiëne. 

Speedspeeches
Tot slot van het programma van de eerste dag, 
een nieuw onderdeel, waarvoor al (of: nog)  
verschillende benamingen in omloop zijn. 
Speedspeeches, flitspresentaties. Het idee is 
overgewaaid uit Engeland, waar het onder de 
naam ‘Ignite sessions’ gebukt gaat. 

Check ignition … maar waar zit het knopje

Dat mag evenwel de pret niet drukken. Het idee 
is even simpel als geniaal, deelnemers hebben 
exact 5 minuten om een presentatie van 20 
dia’s te presenteren. Per slide is er dus niet 
meer dan 15 seconden beschikbaar, want deze 

EMV- sessie: Jan Kegelaer introduceert Pauline Slottje (L) en Nick van den Hurk (R). 
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worden automatisch doorgespeeld. Er is ook 
geen tijd voor vragen tijdens de sessie, want 
dan raakt de spreker achterop. 
Het leverde al met al een aantal razende, 
interessante en soms hilarische presentaties 
op. Door de snelheid en de korte duur verslapt 
de aandacht niet, doordat de spreker de 
dia’s moet bijhouden en niet over zijn of 
haar woorden mag struikelen zit er een extra 
spannend element in voor spreker en publiek. 
Uit alle reacties valt wel op te maken dat het 

publiek genoot en dit programma-onderdeel 
lijkt dan ook volgend jaar weer goede kans te 
maken. 
Van de acht deelnemers was er uiteindelijk 
één spreker die het toch presteerde om 
15 seconden over te houden om vragen te 
beantwoorden, en daarom wordt die hier met 
naam en toenaam genoemd: Jan Snijders, 
oftewel ArboJan, was de meest geflitste 
presentator, de Mighty Igniter, de Speediest 
Speech Speaker!

AVOND:  
Solex, Sex on the beach, BvB-award, Dancing & Dining

Na de speedspeeches was er ruimte om de informatiemarkt af te struinen, al dan niet met een borrel bij 
de hand. Voor wie er geen genoeg van kon krijgen was er zoals gebruikelijk een avondprogramma. Het 
begon om half zes met naar keuze een toertocht op een ouderwetse Solex, in vol ornaat, dus met leren 
jas en pothelm. De bijbehorende handschoenen met lange manchet werden vanwege de warmte toch 
maar niet gebruikt. Voor wie dat te hard ging, was er gelegenheid om zich te scholen in het nuttigen 
en bereiden van cocktails. Van Havana Club, via Seks on the Beach ging het naar IJsberg-smeltwater 
met wodka. De vraag is of dat op een bepaalde manier misschien ook een beetje hard ging. Sommige 
deelnemers waren tijdens het avondprogramma erg spraakzaam, zij het met enigszins dubbele tong ….

Speedrace met echte Solex: Shake, rattle and roll!

Shake it, shake it, baby …..!
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Behalve een dance-event stonden er ook nog serieuze zaken op het programma: de uitreiking van de 
Bob van Beekprijs en de bekendmaking van het project dat de Buitenlandbeurs 2014 heeft gewonnen. 
De toekenning van de Bob van Beekprijs was volgens de juryvoorzitter niet eerder zo’n nek-aan-
nekrace geweest. Of in zijn eigen bewoordingen: The closest call ever! 
De jury let niet alleen op de inhoud van het gepresenteerde onderzoek, maar ook op de vormgeving 
van de presentatie en op de ‘podiumvoordracht’. Na veel soebatten is er toch één als winnaar uit de 
inzendingen gekomen, dat was Man So Wong, met haar presentatie “Ziek van water?”.  
Zij ontving, behalve een bos bloemen, een cheque van € 1500, te besteden aan een congres of 
studiereis op het vakgebied.

De buitenlandbeurs werd toegekend aan het enige project dat daarvoor dit jaar was ingezonden. 
Dit is overigens geen automatisme, alle projecten, ook al wordt er maar één ingediend, worden 
beoordeeld door de jury en moeten aan de criteria voldoen. Deze criteria zijn overigens ook te 
vinden op onze website. Het project dat met de eer en de prijs (€ 10.000) gaat strijken, is een project 
om de beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de Bahama’s (je hebt buitenland en 
buitenland…) handen en voeten te gaan geven. De indieners zijn Yolanda Willems en Yvonne Jansma 
en zij gaan daarbij samenwerken met Gerda Heymans van de WHO. 

De redactie feliciteert bij deze alle winnaars en kijkt al uit naar de verslagen van de activiteiten 
waaraan het geld gespendeerd gaat worden. Tot in 2015! 

Het feest druiste daarna nog enige uurtjes door, maar uw tweede verslaggever was toch ruim op tijd 
weer huiswaarts vertrokken en kan er daarom geen details over melden. En misschien is dat maar 
goed ook ….

Man So Wong, winnares BvB-prijs De uitreiking door Dook Noij
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Luchtziek
Vervolgens was het tijd voor de eerste plenaire 
gastspreker: Professor Martin van den Berg 
van IRAS. Het onderwerp van zijn lezing was 
gekoppeld aan een – mogelijke – hype in de 
luchtvaart, namelijk zieke piloten, stewards en 
stewardessen en passagiers in vliegtuigen. 
Op slides werden mediaberichten daarover 
getoond. Grappig was te zien dat deze hype 
gekoppeld kon worden aan een nog veel 
grotere hype: het spelen van Oranje tijdens 
de aanstaande WK Voetbal 2014 in Brazilië. 
Het reeds ingecalculeerde aanstaande 
tegenvallende optreden van Oranje kan bij 
voorbaat al verklaard worden. Er zal namelijk 
nogal wat gevlogen moeten worden, niet alleen 
naar Brazilië toe, ook tussen de wedstrijden, 
van de ene speellocatie naar de andere.... en 
van dat vliegen word je ziek! 

Een mogelijke boosdoener van deze luchtvaart-
gerelateerde klachten – ook wel het Aerotoxic 
Syndroom genoemd - werd door Van den Berg 
nader onder de loep genomen, namelijk de stof 
Tri-ortho-cresylphospate, kortweg ook TOCP 

Dag 2:  Individuele gevoeligheden en  
hypes in de polder… 

Ook de tweede dag begon met een algemene opening van  NVVA voorzitter Joost van Rooij en 
symposium-voorzitter Koen Verbist. Geen verassingen hier, tenminste niet voor schrijvers dezes.  
Joost had op deze dag de droeve eer om het afscheid van Els van der Putten aan te kondigen.  
Warme woorden van dank, een bos bloemen en een daverend applaus (staande ovatie!) waren  
haar deel. Meer dan verdiend! 

Els van der Putten Prof. dr. Martin van den Berg, IRAS

genoemd. TOCP behoort tot de zogenoemde 
organische fosfaatesters (berucht van 
zenuwgas en bestrijdingsmiddelen); er zijn ook 
andere TCP’s waarvan sommige tot 10-maal 
giftiger zijn dan TOCP. 
TOCP kwam in het verleden voor als ingrediënt 
in de motorolie van vliegtuigen; tegenwoordig 
worden TCP-houdende olieën gebruikt zonder 
TOCP erin. Door lekkage van pakkingen van 
de straalturbines, kan TCP tijdens de vlucht 
in de cabine of cockpit terecht komen via de 
luchtinlaat. Uit het onderzoek is gebleken, dat 
de bemanning in de cockpit aan 10x hogere 
concentraties blootstaat dan de passagiers 
en bemanning in de ‘cabine’. Dit komt door 
de uitvoering van het ventilatiesysteem van 
vliegtuigen. 

In het lichaam kunnen TCP’s door enzymen 
omgezet worden in een giftiger stof die 
neurotoxische symptomen kan veroorzaken. 
Door andere enzymen wordt de stof echter 
ook weer minder giftig gemaakt waarna ze 
uit het lichaam wordt verwijderd. Interessant 
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is dat zowel de mate waarin een stof giftiger 
wordt gemaakt, alsook de mate van ontgifting, 
van individu tot individu verschilt. Dus een 
bepaald persoon kan meer dan gemiddeld TCP 
omzetten in een giftiger stof, terwijl bij dezelfde 
persoon de TCP minder dan gemiddeld ontgift 
wordt. Met name deze personen zouden het 
meest bevattelijk zijn voor blootstelling aan 
deze stof. Er komen verschillen in individuele 
gevoeligheid voor tot een factor 4000. TC
Om na te gaan of deze “genetisch belaste” 
personen ook daadwerkelijk last zouden 
kunnen krijgen van in de cockpit voorkomende 
concentraties van TOCP, zijn door TNO 
metingen uitgevoerd tijdens vluchten met 
een Boeing 737. Bij de analyse van de 
luchtmonsters konden uiteindelijk niet tot 
nauwelijks sporen gevonden van de stof.  
Wel werden er bij piloten verhoogde aantallen 
antilichamen gevonden tegen neurotoxische 
processen. 
Bij gebruik van de huidige olie (waar geen 
TOCP meer in zit) en in het veel gebruikte 
vliegtuig Boeing 737, kan TOCP daarom niet als 
oorzaak van de klachten worden aangewezen. 
Over zaken uit het verleden (en in andere 
vliegtuigen) konden geen uitspraken worden 
gedaan. Feit blijft, dat er vluchtpersoneel is 
die klinische symptomen hebben en dat die 
geassocieerd zijn met het vliegen. Er kan 
daarom niet uitgesloten worden dat er gevoelige 
groepen zijn, die een verhoogde spiegel 
antilichamen vertonen. 

Hype op klompen
De tweede spreker was Mario van Mierlo van 
MKB-Nederland. Zijn betoog had als titel:  
“De Invloed van hypes op het poldermodel“. 

Het belang van “polderen“ in Nederland mag 
dan groot zijn – er komt waarschijnlijk heel 
wat werk van polderende werkgevers en 
werknemers naar onze beroepsgroep - het was 
voor de spreker niet makkelijk om het publiek 
met het verhaal mee te krijgen. Afgaand op het 
geroezemoes in de zaal tijdens de lezing, leek 
een groot deel van de aanwezigen niet zeer 
geboeid. Kan gebeuren, maar dat is in geen 
geval een excuus om storende gesprekken te 
gaan voeren. 

De link met hypes werd in het verhaal niet 
helemaal duidelijk, of het moet zijn dat hypes 
onrust in Polderland veroorzaken en daardoor 
verstorend werken. De vakbeweging probeert 
nogal eens om bedrijfsartsen als ‘niet objectief 
(want betaald door de werkgever) en dus 
niet betrouwbaar’ af te schilderen. Maar 
het zoeken van publiciteit werkt niet altijd 
zoals je zou willen. Om de graaicultuur van 
bonussen en optieregelingen in te tomen, 
worden inkomensgegevens van bedrijven en 
organisaties openbaar gemaakt. Maar dat heeft 
eerder geleid tot steeds hoger inkomenseisen 
voor de top, ook bij kleinere organisaties, dan 
tot het verlagen ervan. De beoogde ‘naming 
and shaming’ heeft geleid tot nog meer 
pronkgedrag. 

In de discussie kwam naar voren, dat bij een 
verzwakte vakbeweging het voor ‘de polder’ 
van belang blijft dat het sociaal-economisch 
beleid toch voldoende maatschappelijke steun 
nodig heeft om succesvol te zijn. Een idee is 
om behalve de traditionele partijen (regering, 
werkgevers, werknemers) ook een aantal 
NGO’s (non-gevernmental organisations) in het 
overleg te betrekken. 

De zaal: smachtend naar het mooie weer ….
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En dan is er koffie!
De daaropvolgende eerste cluster van sessies 
door collega’s was tamelijk gevarieerd. Er was 
een sessie over “Gedrag”, over “Belastende 
factoren in de ziekenhuisomgeving” en over 
“Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen in de 
praktijk“ en ook nog over “ Signaleren van 
Risico’s“.

Langdurig zitten is dodelijk, staat dus allen op!

Middagpauze en ALV
De temperatuur op de tweede dag liep zo 
mogelijk nog hoger op dan op dag één. In 
de middagpauze verplaatste een groot deel 
van de aanwezigen zich dan ook naar buiten. 
In de kapel werd intussen de jaarlijkse ALV 
gehouden, waarbij, onder meer, twee nieuwe 
bestuursleden werden geïnstalleerd.  
Op het terras dan wel in de bossen rondom 
het Conferentiecentrum werd druk informatie 
uitgewisseld en werden de netwerken 
verstevigd. 
Uw verslaggever toog dan ook naar buiten, 
daar was immers het meest te doen: buizerds 
baltsten, vinken sloegen de vonken uit hun keel 
en spechten roffelden dat het een lust was. 

Middagsessies
Ook in de middag werden weer heel 
verschillende presentaties gegeven.  
Er waren sessies rondom onderwerpen als “De 
Implementatiewerkplaats (Stoffenmanager)”, 
“Bevlogenheid geeft vleugels, voorbij de 
hype” en “Invloed van schadelijke stoffen op 
de Luchtwegen”. Ten overvloede wijzen we 
er nog maar eens op dat de presentaties op 
de website van de NVVA gevonden kunnen 
worden. De vierde sessie had een aantal 
uiteenlopende, maar intrigerende onderwerpen. 
Voor diegenen die er niet bij zijn geweest 
een korte impressie van deze paraplu-sessie 
“Bijzondere Onderzoeken”. 

SPACE-X CRS-3
Paul Scheepers sprak over “Arbeidshygiëne 
in de ruimte” waarbij hij betrokken is geraakt 
vanwege de plannen voor een bemande missie 
naar Mars (vermoedelijk zonder retour).  

Deze reis gaat zo lang duren, dat de 
astronauten onderweg hun eigen voedsel 
zullen moeten produceren. Daarvoor worden 
‘Biological glove boxes’ ontwikkeld om 
plantaardig voedsel in te kweken. Binnen de 
box moet een groeizame atmosfeer zijn, maar 
er mogen geen stoffen kunnen ontwijken, die de 
bemanning zouden kunnen schaden. Daarvoor 
zijn filters ontwikkeld, die een hoge efficiëntie 
moeten hebben. Deze moesten worden getest 
in het ISS (het internationale ruimtestation), met 
een opstelling waarvoor Paul het testontwerp 
heeft ontwikkeld. 

Paul Scheepers: Rocket scientist…?

Offshore 
Iets dichterbij huis, maar toch ook in een 
woelige omgeving, speelt het advieswerk zich 
af van Marije Ter Horst-Blokhuis, namelijk bij het 
“Offshore werken” op boorplatforms voor olie en 
gas en productieplatforms voor de compressie 
en bewerking daarvan. In de offshore 
speelt een scala aan arbeidshygiënische en 
veiligheidskundige problemen. Blootstelling 
komt voor aan lawaai, trillingen, uitlaatgassen 
(van generatoren en helicopters), fysieke 
belasting, benzeen, kwik, warmtestraling, 
NORM/LSA-straling. Het welzijnsgedeelte laten 
we dan nog buiten beschouwing: één of twee 
weken achtereen werken en slapen in diensten 
van 12 uur op en 12 uur af, slapen met zijn 
tweeën in één cabine… En dan kunnen er 
soms ook nog problemen zijn door de beperkte 
werkruimte, veroudering van installaties, het 
samenwerken tussen verschillende contractors 
(onderaannemers), logistieke problemen 
en het werken met een beperkte bezetting. 
Genoeg te onderzoeken en adviseren voor een 
arbeidshygiënist! 
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Stof tot stof
Nog dichter bij huis, maar niet op een plek waar 
we graag verblijven, speelde het onderzoek 
van Simone Hilhorst zich af. “Stofmetingen 
bij een Crematorium” heeft zij uitgevoerd 
naar aanleiding van verontruste vragen van 
medewerkers, die dagelijks een zwart poeder 
op het doekenfilter van het crematorium 
toevoegen. Wat zit daar in, kan dat geen 
kwaad? 
De samenstelling bleek niet verontrustend en 
de blootstelling blijft beperkt tot éénmaal daags 
een piek inhaleerbaar stof van ca. 20 mg/m3.  
Bij de andere reguliere werkzaamheden kunnen 
de medewerkers echter dagelijks geruime tijd 
blootgesteld worden aan stof, afkomstig uit 
de as van de gecremeerde. Soms met pieken 
van 60 mg/m3. Dus, datgene waar zij zich druk 
om maakten bleek niks te zijn, maar juist het 
dagelijkse werk met de as bleek een risico te 
vormen. 
(NB: Een verslag van dit onderzoek is te vinden 
in het dubbelnummer TtA 2013, nr. 3-4). 

Theepauze
Deze en de andere pauzes vormden (wellicht 
vanwege het weer) “Het meest gewaardeerde 
onderdeel van het programma!” aldus enkele 
deelnemers.

Het beste onderdeel van het programma …

Uitsmijter
Het symposium had voor ons nog een uitsmijter 
in petto. Als laatste plenaire spreker kwam 
professor Roel Coutinho. Voorheen werkte 
hij bij het RIVM, momenteel is hij werkzaam 
als hoogleraar Epidemologie en Bestrijding 
Infectieziekten bij de Universiteit van Utrecht. 
Hij is bij een groot publiek vooral bekend 
geworden als BN-er die bij Nieuwsuur of andere 
nieuwsprogramma’s mag aanschuiven als er 
iets uit te leggen valt over Infectieziekten.  
Om dat te onderstrepen was hij toevallig de 
avond tevoren aanwezig geweest bij Nieuwsuur 
om zijn mening te geven over de Ebola uitbraak 
in Afrika. 

Roel Coutinho

Voor degenen die gebleven waren – en dat 
waren er uiteindelijk nog best wat – gaf hij nog 
een interessante lezing onder de titel: “Opkomst 
en verdwijning van Hypes. Ervaringen uit de 
infectieziektebestrijding”. De hypes die aan de 
orde kwamen waren: 

•	 Vaccinatie	tegen	HPV	
•	 Mexicaanse	griep
•	 Q-koorts.

De eerste hype, rondom de vaccinatie 
tegen HPV (Humaan Papilomavirus) om 
baarmoederhalskanker te voorkomen, was 
waarschijnlijk ook de grootste. Met de kennis 
van nu kon Coutinho wel een analyse maken 
van wat er allemaal fout is gegaan met de 
voorlichtingscampagne voor de vaccinatie op 
het moment dat tegenstanders van de HPV-
vaccinatie er vol tegenin gingen.  
Zij zochten en kregen publiciteit om twijfel te 
zaaien over het nut van de vaccinatie bij de 
doelgroep (meisjes van 13 tot 16 jaar) en hun 
moeders. Ook gingen wilde verhalen rond op 
internet: er zouden miskramen en dodelijke 
slachtoffers zijn veroorzaakt door de vaccinatie. 
Het gevolg is geweest dat deelname aan het 
vaccinatieprogramma veel lager is gebleven 
dan gehoopt: in 2009 was dat 50%, in 2013 was 
het 60% van de aangeschrevenen.  
De schade is dan ook (in potentie) groot: veel 
van de niet gevaccineerde meisjes zullen later 
baarmoederhalskanker krijgen. 

Ook rondom de Mexicaanse griep (H1N1), 
ontstond een hype, in vervolg op een publicatie 
in Science, die 4 doden per 1000 inwoners 
voorspelde. Deze griep leidde echter tot vele 
malen meer artikelen (duizenden!) in de 
vaderlandse pers dan dodelijke slachtoffers. 
Naar schatting 4 doden per 100.000 
Nederlanders, hooguit 60 in totaal. Nog nooit zijn 
er uiteindelijk zo weinig mensen gestorven aan 
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griep als in het jaar van de Mexicaanse griep.
Tot	kwam	slot	de	Q-koorts,	die	wel	degelijk	een	
groot probleem is geweest, nog aan de orde. 
De	Q-koorts	leidt	bij	zwangere	geiten	tot	
abortus en bleek op mensen overdraagbaar 
te zijn. Een Zembla-uitzending, waarin allerlei 
verontruste mensen te zien waren en een 
voorlichter van VWS die wel erg sullig in beeld 
werd gebracht, stookte de hype flink op.  
Er zijn duizenden geiten geruimd vanwege de 
vermeende	risico’s	van	Q-koorts	bij	de	mens.	
 
Hence the hype …
Aan het einde van zijn lezing trok Coutinho een 
paar conclusies. De impact van berichtgeving 
op internet rondom de HPV-vaccinatie werd 
destijds zwaar onderschat, zo was het oordeel 
nu. In het volgende gevallen zal men meer 
aanwezig zijn op het internet en vooral in 
de chatboxen waar de discussie woedt. 
Journalisten worden aangetrokken door 
gevaar en dramatische gebeurtenissen, terwijl 
de betrokken bestuurders en gezondheids-
deskundigen juist geen onnodige paniek 
willen zaaien bij het publiek. Dit is dus een 
tegenstrijdige insteek bij het zoeken van 
publiciteit. “Hence de hype!” 
Het enige wat je als betrokken deskundige 
kunt doen, is serieus ingaan op de vragen en 
kritiek. Niet roepen dat het allemaal onzin is. 
Geen geruststellende woorden spreken als 
dat niet gerechtvaardigd is, geen informatie 
achterhouden. Transparant zijn in je aanpak. 
De belangrijkste conclusie was eigenlijk wel: 
“Media hypes zijn niet te voorkomen”. Kortom 
over een paar jaar – en een paar hypes verder 
– kunnen we zo weer een symposium vullen.

Prijzenswaardig
Het symposium werd afgesloten met twee 
prijsuitreikingen. Een was er voor de deelnemer 
die zijn stempelkaart door de standhouders 
geheel vol had laten aftekenen. Aangezien er 
twee volle kaarten waren ingeleverd, moest er 

nog een loting plaatsvinden. De winnaar (Mark 
Lurvink) ging met een dinerbon van 250 euro 
naar huis!

De andere prijs werd uitgereikt aan de “beste 
spreker”. Om de keuze enigszins te beperken, 
was een shortlist van beste sprekers al 
opgesteld voordat het symposium begon. 
De commissie kon ten slotte slechts een 
beperkt aantal presentaties bezoeken en 
met elkaar vergelijken. Hoe beoordeel je een 
spreker voordat er een woord is gesproken? 
Door criteria zoals actualiteit, nieuwswaarde, 
praktische bruikbaarheid, leesbaarheid los te 
laten op de vooraf ingeleverde abstracts, of bij 
een bijzonder ogende presentatie.  
De presentaties van de vijf sprekers op de 
shortlist werden tijdens het symposium door de 
jury bijgewoond en nauwlettend geobserveerd 
en gefileerd. Behalve een cadeaubon (t.w.v. 
€ 250) was er ook een ‘schildje’ verbonden 
aan de prijs. Tot beste spreker van het NVvA-
symposium 2014 is gekozen: Ingrid Links (GGD 
Gelderland-Midden), deelneemster in sessie 
H (dag 1), met een presentatie over “PUR-
vloerisolatie en gezondheid”. 

Het weer was prachtig, het was weer 
prachtig…
Daarna werd het symposium afgerond en 
was er nog tijd voor een borrel. Met dank aan 
de symposium commissie voor de prachtige 
inhoud en aan EPS, in het bijzonder nog 
eenmaal aan Els van der Putten, voor de 
vlekkeloze organisatie. 
Op naar het symposium van 2015.

Alle presentaties zijn inmiddels gepubliceerd 
op de website van de NVvA, zie: http://www.
arbeidshygiene.nl/symposia/symposium-2014/.

Yvonne Jansma, Jodokus Diemel
Redactie NVvA Nieuwsbrief en website 

Koen Verbist blikt in de toekomst, de DOHS-bazen verwerken zojuist opgedane kennis in de DOHS-base.  …
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VOORzICHTIG MET DE DNEL!
Theo Scheffers, Geert Wieling 

REACH
De DNEL (Derived No-Effect Level) is een 
nieuw type grenswaarde die geïntroduceerd is 
in Europa in 2008 als onderdeel van de wet- 
en regelgeving rondom REACH. De richtlijn 
REACH behelst het veilig en gezond gebruik 
van stoffen die in Europa geproduceerd en/
of verhandeld of gebruikt worden indien deze 
voor meer dan 1 ton per jaar geproduceerd 
of  geïmporteerd worden. Bedrijven moeten 
aan geven hoe stoffen veilig gebruikt kunnen 
worden voor elke toepassing in de hele levens-
fase van de stoffen, inclusief veilige afvoer als 
afval en maatregelen ter bescherming van het 
milieu. Voor stoffen die een productie- of import-
volume hebben van meer dan 10 ton per jaar 
moeten DNEL’s worden afgeleid. Bij blootstel-
ling aan niveaus lager dan de DNEL mogen er 
geen gezondheidsproblemen meer optreden en 
is er sprake van veilig gebruik. Er zijn DNEL’s 
voor verschillende groepen en blootstellings-
routes. Voor kankerverwekkende stoffen (geen 
no-  effect level) moet een vergelijkbare grens-
waarde worden afgeleid, genaamd de DMEL 
(Derived Minimal Effect Level).

Op het NVvA-symposium (2-3 april 2014), maar ook tijdens de conferentie van de BOHS (Nottingham, 
8-10 april 2014) en de Amerikaanse AIHCe (San Antonio, 31 mei- 5 juni 2014), hebben we een 
vergelijking gepresenteerd (zie figuur 2) tussen de waarden van grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling en DNEL-waarden. In dit artikel willen we hier dieper ingaan dan mogelijk was tijdens 
de presentatie. Eind april 2014 heeft GESTIS een nieuwe Excel-tabel gepubliceerd met meer en 
aangepaste DNEL-waarden. Die hebben wie hier verwerkt. De resultaten en conclusies zijn daardoor 
echter niet veranderd.  

Vergelijking grenswaarden en DNEL’s 
Sinds 2008 zijn er door de industrie vele 
duizenden DNEL’s afgeleid voor beroepsmatige 
blootstelling via inademing. Dit is ook gebeurd 
voor stoffen waarvoor er al een formele 
(wettelijke) grenswaarde was vastgesteld of 
geadviseerd, zoals de Nederlandse wettelijke 
grenswaarden, de WEL’s in het Verenigd 
Koninkrijk en de MAK-Werte in Duitsland. Bij 
het afleiden van DNEL’s wordt binnen REACH 
gestandaardiseerde werkwijze voorgeschreven. 
Hierbij wordt, uitgaande van de resultaten van 
dierexperimenteel onderzoek, gewerkt met 
vaste veiligheidsfactoren om tot een DNEL te 
komen. Het afleiden van DNEL’s wijkt daarom 
duidelijk af van de meer holistische benadering 
die gevolgd wordt om gezondheidskundige 
grenswaarden (“health-based occupational 
exposure levels”) af te leiden, zoals die door 
de Gezondheidsraad, Deutsche Forschungs 
Gemeinschaft (DFG), Europese Scientific 
Committee on Occupational Exposure Limits 
(SCOEL) en de American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
gehanteerd wordt. Hier worden bewuste 
keuzes gemaakt om bepaalde onderzoekingen 
niet mee te nemen in de afleiding, of om een 
bepaald onderzoek juist als uitgangspunt 
te nemen. Ook worden epidemiologische 
onderzoeken meegenomen bij de afleiding van 
grenswaarden, terwijl dat voor de afleiding van 
DNEL’s niet gebeurt. Dit verschil in werkwijze 
leidt tot de situatie dat grenswaarden en 
DNEL’s aanzienlijk kunnen verschillen, terwijl 
de onderliggende wetenschappelijke resultaten 
hetzelfde zijn.

Er wordt nogal wat gespeculeerd over de 
grootte van de verschillen tussen grenswaarden 
en DNEL’s, maar ook of DNEL’s substantieel 
hoger of lager zouden zijn dan grenswaarden. 
Bedrijven en hun belangenbehartigers 
hebben opgemerkt dat DNEL’s veel lager 
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zouden zijn dan grenswaarden door het 
strikte gebruik van veiligheidsfactoren. Terwijl 
bij werknemersorganisaties en NGO’s het 
idee zou bestaan dan “de industrie” veel 
hogere waarden voor DNEL’s zou afleiden, 
uit economisch perspectief. Er zijn al enkele 
vergelijkingen gemaakt tussen grenswaarden 
en DNEL’s. Helaas waren de daarbij gebruikte 
datasets nogal beperkt in omvang. Deels omdat 
de DNEL’s niet in een overzichtelijke vorm te 
ontsluiten waren (totdat GESTIS de DNEL’s in 
een Excel-bestand heeft gepubliceerd), maar 
ook omdat het gebruikte grenswaardenbestand 
meestal uit één land afkomstig was. Daar 
waren ook grenswaarden bij die vanwege 
technische of sociaal-economische redenen 
waren vastgesteld (en veelal hoger waren dan 
de gezondheidskundige advieswaarden) en die 
niet konden worden uitgesloten uit de analyses. 
Een meer uitgebreide en onafhankelijke 
vergelijking van grenswaarden en DNEL’s was 
daarom dringend gewenst.

Hulp is nabij …
DOHSBase biedt die mogelijkheid. Gestart 
in 1990 als werkgroep Grenswaarden 
en Meetmethoden van de NVvA, werkt 
DOHSBase v.o.f. sinds 1995 als zelfstandige 
onderneming aan de verdere ontwikkeling van 
het programma. In al die jaren hebben we, 
voor zover wij kunnen nagaan, de grootste 
database met informatie over grenswaarden 
en meetmethoden gebouwd. Als er meerdere 
grenswaarden voor een stof zijn, dan tonen 
we de grenswaarde in de SER hiërarchie. 
De database van DOHSBase Compare nu 
bevat ongeveer 3800 grenswaarden, waarvan 
vele gebaseerd zijn op gezondheidskundige 
onderbouwingen (Gezondheidsraad, SCOEL, 
DFG, ACGIH).

DNEL’s worden door het European Chemicals 
Agency (ECHA) beschikbaar gesteld in de 
 database van geregistreerde stoffen (www.
echa.europa.eu/web/guest/information-on-
chemicals/registered-substances) en worden 
ook weergegeven op de veiligheidsbladen 
(SDS) van de producenten/leveranciers van 
gevaarlijke stoffen. Op de site van het Duitse 
IFA is als onderdeel van de GESTIS Databank 
een Excel-bestand met DNEL’s gepubliceerd 
(www.dguv.de/medien/ifa/en/gestis/dnel/DNEL-
Substance-list.xls).

We hebben de grenswaarden uit de database 
van DOHSBase Compare gekoppeld aan de 
Excel-tabel van GESTIS uit mei 2014. Als er 
meerdere ‘long term’ DNEL’s per stof (beter: 
per CAS-nummer) waren, dan is gekozen 
voor de laagste waarde van de DNEL. Ook 
als er DNEL’s waren voor lokale effecten en 

voor systemische effecten is gekozen voor de 
laagste waarde. Dit resulteerde in 475 stoffen 
die zowel een grenswaarde als een DNEL 
bezitten. We hebben de waarden voor zowel 
de grenswaarden als de DNEL voor deze 475 
stoffen met elkaar vergeleken. 

Kijk en vergelijk!
Het resultaat van deze vergelijking staat in 
figuur 2. Op de horizontale as staan de DNEL’s 
(met 11 grootte-ordes). Op de verticale as staan 
de grenswaarden (met 12 grootte-ordes). Zowel 
de horizontale als de verticale as heeft een 
logaritmische schaal. Op het snijpunt van de 
grenswaarde en de DNEL is voor elke stof een 
symbool geplaatst. De ‘Zeppelin-achtige’ vorm 
van de puntenwolk beschrijft de relatie tussen 
DNEL/DMEL en grenswaarde.

De trendlijn bedraagt y=0,1027x0,8316. De macht 
0,83 in de trendlijn geeft aan dat er over de 
hele range een bijna lineair verband is tussen 
de DNEL’s en grenswaarden. Samen met 
het snijpunt van 1,027 geeft dit aan dat er 
gemiddeld op groepsniveau nauwelijks een 
systematisch verschil is. Uit figuur 2 en de 
trendlijn is te concluderen dat de DNEL en 
grenswaarde per stof matig tot sterk kunnen 
verschillen, maar als groep zijn de DNEL’s niet 
systematisch hoger of lager.
Alleen in de rechterbovenhoek van de 
puntenwolk zijn de DNEL’s enigszins hoger dan 
de grenswaarden. 

De 87 (groene) driehoekjes in de buurt van de 
trendlijn zijn de stoffen waarbij de grenswaarde 
gelijk is aan de DNEL/DMEL. Het blijkt dat 
voor deze stoffen (ca. 18% van de stoffen) 
de producenten/importeurs hebben gekozen 
om de waarde van de gezondheidskundige 
grenswaarde over te nemen als DNEL/DMEL. 
Voor meer dan 80% van de stoffen is een eigen 
DNEL/DMEL afgeleid, los van de grenswaarde. 
De (gele) ruiten zijn de stoffen waarbij de 
DNEL’s één orde-grootte (factor 10) verschillen 
van de grenswaarde (ca. 63% van de stoffen). 
Voor 18% van de stoffen is het verschil meer 
dan één orde-grootte (!), dit zijn de rode punten. 

De algemene conclusie is, dat de DNEL 
en grenswaarde per stof matig tot sterk 
kunnen verschillen, maar dat de DNEL’s niet 
systematisch naar boven of naar beneden 
afwijken. 

Discussie
We hebben geen verdiepende analyse 
naar de verschillen tussen DNEL/DMEL en 
grenswaarde voor individuele stoffen uitgevoerd. 
We kunnen wel aangeven dat in een aantal 
gevallen bij de afleiding van de DNEL’s er geen 
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rekening gehouden is met de sensibiliserende 
eigenschappen. 

•	 	Als	de	DNEL	van	een	sensibiliserende	stof	
is afgeleid van experimenten met opname 
via de mond, blijkt de DNEL een factor 100 
hoger te zijn dan bij de holistische afleiding 
van de gezondheidskundig onderbouwde 
grenswaarde.

•	 	Ook	wordt	bij	het	afleiden	van	DNEL’s	
geen rekening gehouden met het feit dat 
stof-concentraties boven de 10 mg/m3 
er problemen zijn met de zichtbaarheid 
van (veiligheids)signalen op de werkplek. 
Daarom zijn grenswaarden voor blootstelling 
aan zwevend stof gemaximeerd op 10 mg/
m3 als een veiligheidsmaatregel. Er zijn 
verschillende DNEL’s voor zwevend stof die 
de waarde van 100 mg/m3 overschrijden.

•	 	Tenslotte	maken	DNEL’s	geen	onderscheid	
tussen de inhaleerbare en de respirabele 
fractie bij blootstelling aan stof. Dit is 
opmerkelijk omdat er wel een duidelijk 
verschil in effecten op de longen bestaat 
tussen de fracties.

Er zijn mensen die zullen beweren dat de 
verschillen tussen grenswaarden en DNEL’s 
aangeeft dat grenswaarden hun tijd hebben 
gehad. Zij pleiten voor het gebruik van 
zogenoemde Control Banding systemen, 
zoals het Britse COSHH Essentials of het 
Duitse EMKG (Einfaches Maßname Konzept 
Gefahrstoffe). Tijdens onze presentatie op het 
de BOHS Congres 2014 (sessie 6a: www.
bohs.org/events/annual-conference/) is ook 
aangegeven dat de verschillende Control 
Banding systemen onlogische verschillen 
vertonen en beperkt zijn in validiteit.

Aanbevelingen
Beter is het, te pleiten voor het harmoniseren 
van de methodieken om DNEL’s en 
grenswaarden af te leiden, om zo te komen tot 
eenduidige waarden. Verder zouden ook andere 
overlappende aspecten zowel in de REACH-
richtlijn als in de EU Richtlijn voor Gevaarlijke 
Stoffen op de Werkplek en de EU Richtlijn voor 
Kankerverwekkende Stoffen moeten worden 
geharmoniseerd. Want het is inderdaad wel 
opvallend dat de Europese wetgeving rondom 
REACH is opgesteld zonder enige vorm van 
integratie met al de bestaande Europese 
wet- en regelgeving voor veilige en gezonde 
werkplekken.

Figuur 2: Vergelijking van DNEL’s en grenswaarden van 475 stoffen 
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Elke nationale wetgeving eist dat de blootstel-
ling aan gevaarlijke stoffen voldoet aan de 
(wettelijke of private) grenswaarden van het 
betreffende land. De positie van de DNEL in 
dat kader is niet duidelijk. Als in Nederland de 
DNEL lager is dan de (wettelijke of private) 
grenswaarde, schijnen momenteel de inspec-
teurs van de Inspectie SZW te adviseren om de 
DNEL te gebruiken.  
Dit leidt tot een vreemde ‘race naar de laagste 
grenswaarde’. Want wat is dan de waarde van 
de gezondheidskundig onderbouwde, maar 
hogere, grenswaarde? 

Arbeidshygiënisten moeten daarom voorzichtig 
zijn met het gebruik van een DNEL als deze  

OPRICHTING REGIO zUID
Ingrid van Gemert

Fit4work
Het thema van de eerste bijeenkomst was 
”duurzame inzetbaarheid”. Een bevlogen 
P&O-er heeft toegelicht hoe FUJI invulling 
heeft gegeven aan dit thema in de vorm van 
het Fit4Work programma. Uitgangspunt van dit 
programma is dat medewerkers nadenken over 
hun persoonlijke “Fit-thema” en dit in een “I-fit 
dialoog” bespreken met hun leidinggevende. 
FUJI faciliteert onder andere de mogelijkheden 
om een interne stage te volgen bij een andere 
divisie en het ontwikkelen van een Fit-waaier 
voor medewerkers in ploegendienst.

Op 13 november 2013 heeft de NVvA-contactgroep Regio Zuid zijn eerste bijeenkomst gehouden.  
Een initiatiefgroep heeft een  nieuwe regionale NVvA-contactgroep opgericht. Met het opzetten van 
een contactgroep Regio Zuid willen we een netwerk van arbeidshygienisten in Zuid Nederland  
(Noord-Brabant & Zeeland) opbouwen. 
De eerste bijeenkomst werd gehouden bij Fujifilm Manufacturing Europe B.V.  In deze eerste 
bijeenkomst hebben we extra tijd ingebouwd om kennis te maken met elkaar. 

lager is dan de (wettelijke of private) grenswaar-
de. “Veiligheid eerst” is een goed streven, maar 
dat zou niet op deze manier moeten worden 
uitgevoerd.

Een goede analyse naar de oorzaken dat 
DNEL’s en de “gewone” arbeidshygiënische 
grenswaarden zo sterk verschillen lijkt daarom 
van belang. Niet alleen voor de arbeidshygiënis-
ten maar voor alle belanghebbenden.  
Een schone taak voor de SER samen met zijn 
internationale partners!

Theo Scheffers, Geert Wieling
DOHSBase v.o.f, www.dohsbase.nl

Daarna stond een bezoek aan één van de 
fabrieken van FUJI op de agenda. Deze eerste 
bijeenkomst werd als goed beoordeeld door de 
aanwezige (lokale) arbeids hygiënisten.
Voor het organiserende team, bestaande uit 
Ingrid van Gemert, Iels den Dekker en René 
Bekman was dit voldoende motivatie om der-
gelijke bijeenkomsten in de toekomst te blijven 
organiseren. 

Ask4ideas
Daar we onvoldoende inzicht hadden in de 
interesse van onze leden en benieuwd waren 
naar mogelijke onderwerpen heeft een kleine 
enquête plaatsgevonden onder de lokale leden 
(40 mensen) van NVvA Zuid. In totaal hebben 
16 leden hierop gereageerd. 
•	 	Honderd	procent	van	de	deelnemende	

leden geeft  aan dat zij graag in de toekomst 
 dergelijke bijeenkomsten willen blijven 
 bijwonen. Dit met een frequentie van 2 á 3 
keer per jaar. 

•	 	Als	mogelijke	onderwerpen	geeft	circa	80	

Regio zuid
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procent van de deelnemers aan dat het 
werken met (gevaarlijke) chemische stoffen 
zeker een onderwerp moet zijn. Inhoude-
lijk varieert hierbij wel de specifieke invul-
ling van het werken met dergelijke stoffen, 
van het vaststellen van bedrijfs- (private-)
grenswaarden, schattingen van blootstelling 
en Risico Inventarisatie & Evaluatie (risico 
beoordeling) tot biologische agentia, Legio-
nella en nanoparticles. 

•	 	Als	tweede	onderwerp	hebben	onze	leden	
behoefte aan meer inzicht in de nieuwe 
criteria voor (her)certificering. 

•	 	Overige	onderwerpen	waren	arbo-breed	
(geluid, klimaat, verlichting, asbest, etc).

•	 	Als	organiserend	team	hebben	wij	daarom	
besloten om voor het huidige kalenderjaar 
twee bijeenkomsten te organiseren. 

Voor de eerste bijeenkomst zal het werken met 
(gevaarlijke) stoffen op de agenda komen.
Gezien de mogelijke belangstelling voor dit 
onderwerp is een bezoek aan een fabriek of 
instelling niet mogelijk.

Voor de tweede bijeenkomst is contact gelegd 
met onze certificeringsinstelling Hobéon.  
Paul van Embden heeft aangegeven dat hij  
na de zomervakantie klaar is met het opstellen 
van de criteria en dat hij dit dan graag met ons 
wil delen

Mochten er collega’s uit andere delen van het 
land zijn, die interesse hebben in onze bijeen-
komsten of een leuke of interessante lezing 
voor onze regio hebben, dan komen wij uiter-
aard graag met je in contact.

Organiserend team NVvA-Contactgroep  
Regio Zuid:  

NVvA CG Regio zuid

De volgende bijeenkomsten  
staan gepland voor:

26 juni 2014:

Werken met Gevaarlijke stoffen

13 november 2014:

(Her)certificering en  
intercollegiale toetsing

Beide bijeenkomst betreft één dagdeel
(middag, 12:30 – 16:30).

Ingrid van Gemert, ingrid.van.gemert@effem.com
Iels den Dekker, info@werkoptimaal.nl
René Bekman, rene_bekman@fujifilm.eu
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ARBOfOTO

Om niet altijd iets te zeuren te hebben, dit keer eens een arbofoto 
die geen misstand laat zien. 

Zo kan het ook, is de boodschap! 
 

De kritische kijker kan natuurlijk toch wel weer wat vinden. 
Waarom hangt bijvoorbeeld die afzuigkap links, terwijl de lasser helemaal rechts zit? 

Voor hemzelf is het niet zo nodig, 
maar voor collega’s die in de buurt aan het werk zijn 

(en die zijn er, al staan ze niet op de foto), 
zou de plaatsing nog wel iets beter kunnen. 

Een kniesoor die daarop let. 
Maar daar worden we voor betaald, toch? 

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar.  
Wat is er te zien en waarom wilt u dit delen met de lezers van de Nieuwsbrief. 

U kunt uw foto’s mailen aan het secretariaat (nvva@arbeidshygiëne.nl) of aan één der redactieleden. 
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CURSUSSEN en SyMPOSIA

Ontwikkelen van integraal 
gezondheidsmanagement (IGM) Vrijdag 5, 19 en 
26 september, 3 en 10 oktober 2014 NSPOH, 
info@nspoh.nl, tel. 020-4097000, 
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=740

“Ontspoorde trein in Wetteren, België” 
Donderdag 11 september i.s.m. de NVMM 
Webpagina Contactgroep Gezondheid en Chemie

Werkadviseur bouwnijverheid 
Dinsdag 16, 23 en 30 september, 4 en 25 
november 2014 NSPOH, info@nspoh.nl, 
tel. 020-4097000, 
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=588

Cursus fittester 
Donderdag 18 september 2014 Copla. 
Meer info: http://www.copla.nl/alles-over-pbm/
cursus-fittester/

Licht 2014 
21-24 september 2014, World Forum, Den Haag 
Voor meer informatie zie: www.licht2014.nl

Kennismaken met evidence based practice 
(EBP) 
Dinsdag 23 september 2014 NSPOH, info@
nspoh.nl, tel. 020-4097000, 
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=644

Risico-inventarisatie fysieke belasting 
25 september 2014 
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
risico-inventarisatie-fysieke-belasting-2282 

Toepassen van evidence based practice 
Woensdag 1 en 29 oktober, 3 en 17 december 
2014 NSPOH, 
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=569 

fysieke belasting en advisering 
Donderdag 2 oktober 2014 NSPOH, 
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=802 

Nieuwe kijk op de RI&E 
14 oktober 2014 
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
nieuwe-kijk-rie-2279 

Gevaarlijke stoffen: wat zijn de gevaren en hoe 
gaat u er mee om? 
28 oktober 2014 
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
gevaarlijke-stoffen-wat-zijn-gevaren-hoe-gaat-u-er-
mee-om-2276 

2-daagse Training Risicomanagement 
29 oktober 2014 
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/2-
daagse-training-risicomanagement-2290

Hanteren van het juridisch kader rond Arbeid 
en Gezondheid 
Vrijdag 31 oktober, 7, 14 en 28 november en 
12 december 2014 NSPOH, info@nspoh.nl, 
tel. 020-4097000, 
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=738 

Toxicologie : basisprincipes  
(incl de Arbo-wetgeving) 
Maandag 3 en maandag 10 november 2014, 
Waalwijk Amelior, 
http://www.amelior.be/ndl/opleidingen/training-
open.asp?s=open&c=1&sc=161&t=982&tc=1 

Gedragsmanagement en cultuurverandering 
6 november 2014 
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
gedragsmanagement-cultuurverandering-2286 

2-daagse Training Incidenten- en 
ongevallenonderzoek 
12 november 2014 
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/
product/2-daagse-training-incidenten-
ongevallenonderzoek-2288 

Risico-inventarisatiefysieke belasting 
11 december 2014 
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
risico-inventarisatie-fysieke-belasting-2283

Toxicologie : basisprincipes  
(incl de Arbo-wetgeving) 
Maandag 16 en maandag 23 maart 2015, 
Waalwijk Amelior, 
http://www.amelior.be/ndl/opleidingen/training-
open.asp?s=open&c=1&sc=161&t=982&tc=1

11th IOHA International Scientific Conference 
Oktober 2018, Washington D.C. Meer informatie is 
binnenkort te vinden op de website van de AIHA 
en bij Nicole Racadag: nracadag@aiha.org
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LASROOK
u Multidisciplinaire Richtlijn 
u Bronaanpak: Lastoorts
u Verbetercheck: een blijvertje
u Lasrook bij onderhoudswerk  
u Chirurgische rook in de OK

En verder:
u Verslag NVvA-Symposium 2014 
u DNEL vs Grenswaarden
u Nieuwe bestuursleden 
u Oprichting Regio Zuid




