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Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom.

AGENDA
Bestuursvergaderingen
wo 17 januari
wo 28 februari

Symposium NVvA
NVvA-symposium 2018
wo 11 (tevens ALV) en
do 12 april

Overige bijeenkomsten
18 januari CG Gezondheid en Chemie
8 maart CG Gezondheid en Chemie

do 31 mei LCB

Colofon

Kopij aanleveren

Advertenties

De Nieuwsbrief is een uitgave van de
Nederlandse Vereniging voor Arbeids
hygiëne.
De Nieuwsbrief bundelt mededelingen
van het bestuur, nieuws uit de vereniging,
verslagen van bijeenkomsten en aankon
digingen van bijeenkomsten, cursussen
en symposia. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan nationale en internationale
ontwikkelingen in en om het vakgebied
van de arbeidshygiëne. De Nieuwsbrief
wordt viermaal per jaar gratis toege
zonden aan alle leden van de NVvA.

Kopij voor de Nieuwsbrief dient per e-mail
aangeleverd te worden. Teksten in MSWord format, bij voorkeur met zo weinig
mogelijk formattering van lettertypen (vet,
onderstreept, cursief enz.).
Illustraties dienen in voldoende resolutie
(300 dpi), bij voorkeur in JPG of in GIFformat te worden aangeleverd. Bij gebruik
van illustraties wordt u verzocht een
voorbeeld (print of pdf-bestand) van uw
bijdrage mee te leveren.

De Nieuwsbrief biedt de mogelijkheid tot
plaatsing van advertenties voor vacatu
res, producten of diensten die relevant
zijn voor het vakgebied en tot doel
hebben de arbeidshygiënist te informe
ren over te leveren diensten, speciale
arbeidshygiënische aspecten of onder
zoeksapparatuur.

Redactie Nieuwsbrief en Website
Jodokus Diemel, hoofdredacteur
Yvonne van Gog
Eveline Irving
Christa Klaassen
Ineke Thierauf
Jeroen Terwoert
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Website: www.arbeidshygiene.nl

NVvANieuwsbrief (28) 2017 - 3

REDACTIONEEL

Allereerst excuus voor de haperende verschijning van de Nieuwsbrief. Door problemen bij de drukker
was het vorige nummer al vertraagd, door problemen met de coördinatie zijn we genoodzaakt het derde
themanummer (EHS en EMV) uit te stellen tot 2018. Zo werd het vierde (dit) nummer dus het derde
nummer van 2017 en zelfs dat krijgt u pas in 2018.H
Maar het is wat het is, het is even niet anders. Duizendmaal sorry.
De digitalisering van ons werk en onze wereld maar ook van ons privé-leven neemt alsmaar toe.
Tot een jaar of vijf geleden werden de loonslaven onder ons targets opgelegd zoals facturabele uren of
te behalen omzet. Maar tegenwoordig krijgt u een gadget van de baas, dat uw leefstijl quantificeert en
de data doorsluist naar HR. Niet alleen leefstijl, ook de werkomgeving (licht en geluid, kantoorklimaat,
fijnstof en steeds meer zaken) kan met een app worden gemonitord. En via het internet of things worden
de temperatuur en het lichtniveau op uw werkplek automatisch aangepast. Niet per sé aan uw wensen…
Doe er uw voordeel mee als arbeidshygiënist, maar wees op uw hoede als werknemer!
Hoe lang zit u nu alweer? Komaan, sta eens op, ga bewegen of zet uw bureau in de hoogste stand!
Loop naar de pomp, eh… de koffieautomaat!

Namens de redactie, Jodokus Diemel
Wilt u reageren, mail dan aan: nvva@arbeidshygiene.nl
of rechtstreeks aan jodokus.diemel@gmail.com
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BERICHT VAN HET BESTUUR

Op 10 oktober jl. heeft in Wageningen de jaarlijkse ‘NVvA-beleidsdag’ plaatsgevonden.
Op deze beleidsdagen neemt het bestuur van de NVvA een dag de tijd om naast de lopende zaken
eens rustig met elkaar te spreken en van gedachten te wisselen over meer ‘strategische’ zaken.
Op de agenda stonden de volgende thema’s: certificering, opleiding Middelbare Arbeidshygiëne en
een bijdrage aan het SZW-programma Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg.
NVvA Beleidsdag 2017
Het conceptschema certificering
Arbeidshygiëne is inmiddels ingediend bij Stich
ting BCD en vervolgens voorgelegd aan SZW
en de Raad voor Accreditatie. Het commentaar
van de Raad voor Accreditatie wordt momenteel
verwerkt door Frank Brekelmans (bestuurslid)
en Mart van der Steeg, onze vertegenwoordiger
in het Centraal College van Deskundigen.
Hierbij doen we ons best om het schema zoveel
mogelijk te harmoniseren met de schema’s van
de veiligheidskundigen en A&O-ers. Voor het
eind van dit jaar (2017) moet een bruikbare
verse gereed zijn. Naar verwachting wordt
het schema in juli 2018 gepubliceerd in de
Staatscourant.
Wim van Alphen (PHOV), Roelof Kleinjan en
Freddy Hekman (Kader) hebben een toelichting
gegeven op de opleiding MAH, Middelbare
Arbeidshygiëne, die zij aanbieden. PHOV
levert per jaar 5 tot 10 MAH-afgestudeerden af.
Kader is net gestart en heeft nog geen MAHafgestudeerden afgeleverd. Het bestuur is blij
met dit initiatief en wil graag samen met de
aanbieders meedenken hoe deze ontwikkeling
kan worden gestimuleerd, met daarbij onder
andere aandacht voor de inhoud van de
opleiding. Studenten van deze opleidingen
kunnen gratis lid worden van onze verenigingen.
Afgestudeerden betalen het eerste jaar een
sterk gereduceerd tarief.
SZW start in 2018 een 4-jarig programma om
het aantal beroepsziekten terug te dringen.
De eerste twee jaar staan in het teken van
terugdringing van beroepsziekten als gevolg
van blootstelling aan stoffen. De NVvA is ook
uitgenodigd om input te leveren voor het pro
gramma. Bestuurslid Theo Jan Heesen heeft
hiervoor een werkgroepje samengesteld dat
in september jl. voor de eerste keer bij elkaar
is geweest.
Sleutelfigurenoverleg
De jaarlijkse beleidsdag is ook de dag waarop
vertegenwoordigers van de verschillende NVvAcommissies en -werkgroepen, de zogenoemde
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sleutelfiguren, door het bestuur worden uitge
nodigd om te praten over hoe het gaat met
de betreffende commissie of werkgroep en
wat er mogelijk nodig is om de commissie
of werkgroep te ondersteunen. Dit heeft ook
dit jaar weer een aantal aandachtspunten
opgeleverd die we als bestuur uiteraard zo
spoedig mogelijk zullen oppakken.
Regio Oost pakt volgend jaar de draad weer
op en is druk bezig met de organisatie van
bijeenkomsten voor het komende jaar. Vanuit
de TtA-redactie kwam het verzoek om leden te
stimuleren om artikelen in te dienen.
De redactie van de Nieuwsbrief, website en
nieuwsflits heeft behoefte aan versterking.
Geïnteresseerden worden van harte uitge
nodigd om zich te melden bij de redactie of bij
het secretariaat.
‘Sparen voor je toekomst’
De symposiumcommissie onder voorzitterschap
van Jan Kegelaar is al weer druk bezig met
de voorbereidingen voor het 27e NVvAsymposium. Het symposium zal plaatsvinden
op onze vertrouwde symposiumlocatie
Woudschoten in Zeist. Het thema van het sym
posium is: Sparen voor je toekomst.
Wie gezond oud wil worden moet jong
beginnen. Maar juist de jeugd lijkt andere
prioriteiten te hebben dan oud te worden
gezondheid. In Nederland worden jaarlijks
tienduizenden mensen ziek door hun werk.
Een aantal van hen komt te overlijden door die
arbeidsgerelateerde aandoeningen.
Het aandeel meldingen van beroepsziekten bij
werknemers van 45 jaar en ouder bedroeg 63%
in 2015. Het lijkt dus maar niet te lukken om de
gezondheidsschade aantoonbaar naar beneden
bij te stellen. Waarom lukt het ons niet?
Hebben we niet de goede tools in handen
om dit te realiseren? Werken we niet genoeg
samen of zijn we onvoldoende zichtbaar?
Hebben we daardoor onvoldoende invloed op
de plekken waar het ertoe doet? Of zijn we te
snel tevreden met een mooi advies of een
mooi rapport?
NVvANieuwsbrief (28) 2017 - 3

Het symposium biedt ruimte voor plenaire
bijdragen rondom het thema. In parallelsessies
en workshops is er gelegenheid eigen
onderzoek te presenteren. Ook wordt dit jaar
weer een ignite sessie georganiseerd.
Dé mogelijkheid om binnen 5 minuten anderen
enthousiast te maken voor het vakgebied en
uw (praktijk)ervaringen te delen! Inmiddels
is er al een call for abstracts naar alle leden
verstuurd. Mocht je er nog geen hebben ont
vangen dan kun je die vinden op de NVvAwebsite. Je bijdrage hoeft zeker niet alleen over
wetenschappelijk onderzoek te gaan. Juist ook
praktijkonderzoeken zijn meer dan welkom!
Het bestuur moedigt alle leden van harte aan
om ook een abstract in te sturen. De richtlijnen
hiervoor vind je eveneens op de NVvA-website.
De data kan je alvast in je agenda noteren,
woensdag 11 en donderdag 12 april 2018.
Buitenlandbeurs 2018
Op het gebied van de arbeidshygiëne is er in de
wereld nog veel te verbeteren en te bereiken.
Ook voor 2018 stelt het bestuur weer een
buitenlandbeurs van € 10.000 beschikbaar.
Met de buitenlandbeurs wil de NVvA initiatieven
van leden steunen die een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de arbeidshygiëne elders in
de wereld.
Op de feestavond van het laatste symposium
in april heb ik de 10e NVvA-Buitenlandbeurs
mogen uitreiken aan twee winnaars die elk de
helft van het bedrag kregen: Theo Scheffers
en Paul Scheepers. Theo kreeg de beurs voor
zijn project ‘Internationale afstemming van
het instrumentarium voor het beoordelen van
blootstelling - Best of many worlds’. En Paul
voor het project ‘Plant the seed of occupational
hygiene in Sri Lanka. Health risk of exposure to
fuel and car exhaust of petrol station workers –
a demonstration project’.
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
eenieder uit om nu alvast na te denken over
een interessant project in het buitenland en
om mee te dingen naar de NVvA
buitenlandbeurs 2018!
Heb je een goed idee, of altijd al eens het
plan gehad om ‘iets in het buitenland’ te
doen: dit is je kans! Meer informatie over de
buitenlandbeurs vind je op onze NVvA website
onder beurzen. Daar vind je ook een overzicht
van eerder toegekende projecten en tevens
het reglement en het scoringsformulier voor de
beoordeling. Maak een korte beschrijving van je
plan, voeg er een begroting bij en stuur dit voor
15 maart 2018 naar het secretariaat van de
NVvA. De voorstellen worden beoordeeld door
een kritische maar rechtvaardige jury.
De beurs wordt toegekend aan het lid of de
NVvANieuwsbrief (28) 2017 - 3

NVvA-symposium 2018
Woensdag 11 april en
Donderdag 12 april 2018:
27e NVvA symposium
‘Sparen voor je toekomst’
Locatie:
Congrescentrum Woudschoten, Zeist
We nodigen u van harte uit om bij
dit symposium aanwezig te zijn.

leden met het beste voorstel. Het winnende
project wordt door mij bekend gemaakt op
woensdag 11 april 2018 tijdens de feestavond
van het komende NVvA-symposium.
NVvA meets BSOH
Om de twee jaar komen de besturen van
de Nederlandse en Belgische verenigingen
van arbeidshygiënisten bij elkaar. Doel van
dit overleg is om ervaringen uit te wisselen,
samenwerking te stimuleren en elkaar waar
mogelijk te versterken. Op 8 november jl. is
het bijna complete NVvA bestuur voor deze
gelegenheid afgereisd naar Kasterlee in België.
Tijdens dit overleg is uitgebreid gesproken
over opleidingen (inhoud en studiebelasting),
ontwikkelingen ten aanzien van certificering,
de vernieuwde NEN-EN 689, over BWStat, het
EU platform arbeidshygiëne, studiedagen van
de BSOH (onder ander over CMR stoffen met
twee sprekers uit Nederland), Contactgroep
Gezondheid en Chemie en uiteraard over ons
symposium waar we elk jaar meer deelnemers
(en sprekers!) uit België mogen ontvangen.
Tot slot
Heb je zelf ideeën of suggesties om de NVvA
en daarmee de arbeidshygiëne in Nederland,
België en daarbuiten nog verder te ontwikke
len en te bevorderen? Dan nodig ik je nadruk
kelijk uit om die met ons te delen. Je kunt
ons tegenkomen op NVvA-bijeenkomsten en
uiteraard het jaarlijkse symposium.
Een onderwerp inbrengen en toelichten tijdens
één van de bestuursvergaderingen is eveneens
mogelijk. Een e-mail bericht sturen naar:
nvva@arbeidshygiene.nl kan natuurlijk ook.
Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter
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THE MEDIUM IS THE MESSAGE
Theo Jan Heesen
“Communiceren over arbeidshygiëne doen we allemaal, dagelijks, in ons werk en daarbuiten, bewust
en onbewust. Wij laten zien wat het vakgebied in houdt of wat het vakgebied bijdraagt aan oplossingen
voor vraagstukken op het gebied van veilig en gezond werk.”
De redactie nodigde mij uit om een artikel te schrijven over het communicatiebeleid van de vereniging.
Vanaf juni 2016 ben ik actief in het bestuur met de portefeuille externe contacten. De uitnodiging
nam ik dan ook graag aan. De openingsalinea is wat mij betreft een belangrijk uitgangspunt in ons
communicatieplan. Het is feitelijk de uitwerking van de bekende oneliner uit de communicatietheorie
dat ‘the medium is the message’. Ofwel, de beeldvorming over arbeidshygiëne wordt bepaald door
het medium waarin de arbeidshygiëne zich presenteert. En dat medium van het vakgebied of de
vereniging zijn wij zelf, wij allemaal, of we dat nu willen of niet, bewust of onbewust. De een als ‘echte’
arbeidshygiënist, de ander als beleidsadviseur, als onderzoeker of als leidinggevende.
We doen dit in onze dagelijkse contacten zowel binnen als buiten het werk, want werkcontacten,
familie, vrienden of misschien wel de buren op de camping, ze krijgen allemaal een indruk van jouw
en mijn werkzame leven. Wellicht wordt dat werkzame leven niet altijd geassocieerd met het begrip
‘arbeidshygiëne’ maar toch geven wij daar allemaal inhoud aan en vormen alle leden van de NVvA
een visitekaartje naar de buitenwereld van het vakgebied en van de vereniging.
Waarom dan een communicatieplan?
Dit is terug te voeren op de Algemene
Ledenvergadering van 2016. Daar kwam de
wens naar voren om meer bekendheid voor het
vakgebied arbeidshygiëne te creëren omdat de
vereniging te weinig zichtbaar is voor externe
partijen. Het bestuur is hiermee aan de slag
gegaan. Eerst onder de noemer ‘mediaplan’,
later omgedoopt tot ‘communicatieplan’.
Nu is communicatie geen doel maar een
middel. Maar zonder doel geen plan en
zonder analyse geen doel. Dus ook in onze
communicatieplan ontbreken de elementen
‘doel’ en ‘analyse’ niet.
De analyse is vertaald in de volgende
communicatiedoelstellingen:
•	Versterken van de externe positie van de
NVvA, samen met de zusterverenigingen
NVVK en BA&O, als partner in het domein
van werk en gezondheid.
	Dit gebeurt door actief deel te nemen
in relevante discussies tussen overheid
en sociale partners, en door actief te
blijven werken aan kennisontwikkeling in
gezamenlijkheid met de zusterverenigingen.
•	Vergroten van de naamsbekendheid
van de NVvA bij de vijf meest relevante
brancheorganisaties: OVAL, VNCI, A&Ofonds Rijk, Zorgbranches en LTO, door
gericht in te spelen op actualiteiten.
•	Optimaliseren van de kennisuitwisseling
binnen de vereniging.
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De communicatieboodschap die we willen
overbrengen luidt als volgt:
•	Voor een goed functionerende arbozorg
is gedegen kennis over arborisico’s en
beroepsziekten van essentieel belang.
•	NVvA is de kennisvereniging die
arboprofessionals ondersteunt in haar
beroepsuitoefening door het stimuleren van
kennisontwikkeling en het ondersteunen van
het delen van kennis.
•	Om de kennis over arborisico’s in Nederland
op peil te houden is een volwaardige
opleiding arbeidshygiëne nodig.
•	Inventariseren en beheersen van arborisico’s
en preventie van beroepsziekten vraagt om
een integrale benadering.
Acties en resultaten
In het najaar van 2016 zijn we met het
communicatieplan aan de slag gegaan.
Dit heeft geleid tot de volgende activiteiten
en resultaten:
1: O
 p orde brengen van communicatie-uitingen
•	De beheergroep van social media (Twitter,
LinkedIn) is versterkt. Naast ‘founding father’
Ronald Hoevers zijn ook Roberto d’Onofrio
en René Bekman actief met het verzenden
van berichten namens de vereniging.
•	De teksten op de website zijn herzien.
En dat zal van tijd tot tijd uiteraard worden
herhaald.
•	Aanstellen van woordvoerders namens
de vereniging. Remko Houba, HendrikNVvANieuwsbrief (28) 2017 - 3

Jan Hanning en Daan Huizer zijn bereid
gevonden om deze taak op zich te nemen.
Het eerste ‘optreden’ is inmiddels achter
de rug. Ze zijn geïnterviewd voor de eerste
editie van het ‘Arboportaal Magazine’
(verschenen op 3 juli), een uitgave van het
Ministerie van SZW met een groot bereik.

de beroepsverenigingen stimuleren en naar
sociale partners toe de zichtbaarheid vergroten.
3. S
 ignaleren van externe ontwikkelingen
Hiervoor hebben we de hulp ingeschakeld
van adviseur Ton van Oostrum. Ton is heel
goed ingevoerd in het spelersveld van
politiek en beleid en goed geïnformeerd over
ontwikkelingen en politieke windrichtingen.
Hij wijst het bestuur gevraagd en ongevraagd
op ontwikkelingen en nieuwsfeiten.
Zijn ongevraagde advies levert hij maandelijks
af in de vorm van schriftelijke ‘columns’,
opiniërende stukjes gebaseerd op nieuwsfeiten.
Op dit moment ben ik bezig met de redactie
van Nieuwsbrief, Nieuwsflits en website, om te
kijken of en hoe we deze informatie met alle
leden kunnen delen.

Na dit eerste optreden is het nu zaak om niet
reactief maar proactief aan de slag te gaan.
De doelstelling is niet het 8-uur journaal of
Zembla te halen, hoewel dat op zich zelf
natuurlijk bijzonder zou zijn. De doelstelling is
om speler te zijn in belangrijke discussies en
het vergroten van zichtbaarheid voor partijen
die voor ons belangrijk zijn. De kansen dienen
zich aan, ik ben er dan ook van overtuigd dat
we over een jaar meer media-optredens
kunnen melden. Om de woordvoerders
daarbij te helpen, hebben ze een training
‘woordvoerder’ gevolgd.
2: Versterken samenwerking met
zusterorganisaties
Naast het reguliere voorzittersoverleg met
BA&O en NVVK heb ik twee keer per jaar
overleg met deze verenigingen. Doelstelling
is gezamenlijk op te trekken in het veld
van politiek, beleid en sociale partners en
versterken van de samenwerking. Concreet
gaan we nu kijken of we iets gezamenlijks
kunnen organiseren rond zware beroepen en
de AOW-leeftijd. Hiermee kunnen we zowel de
kennisontwikkeling als de samenwerking tussen

Doelstelling vereniging

Analyse

De NVvA is een kennisvereniging

•

Dat wil zeggen dat er actief gewerkt
wordt aan het delen van kennis en
het stimuleren van professionele
ontwikkeling, op nationaal en internationaal terrein.

•

De NVvA is een gewaardeerde speler in het veld van werk en gezondheid.

•
•

•

•
Dat wil zeggen dat de NVvA vanzelfsprekend betrokken wil zijn
bij ontwikkelingen op gebied van
arbozorg. En dat de overheid en
sociale partners de NVvA zien als
een gewaardeerde kennispartner en
belanghebbende op dit terrein.

•
•
•
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4. O
 nderhouden en opbouwen van netwerk
overheid en sociale partners.
Oud-bestuurslid Huib Arts had een
geweldig netwerk opgebouwd. Maar met de
bestuurswisseling gaat een netwerk niet als
vanzelfsprekend mee naar zijn opvolger. Dat
is waar ik nu mee bezig ben. Geholpen door
onder meer Ton van Oostrum en een aantal
NVvA-leden. Dit heeft een aantal concrete
zaken opgeleverd:
•	Als NVvA hebben we sinds een half jaar
zitting in de Werkgroep Toekomst Arbogerelateerde Zorg. Deze werkgroep,
die vanuit het Ministerie van SZW is
opgezet, stelt ons in staat om contacten

 aar leden toe wordt deze doelstelling
N
redelijk goed gehaald. Er zijn een aantal
verbeterpunten geconstateerd in de wijze waarop
communicatiemiddelen worden ingezet.
De bijdrage die leden in externe commissie leveren,
blijft enigszins onzichtbaar zowel intern als extern
(zie hieronder).
Het onderhoud van de multidisciplinaire richtlijnen
en kennisdossiers is niet geborgd.
 it is geen vanzelfsprekendheid.
D
Individuele leden hebben op basis van hun eigen
verdienste zitting in belanghebbende commissies.
Ze zitten daar op persoonlijke titel dan wel als
vertegenwoordiger van een vereniging.
De samenwerking met de zusterverenigingen
BA&O en NVVK verloopt goed. Ook met de NVAB
is een relatie opgebouwd. Human Factors zijn geen
vanzelfsprekende samenwerkingspartij.
In het politieke en sociaaleconomische domein
wordt de NVvA (en ook de zusterverenigingen)
niet vanzelfsprekend als partner gezien.
Bij veel brancheverenigingen zijn de
beroepsverenigingen onbekend.
De NVvA speelt niet in op actualiteiten in
het nieuws.
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te onderhouden met een groot aantal
organisaties in de polder van sociale
zekerheid, gezondheid en werk.
•	Ondertekening van het Manifest integrale
aanpak beroepslongziekten. Op 4 juli
was ik namens de NVvA aanwezig bij het
aanbieden van het manifest aan de Vaste
Kamercommissie Sociale Zaken. Het
manifest is een initiatief van de Longalliantie
Nederland. Deze organisatie is, buiten de
soms wat uitgesleten paden van sociale
partner-voerleg om, op een hele creatieve
en inspirerende manier bezig om aandacht
te vragen voor preventie van beroepsziekten.
De samenwerking levert in ieder geval
zichtbaarheid op.
•	Vanaf eind 2016 zijn we contacten gaan
aanhalen met het Ministerie van SZW.
Voor het Ministerie is dat in juni aanleiding
geweest om ons als beroepsvereniging
uit te nodigen een plan te maken. Een
plan over hoe wij als NVvA denken een
bijdrage te kunnen leveren aan preventie
van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen.
Dit moet input leveren voor het 4-jarige
programma dat het Ministerie in 2019 gaat
starten over dit onderwerp. Ook dit initiatief
zal de NVvA helpen bij het realiseren van
haar communicatiedoelen.
5. B
 ekend maken van arbeidshygiëne bij
brancheorganisaties
Tsja, op dit punt is er nog weinig concreets
te melden. Die staat nog op mijn ‘to-do-lijstje’
samen met de goede hoop dat bovenstaande
initiatieven ons zullen helpen om ook op dit punt
resultaten te boeken.
Hoe verder?
En hoe verder met het communicatieplan?
Voorgaande is het bruggetje naar wat nog niet
gerealiseerd is, naar wat we nog meer moeten
of zouden willen doen. Denk bijvoorbeeld
aan het actief opzoeken van discussies in
de media en het gericht benaderen van
werkgeversverenigingen.
Ik begon met de stelling dat we allemaal
communiceren over arbeidshygiëne, bewust
en onbewust. Laat ik dan ook gelijk van de
gelegenheid gebruik maken om leden die een
‘bewuste’ bijdrage willen leveren op te roepen
zich te melden. Bijvoorbeeld met het benaderen
van de genoemde werkgeversverenigingen
OVAL, VNCI, A&O-fonds Rijk, Zorgbranches of
LTO. Heb je relaties binnen deze organisaties
die je kan inzetten voor onze doelstelling, dan
zou ik graag met je in contact komen.
Theo-Jan Heesen,
NVvA bestuurslid externe contacten.
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Een Nieuw Jaar, een Nieuwe Tijd …?
De wereld draait door en de geschiedenis herhaalt
zich. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een
schaduw heen. Na oudjaar komt nieuwjaar en het
leven is een pijpkaneel: elke sucker krijgt zijn deel.
Er schijnen ‘Nieuwe Tijd’ kinderen te bestaan
(stronteigenwijze etterbakjes, die nooit geleerd
hebben te luisteren), die doen aan het Nieuwe
Leren. Geef ze een I-phone op hun vierde en ze
zoeken zelfstandig uit hoe je zo’n ding kan maken.
Volwassenen doen aan het Nieuwe Werken, maar
tasten in het Nieuwe Duister omtrent hoe dat
moet. Duurzaam inzetbaar, gemotiveerd, bevlogen
en overlopend van commitment?
Sociaal geïnnoveerd wordt de kantoortuin eerst
ingevoerd en dan weer afgeserveerd. Werkoverleg
is zóó 2015, we gaan nu scrummen. Nieuwelingen
worden niet ingewerkt, ze moeten onboarden.
Dat roept associaties op met een cruise maar ook
met waterboarden. Leuk als ontgroeningsritueel.
Vervolgens lekker plaats- en tijdonafhankelijk
werken, met de werk-en-privébalans onder
handbereik. Maar waar haal je zo’n ding?
Ook moet het nu ineens allemaal agile: wendbaar
als een aderlaar. Dat haalt je de koekoek.Volatiel
en infantiel theorietje, als je het mij vraagt. Eén
koekoeksjong in de hand maakt nog geen zomer.
Want 80 is het nieuwe 50, vandaar dat een
uitgerangeerde 50-plusser niet meer aan de bak
komt. Maakt niet uit of die juist op stoom kwam,
of stoom wilde afblazen omdat die al een paar jaar
uit de oren kwam. Niet iedereen is een hoogvlieger
met helicopterview, poten in de modder en de
diepgang van een oceaanstomer. Omscholen,
bijscholen en levenslang leren is het devies. Niet
iedereen kan roostermaker of receptionist worden,
maar dan ga je toch lekker jonge collega’s coachen?
Hoewel, zou drie coaches op elke onboarder niet
wat veel worden?
Niet alleen in de wereld van de HRM (herinnert u
zich deze nog-nog-nog: personeelszaken …?), ook in
Arboland is kretologie schering en inslag. We doen
ineens allemaal een dynamische RI&E alsof we nooit
anders gewend zijn. En in feite is dat ook zo, want
ook dat is niets nieuws onder de zon. Oude wijn in
nieuwe zakken. Arbo-vakblaadjes en -opleidinkjes
spammen en colporteren met gebakken lucht.Veel
geschreeuw en weinig wol. Met een voet tussen de
deur draaien ze ons eerst een poot uit en naaien
ons dan een oor aan.
Alsof dat helpt. Een nieuwe lente en een nieuw
geluid? Me hoela! Soms lijken de vernieuwingen snel
te gaan, maar bij nader inzien blijkt het dan toch
weer oude en gesneden koek te zijn voor ….
Ir. O.J. de Zemel
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LEX BURDORF: VAN ARBO ALS ZIEKMAKER NAAR ARBEID ALS MEDICIJN
Interview: Jodokus Diemel
Prof. Dr. Ir. Alex Burdorf, NVvA-lid van het eerste uur, heeft recent te kennen gegeven zijn
lidmaatschap na bijna 35 jaar op te zeggen. De reden daarvoor is, in zijn eigen woorden: “Mijn
aandacht is de laatste 10 jaar sterk verschoven van arbeid en gezondheid naar de volksgezondheid.
Ik ben recent benoemd als afdelingshoofd (‘Department of Public Health’ aan het Erasmus MC in
Rotterdam – redactie) en daarmee nemen mijn managementactiviteiten nog verder toe. Ik ben niet
meer actief betrokken bij onderzoek naar arbeidsomstandigheden en de afstand tot de arbeidshygiëne
is daarmee voor mij te groot geworden. Ik volg al geruime tijd niet meer wat er speelt in de
arbeidshygiëne. De arbeidshygiëne is een mooi vakgebied, maar mijn activiteiten hebben nu geen
enkel raakvlak meer. Ik wens de vereniging een mooie toekomst.”
Maar zo gemakkelijk komt een zo prominent NVvA-lid er niet vanaf. Zijn afscheid is een goede
aanleiding om aan de hand van een interview (via mail en via een tête-á-tête) eens bij te praten over
zijn rol in en zijn visie op de ontwikkeling van de NVvA en de arbeidshygiëne.
Uw verslaggever treft Lex in restaurant “Vis
en meer’ in het centrum van Utrecht, alwaar
onder het genot van een hapje en een drankje
het gesprek plaatsvindt. Gevraagd naar zijn
huidige activiteiten komt allereerst de Gezond
heidsraad ter sprake. Lex is lid van drie com
missies van de Gezondheidsraad. De com
missie ‘Luchtkwaliteit in Nederland’ komt in
december 2017 of januari 2018 met een advies
met betrekking tot de mogelijkheden om de
buitenluchtkwaliteit te verbeteren, op welke
punten het overheidsbeleid de aansturing kan
richten. Dan is er de commissie ‘Nachtwerk
en Gezondheid”, die klaar is met haar werk en
recent een rapport heeft uitgebracht. En tot slot
de commissie die zich bezighoudt met “Langer
Doorwerken en Gezondheid”. Deze commissie
is nu ongeveer een jaar bezig en komt naar
verwachting over ongeveer een jaar met haar
rapport en adviezen.
Dit laatste twee onderwerpen hebben nog wel
een link met arbeidsomstandigheden, zo je
wilt met arbeidshygiëne, vooral wanneer het
gaat over de gevolgen van langer doorwerken
voor mensen met chronische ziekten. Een van
de vragen is daarbij, wat de verhoging van
de AOW-leeftijd voor deze mensen betekent,
houden zij dat vol, zijn daarvoor aanpassingen
aan de werkplek nodig of moeten ze omscholen
naar ander werk? Wat dat aangaat ziet Lex
dat er ook in de arbeidshygiëne een kentering
gaande is. In den beginne was de arbeids
hygiëne vooral gericht op onderzoek van
populaties, groepen werknemers, hun bloot
stelling en het gezondheidsrisico. Hij ziet een
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verschuiving naar een meer individuele bena
dering, waarbij de arbeidshygiënist bijvoorbeeld
de blootstelling van een werknemer met CARA
onderzoekt en adviseert wat er nodig is om die
persoon aan het werk te houden.
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Terug naar het begin
Mede dankzij jou is de arbeidshygiënist als
voor arbodiensten verplichte kerndeskundige
in de Arbowet opgenomen. En wellicht ook de
‘arbeidshygiënische strategie’(Wie heeft anders
die naam bedacht?).
Lex: “Voor dat eerste moeten we ook Ton Spee
zeer erkentelijk zijn, dat was mijn ‘geheime’
agent op SZW, die me zeer heeft geholpen, en
zelfs mij als lid van een interne SZW-werkgroep
heeft benoemd, waarbij ik vervolgens de notitie
over opzet van certificatiesysteem, die ik
namens NVVA in een werkgroep heb gemaakt,
direct heb vertaald naar een interne notitie van
SZW…appeltje, eitje!”
Dat contact tussen mij en SZW kwam tot stand
toen ik als voorzitter van de NVvA een lezing
hield naar aanleiding van het honderdste
diploma arbeidshygiënist aan de Hogeschool
Breda. Na afloop werd ik door twee aanwezige
mensen van SZW, waaronder de baas van Ton
Spee, die mij wilden spreken. Ton (eveneens
lid van het eerste uur en voormalig voorzitter
van de NVvA, inmiddels gepensioneerd en
erelid) was op destijds beleidsmedewerker bij
SZW (en later bij Arbouw). Als gevolg van dat
contact werd ik naast voorzitter van de NVvAwerkgroep dus ook adviseur voor de interne
werkgroep van SZW die adviseerde over het
opnemen va arbodiensten en verplichte arbodeskundigen in de Arbowet. Eén beleidsstuk
kon ik zo, met kleine aanpassingen, tweemaal
indienen.
SZW ging akkoord met de voorstellen, de
NVvA uiteindelijk ook, maar daar werd nog wel

wat gesputterd omdat de arbeidshygiënist niet
gedefinieerd werd als iemand met een HBOopleiding, maar met een academische of een
HTO (hoger technische) opleiding.
Hoger verpleegkundigen en ook ergonomen
werden op die manier buitenspel gezet.
Daar waren ze niet blij mee. Dankzij de goede
(ook persoonlijke) contacten tussen NVVA en
SZW konden we een sterke lobby voeren.
AH en fysieke belasting
In 1992 ben ik gepromoveerd op mijn onder
zoek naar lage rugpijn als gevolg van fysieke
belasting. Daarna ben ik me gaan richten op
het ontwikkelen van methodieken om fysieke
belasting te meten. Ergonomen deden in die
tijd vooral aan takenanalyse en de taak met de
hoogste belasting werd dan aangepakt. Uit mijn
onderzoeken bleek, dat juist de taken waar je
het meeste tijd aan besteed de boosdoener zijn
in het ontwikkelen van rugklachten.
Ergonomen stelden bijvoorbeeld een norm op
voor beeldschermwerk op basis van obser
vaties bij 10 personen gedurende in totaal
misschien 5 of 10 minuten. Vanuit de AH-optiek
heb ik erop gewezen dat er een grote variatie
is in de blootstelling, ook als het gaat om de
lichaamshouding bij beeldschermwerk. Bij de
ergonomen brak ook het inzicht door dat er veel
variatie is in werkhoudingen en dat je daar bij
je adviezen rekening mee moet houden. Onder
het motto ‘kleine aantallen, grote gevolgen’ werd
zo de beoordeling van fysieke belasting weer in
het takenpakket van de AH ingevoerd.
Certificering
‘Eenmaal in de wet opgenomen, moesten
de arbeidshygiënisten ook gecertificeerd
worden. Daarvoor is destijds de SCA (Stichting
Certificering Arbeidshygiëne) opgericht. Ikzelf
ben toen eerst afgehaakt, omdat ik het te
bureaucratisch vond worden. Teveel gericht
op het halen van puntjes, te weinig op borging
van de kwaliteit van het arbeidshygiënisch
onderzoek- en advieswerk. Een paar jaar later
werd ik er weer bijgehaald om te adviseren
over professionalisering van de certificering.
Toen heb ik de overgang naar een nieuw
systeem als voorzitter van een werkgroep
geregeld. De SCA ging toen over naar SKO,
dat inmiddels onderdeel is van Hobéon SKO.
Ook internationaal heb ik de certificering sterk
gepushed, ik was in die periode ook bestuurslid
en voorzitter van de IOHA. Daarna ging mijn
belangstelling al gauw uit naar andere zaken.’
Al pratend komen we op de verschillen tussen
het Nederlandse en het Scandinavische model.
In Nederland is de arbozorg overgelaten aan
commerciële marktpartijen (arobdiensten),
terwijl in Scandinavië de arbozorg grotendeels
een overheidstaak is, en geïntegreerd is in
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het hele zorgstelsel. De certificering gaat daar
veel meer om de kwaliteit van de geleverde
diensten, er zit niet een financiëel belang aan
vast. In Nederland is dat wel, doordat in de wet
is vastgelegd dat gecertificeerde instellingen
en deskundigen moeten worden ingeschakeld.
Door de dienstverlening en de certificering
aan ‘de markt’ over te laten, hebben niet alleen
gecertificeerden een financieel voordeel ten
opzichte van niet-gecertificeerden, maar
hebben ook certificerende instellingen en
auditors een financiëel belang. Dat kan ten
koste gaan van de kwaliteit van de certificaten.
Wat dat betreft kan er in het Nederlandse
systeem nog wel iets veranderd en verbeterd
worden.
Internatonaal
Je hebt in het NVvA-bestuur ook de portefeuille
Buitenland een aantal jaar vervuld en bent
voorzitter van de IOHA geweest. Zo heb je bij
gedragen aan de sterke positie van de Neder
landse arbeidshygiënisten in het internationale
veld. Kun je daar wat meer over vertellen?
“Van 1991 tot 1996 was ik ‘Member of the
Board of the International Occupational
Hygiene Association (IOHA)’ en van ’92 tot ’95
voorzitter van het IOHA Committee Certification
in Occupational Hygiene. In het jaar 1994-1995
was ik IOHA-President.
Binnen IOHA heb ik een aantal zaken gedaan
zoals de eerste workshop met certificatie
systeem voor de vergelijkbaarheid tussen de
diverse landen, en de eerste IOHA-publicatie
op basis van die workshop met adviezen
over internationale, wederzijdse erkenning.
Dezelfde informatie heb ik neergelegd in een
WHO-rapport over positionering en opleiding
van arbeidshygiënisten. Daarnaast heb ik dat
alles ook vastgelegd in een paar internationale
publicaties (ik ben enige jaren op dit onderwerp
een veel gevraagde spreker geweest en heb
dus nogal wat Europese landen bezocht).
Ik denk dat ik Nederland toen aardig als gids
land op de kaart heb gezet, natuurlijk mede
ondersteund door de grote zichtbaarheid van
Nederlandse arbeidshygiënisten op internatio
nale bijeenkomsten.”
Onder jouw voorzitterschap is ook het rapport
van de Werkgroep Certificering verschenen.
De afgelopen jaren is er al het nodige veran
derd, maar de ontwikkelingen op dit gebied zijn
nog niet uitgekristalliseerd. Het is kennelijk ook
een taai proces. Hoe sta jij daar tegenover?
Voldoet de huidige wijze van persoonscertifi
cering aan het doel dat destijds werd gesteld?
“De certificatie heeft een grote rol gespeeld in
de sterke positie van de AH in het arboveld.
Ik ben zelf afgehaakt door de toegenomen
bureaucratisering van certificatiesystemen
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in het algemeen. Het was mij te veel puntjes
halen. Deelname aan lerende netwerken en
intervisie lijken mij wel belangrijke bouwstenen
van een moderner systeem. Zelf ben ik al
vele jaren niet meer gecertificeerd, omdat
een certificaat voor wetenschappers niet
goed te realiseren is. Terugkijkend denk ik dat
certificatie onze beroepsgroep een stevige
impuls heeft gegeven, maar dan vooral omdat
certificatie nodig was om in de wet als kerndes
kundige te worden opgenomen.
Nu laat ik geen traan als dat weer verdwijnt, de
AH-gemeenschap is nu sterk genoeg om op
eigen kracht haar positie te behouden. Waar
ik mij meer zorgen over maak is de uitermate
geringe bereidheid van kernspelers in arboveld
(arbodiensten, Ministerie SZW, werkgevers) om
kennisontwikkeling als essentiële R&D-activiteit
te zien. Ik heb de stellige indruk dat we op dit
moment vooral overschrijven wat collega’s in
buitenland ontwikkelen.”
Ontwikkeling
Na zijn afstuderen in Wageningen is Lex in
1986 bij het Erasmus MC gaan werken en daar
zit hij nog steeds. Als een van de weinigen
daar, zo niet als enige, deed hij veldonderzoek
in bedrijven. Gedurende 6 of 7 jaar gaf hij
ook lessen arbeidshygiëne op de Hogeschool
Breda, in HVK-vakopleidingen en aan bedrijfs
artsen en ergonomen in opleiding. “Toen mijn
overhead-sheets (daar deed je het toen nog
mee, al een hele verbetering ten opzichte van
de tekst-dia’s waarmee ik daarvoor moest
werken. Powerpoint bestond nog helemaal niet!)
inhoudelijk te oud waren geworden en ik weinig
zin had om ze te vernieuwen is dat gestopt. Wel
ben ik de AH-inbreng in de opleiding van artsen
aan het Erasmus MC blijven verzorgen.”
Heb je als hoofddocent en nu als professor
op het Erasmus naar jouw gevoel voldoende
kunnen bijdragen aan het inbrengen van
kennis over arbeid (en arbeidsomgeving) en
gezondheid bij de (bedrijfs-)artsen aan wie je
colleges hebt gegeven. Krijg je nog feedback
van hun nadat aan het werk zijn gegaan?
“Ik heb jarenlang bijgedragen aan opleidingen
voor bedrijfsartsen, arbo-adviseurs etc…
Daar ben ik volledig mee gestopt, omdat het
letterlijk zendingswerk is.. dus vooral zenden…
Tot mijn stomme verbazing kom ik af en toe nog
wel eens mensen tegen die zich een bepaald
college van me herinneren! Dus het heeft
ongetwijfeld af en toe nut gehad.”
Maar in de loop der jaren is Lex’ aandacht
steeds meer verschoven naar gezondheid en
de relatie met zaken die buiten het werk liggen.
Er zijn bijvoorbeeld verschillen in gezondheid
tussen bewoners van wijken in Rotterdam. In
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wijken met veel werklozen is de gemiddelde
gezondheid slechter dan in wijken met een laag
percentage werklozen. Daarmee verschoof de
aandacht naar sociaal-economische verschillen
als oorzaak van verschillen in gezondheid.
Lex is gaan kijken naar ‘werk als oorzaak van
gezondheidsverschillen’. Door zijn werk op
dat gebied is hij in 2009 hoogleraar geworden
aan het Erasmus MC, met als leeropdracht
“Determinanten van de Volksgezondheid”.
Sindsdien heeft hij enkele trendsettende
onderzoeken en inzichten gegenereerd, zoals
‘Werk is goed voor je gezondheid’ en ‘Arbeid
als medicijn’. Dan moet je dus niet mensen
laten schoffelen voor hun uitkering. Een van
zijn onderzoeken betreft de gezondheid van
langdurig werklozen. Wat gebeurt er met de
zorgkosten als ze weer gaan werken? Je ziet
een dramatische verbetering in de gemiddelde
gezondheid als langdurig werklozen weer werk
vinden. Ze voelen zich dan ook veel gelukkiger.
Iets anders is het meer recente onderzoek
naar het effect van langer doorwerken op de
gezondheid, dat momenteel nog loopt.
Arbeidshygiëne in Nederland
Tijdens jouw voorzitterschap (90/91) was het
congres “Beheersmaatregelen in de AH”,
sindsdien is met steun van de NVvA een
AH-leerstoel gekomen, (mede) bedoeld om
beheersmaatregelen meer in zicht te krijgen
en liefst ondersteund door wetenschappelijk
onderzoek. Vind je dat hiermee Beheers
maatregelen voldoende aandacht hebben
gekregen, wat is er terecht is gekomen van de
bedoelingen met de leerstoel?
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‘De aandacht is zeker toegenomen, maar
daar heeft de leerstoel een beperkte rol in
vervuld. Dat komt om een aantal redenen, ten
eerste is onderzoek naar beheersmaatregelen
in de wetenschap alleen interessant als het
generaliserende kennis oplevert, dus geen
casus op zich is. Daar leiden veel voorbeelden
van beheersmaatregelen wel aan. Ten tweede
heeft de leerstoel vooral bijgedragen aan de
ontwikkeling van betere statistische modellen
om specifieke determinanten van blootstelling
te bepalen en daarmee dus ook beheersmaat
regelen te kunnen evalueren. Voor de dagelijkse
praktijk is dat wat minder zichtbaar.’
Er zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook
enkele ‘Evidence Based Richtlijnen’ ontwikkeld
(Veilig gedrag, Trillingen, Lasrook, Computer
werk), heb je daar kennis van genomen, hoe
sta je daar tegenover?
Ik vind dit een goede ontwikkeling, maar ik wil
wel aandacht voor de toepassing van richtlijnen
in de dagelijkse praktijk. De deugdelijke imple
mentatie is een zich ontwikkelend terrein, waar
wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten.
Er wordt door het NVvA bestuur gewerkt aan
betere profilering van de AH in de media.
Nu komt er steeds een Toxicoloog op TV
bij arbeidshygiënische incidenten (o.a.
recent asbest in straalgrit, PM-10 en Cr-6 in
onderhoudswerkplaatsen in het leger, fipronil in
kippen-batterijen). Heb jij hierover een mening?
“Tja…dat heeft veel meer te maken met
personen dan met disciplines, denk ik.
Aandacht in de media ontstaat door slim
kunnen communiceren op het juiste moment.
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Dan kom je in de kaartenbak van journalisten
en die blijven je dan bellen. Ik zit ook in die
kaartenbakken en heb voor asbest altijd
vermeden om acuut commentaar te geven
op problemen, omdat je dan zelden goed
geïnformeerd bent, en je maar wat roept dat
iedereen de volgende dag is vergeten.
Ik weet nog dat ik ooit één volle minuut in het
NOS journaal was, ik trots natuurlijk.
Enige weken later zegt de marktkoopman waar
ik mijn groenten koop, dag meneer, ik zag u
op TV, dat was u toch…? Ik vroeg of-ie wist
waarover het ging…nee, dat was hem geheel
ontschoten! Kortom, ik denk dat profilering van
deskundigheid een lange adem moet hebben
en het vooral niet moet hebben van brandjes
blussen.”

Afscheid…
En na nog een kopje koffie toe, nemen we
afscheid, met de opmerking dat we dit eigenlijk
nog eens zouden moeten doen. We kennen
elkaar inmiddels immers al meer dan 35 jaar.
Als arbeidshygiënisten scheiden zich vanaf hier
onze wegen, maar ik en ongetwijfeld spreek
ik namens de NVvA, wens Lex veel succes en
werkplezier toe in de komende jaren.
Interview door Jodokus Diemel,
Redacteur NVvA Nieuwsbrief.

Wat kan de NVvA (meer) doen om de AH
tussen de oren van journalisten te krijgen?
“Werken aan duurzame relatie met journalisten
zodat ze je als deskundige bellen, ook als je
niet in de krant daarmee komt…”
Lex’ toekomst
En natuurlijk ook de vraag: wat ga je zelf in de
nabije toekomst nog doen? En hoe zie je de
toekomst van de Arbeidshygiene dan wel van
de NVvA voor je?
“Ik ben nu vooral bezig met het belang voor de
volksgezondheid van het hebben van (goed)
werk. De kreet ‘arbeid als medicijn’ komt echt
vanuit Rotterdam! Verder maak ik me druk
over de slechte positie van mensen met een
chronische ziekte op de arbeidsmarkt, en ik laat
in onderzoek zien dat werkomstandigheden
daarin heel belangrijk zijn. Ik pleit er dan ook
voor dat arbeidshygiënisten veel en veel meer
aandacht gaan geven aan wat belastend werk
betekent voor iemands werkvermogen. Zeker
ingeval van een chronische ziekte en hoe
vervolgens werkplekaanpassing deze persoon
in het arbeidsproces kan houden. Daar ligt een
grote toekomst voor de arbeidshygiëne, en die
zie ik nu gestalte krijgen bij mensen als Remko
Houba die dit onder meer bij bakkers doet. Ik
wens de NVVA daarin veel succes, en dat gaat
natuurlijk heel goed zonder mij.
Ik ga me zelf vooral richten op de rol van
werk in gezondheidsverschillen en chronische
ziekten en arbeidsparticipatie. Dat ligt groten
deels buiten de klassieke arbeidshygiëne.
Verder ben ik nu vooral bezig als afdelingshoofd
van een grote wetenschappelijke afdeling om
de toekomstige leiders in de volksgezondheid
op te leiden, en dat gaat dan over onderwerpen
als screening, gezondheidsverschillen, doel
matige zorg en kwaliteit van de zorg.”
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PERSONALIZED EXPOSURE MEASUREMENTS USING SENSOR TECHNOLOGY
Henk Goede et.al.
Traditionally, the evaluation of worker exposure to chemical substances involves the use of timeintegrated personal sampling. Air is sampled in the workers breathing zone using an active or passive
sampler to collect sufficient airborne substances for quantification. Airborne substances are typically
collected in media such as filters, liquids or activated charcoal that require extraction and further
analysis in a specialized laboratory. The analytical outcomes of conventional sampling methods are
typically expressed in 8hr time weighted average (TWA) concentrations which allows for an evaluation
against occupational exposure limits.
These conventional methods have several drawbacks. Sampling equipment and analytical instruments
are often bulky, expensive and complicated to operate, both involving extensive manual handling
and the necessary presence of trained personnel. This in many cases makes exposure sampling
burdensome for employees and laborious for the employer, with many logistical challenges resulting
in high costs and limitations to both the quality and number of samples collected and the amount
of contextual information available for each sample. As a result, 8hr shift and even activity-specific
exposures measured with time-integrated methods are difficult to interpret in terms of the identification
of sources and critical exposure events (e.g. peak exposures) that are required to implement effective
exposure control strategies. Time-integrated sampling methods therefore do not account for within-shift
spatial and temporal variability since concentration peaks are attenuated by low concentrations during
a given measurement timeframe.
In practice, to compensate for this downside
of time-integrated sampling methods, shortterm measurements are sometimes collected
in workplaces in order to compare with short
term exposure limits (STEL, e.g. 15min
TWA ). However, the collection of short-term
measurements remains inadequate in most
instances, as it only reflects a brief timeframe
that is difficult to determine beforehand, not
knowing when specific (peak) exposures
may occur during an activity or work shift.
Also, short-term sampling often requires high
flowrates in order to measure low exposure
concentrations. However, such high flow rates
are not always technically possible, and are not
comparable to personal breathing rates and
relevant exposure limits.
Ideally, occupational hygienists need access
to real-time exposure data in combination
with contextual information regarding timespace activity patterns of a worker. Although
real-time samplers for gases and particulates
are available, they are often bulky and
not always suitable for personal exposure
assessment during extended periods. With
the miniaturization of sensor technology in
the near future, more possibilities will become
available. For example, occupational hygienists
can expect an increase in the use of miniature
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real-time sensors that are personalized and
integrated in workers’ wearables, providing
access to contextual information required for
exposure assessment and risk management. In
time, these developments will be extended with
feedback systems to individual workers which
will allow workers to change their behavior
and potentially reduce workplace exposures.
In this paper, current and upcoming sensor
developments for the application in occupational
hygiene will be described in more detail.
Sensor technology
The paradigm of sampling technologies is
changing because of the maturation of light
weight, miniaturized and technically advanced
low-cost sensor systems that provide realtime measurements with improved time and
space resolutions of measured concentrations
(White et al., 2012; Snyder et al., 2013).
Such technological developments are driven
by the miniaturization of moving parts in
sensor devices called MEMS (micro-electronmechanical systems) or MST (micro system
technology) (AIHA, 2016). New sensors that
include microfluidic, optical and nanotube
elements are expected to be manufactured in
larger volumes and applied in the workplace
(Tombez, 2017). These sensor technologies
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provide new opportunities to digitalize informa
tion streams and improve the way information
is stored, analyzed or directly displayed to the
user. As a result, miniaturized sensors can
easily be integrated into wearables for workers,
amongst others mobile phones, safety vests
and helmets.
Sensor system architecture
Direct-reading monitors and related methods
hold a great promise for improving exposure
assessment and will increase employee
involvement via direct-feedback possibilities.
By applying wearable low powered sensors that
communicate wirelessly, monitoring data can
be obtained over longer measurement periods
with a higher time resolution, providing insight
into the patterns of exposure and activities and
sources that generate exposure. Since this will
make occupational exposure monitoring less
burdensome on the employees and employers,
it will increase the amount of information
that will be collected. Consequently, multiple
relevant exposures may be monitored at once
(e.g. chemical exposure, temperature, physical
activity, noise, etc.). More representative
sampling will facilitate easier data interpretation.
Data interpretation by the end users can
also be facilitated by combining sensors for
chemical exposure with sensors for location
(GPS, beacons) and worker activity (movement
sensors), simplifying the collection and
interpretation of contextual information.
The availability of real-time monitoring data
will also enable real-time feedback to the
worker. This will result in more efficient early
warning technology: workers can be warned
when exposure levels are approaching the
occupational exposure limit (OEL) and can
take timely measures. However, with real-time
sensor technology still advancing and not
matured at this stage, traditional time-integrated
sampling will remain an important method until
the specificity and accuracy of sensors are fully
validated. In the meantime, a combination of
time-integrated sampling methods and real-time
sensor technologies (e.g. parallel sampling)
could be a way forward, which will be helpful
in integrating new sensor technologies and
data platforms more easily and effectively in
future measurement strategies. Current sensor
technologies could be adequate to enable
real-time assessment of the effect of exposure
controls and interventions or different work
practices on exposure levels, allowing for risk
assessment and risk management that are
generally performed retrospectively.
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Data platforms
Real-time communication to the worker can
be achieved by the use of devices such as
a personal digital assistant (PDA), tablets,
smartphones or more sophisticated devices
like smart glasses and watches. Especially the
developments in mobile phone technology and
associated app environments have contributed
to the presentation of real-time sensor readings
in an easy and understandable way to the
worker (AIHA, 2016; White et al., 2012).
In addition, the internet communication module
of the smartphone can be used for data transfer
over longer distances to a central server for
further and more sophisticated data analysis.
For signal transduction over longer distances,
Wi-Fi and Bluetooth can be used resulting in an
easy-to-use communication platform between
devices on a local scale, like a building or a
work zone (AIHA, 2016). For the application
in certain workplaces (e.g. petrochemical
industry), both sensors and communication
devices have to be ATEX certified for safe use
in explosive atmospheres, which is not the
situation at the moment.
Various technologies can be integrated into a
data platform to provide useful work-related
information. With the use of direct-reading
instrumentation worn by the worker and indoor
positioning systems, a map can be created
using interpolation techniques (Koehler &
Peters, 2013; Koehler & Volckens, 2011).
Such mapping tools can be used to guide
interventions by the projection of concentration
intensities of a specific chemical agent onto a
2D floor plan or layout of the workplace (Koehler
& Volckens, 2011). For now, GPS technology
appears to be less accurate for indoor locations
due to the blocking effect of various materials.
Video exposure monitoring (VEM) or PIMEX is
an existing and effective method that allows for
real-time exposure monitoring instruments to
be combined with video monitoring (BeurskensComuth et al., 2011; Rosén et al., 2005). Realtime sensor data plotted together with the video
images facilitate the investigation of differences
in exposure peaks and sources of exposure
during workplace activities and provide valuable
information for risk assessment purposes.
However, these methods are mostly applied
retrospectively by focusing on task analysis
and as a training tool for workers. In the future,
VEM/PIMEX developments can be extended
to include personalized video monitoring and
also be integrated into sensor data platforms in
order to provide real-time feedback and advice
to workers based on video images that indicate
behavior associated with pre-cursors of peak
exposures and related poor work practices.
A wide range of other informative sensors can
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be integrated into a sensor & data platform to
provide feedback to workers regarding ad hoc
trouble shooting and system failures in the
workplace. For example, workers can receive
warnings or reminder signals from control
measures that are not used or not functioning
properly, tools & equipment that are used
incorrectly, or systems that are malfunctioning
or not working according to specifications.
Current state of the art
Most sensor technologies do not yet have the
specificity and acceptable detection limits for
reliable detection of specific substances in
complex exposure scenarios in the workplace
(AIHA, 2016). For example, with many different
volatile organic compounds (VOCs) being
used in the petrochemical industry, there is a
high demand for a real-time VOC sensor with
a low detection limit and a high discrimination
power in complex mixtures (Kumar et al.,
2016). For particulate matter (PM), direct
reading instruments are only used as a quick
screening tool to augment traditional filterbased reference methods (AIHA, 2016). Realtime measurements of particles (> 300 nm) can
be achieved by optical techniques including
optical particle counters (OPCs) which more
recently are miniaturized (Northcross et al.,
2013). Performance evaluations of sensor
technology for application in the workplace have
been carried out by different research groups
worldwide. So far, low-cost sensors were found
to correlate well with mass concentrations
measured with medium and high-cost
instruments when validated in the workplace
(Sousan et al., 2016).
Even with the rapid advances in technology, the
drawback of the previously described sensor
systems is that they cannot determine the
(real-time) particle composition. These systems
can therefore not determine the makeup of
the particles in air and a separate analysis in
the laboratory is still required (AIHA, 2016).
A combination of a real-time sensor to detect
exposure patterns coupled with a miniaturized
analysis technique for the classification of the
different particles would be of great value for
future monitoring.
A few studies are available that investigated
sensor systems and feedback systems in the
workplace (e.g. Brown et al., 2016; Negi et
al., 2010; Peters et al., 2008). These studies
involve important exploratory work but were
not intended to measure the effectiveness and
validity of these workplace interventions.
Feedback systems & behavior change
Ultimately, the main objective for sensor
technologies and digitalization in the workplace
will be to change worker behavior and to
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improve working conditions. Instead of merely
providing feedback on the exposure level,
an integrated sensor and worker feedback
system should also be equipped with clear
and concise reminder and warning systems
that will explain to a worker what they should
do. For this purpose, the methods applied to
communicate relevant information to a worker at
the most appropriate time, without interference
with daily work tasks, should receive specific
attention. The method used to alert a worker
(e.g. vibration- or audible push alert), the type of
information presented to a worker (e.g. a colour
index to represent exposure levels, or symbols)
and the timing of information (before, during
or after work) will be important considerations
to bring about any meaningful intervention
into the workplace. Most importantly, special
emphasis should be placed on the avoidance of
an information overload for workers that would
disturb normal work practices.
Conclusion and future prospects
There is a trend towards personal exposure
assessment systems in which both the
exposure context (location, time, activity)
and several exposure parameters can be
combined and presented to the worker. Sensor
innovations in combination with wireless
data transfer present new opportunities
for occupational exposure assessment.
Although a full-scale approach with real-time
measurements, direct-feedback and data
sharing options has not been fully implemented
in occupational health practices, a trend in this
direction can be foreseen.
Occupational hygienists will be indispensable
in introducing these future developments in the
workplace. Access to real-time data and the
possibility of applying advanced methods of
data analysis will bring along a new dimension
to the work of occupational health professionals.
With advanced and personalized feedback
systems, individual workers will become more
involved and responsible for their daily behavior.
A positive spin-off could be an increased level
of communication between workers, supporting
personnel (e.g. maintenance), HSE- and linemanagement that will be essential to resolve
any (real-time) obstacles in the workplace and
to remove individual, organizational and other
barriers of good work practices.
Future challenges include the development of
sensors with higher sensitivity and selectivity,
the ATEX certifications required for both
exposure and location sensors and smart
devices, the development of suitable direct
feedback possibilities to workers, acceptance
by workers and employers and privacy issues
related to data collection. In particular, adequate
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attention should be given to ensure the privacy
of all individual workers, focusing on the
security of data (stored, analysed, shared) and
ethical issues of concern.
Henk Goede, Wouter Fransman, Eelco
Kuijpers,Anjoeka Pronk, (TNO / RAPID),
Stefan Bäumer (TNO / Optics), Max Hennekes
(Caesar Consult)
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EEN APP VOOR HET METEN VAN
GELUID, EN NU?
Ep Marinus
Dagelijks ondervinden nog ongeveer 900.000 werknemers blootstelling aan schadelijk geluid. Een van
de gevolgen van gehoorschade is tinnitus (oorsuizen). Volgens de Stichting Tinnitus heeft 10 tot 30%
van de bevolking last van tinnitus. Een deel van deze mensen ondervindt ernstige hinder en 25.000
mensen zijn onder psychosociale behandeling . Lawaaischade is nog steeds een ernstig probleem en
zou zo veel mogelijk voorkomen moeten worden. Hoe weten we nu dat geluid schadelijk is?
Meten is weten
Om echt te weten hoe hoog een geluidsniveau
is zullen we moeten meten. Mensen zijn niet
in staat om, als ze een geluid horen, vast te
stellen hoe hoog het geluidsniveau is.
Objectief levert een verdubbeling van het
geluid een toename van 3 dB maar een mens
ervaart subjectief pas een verdubbeling bij
een toename van 10 dB. Als we op een meter
afstand van elkaar met stemverheffing moeten
spreken dan is dat een indicatie voor een
achtergrondgeluid van meer dan 80 dB.
Maar om echt te weten hoe hoog het geluids
niveau is gaan we meten.
Aanvankelijk konden we alleen het geluids
niveau vaststellen met een geluidsniveaumeter.
Daarna konden we een ook indicatie krijgen
door bijvoorbeeld een badge, met de kleuren
groen, oranje en rood. Dat gaf al een indicatie
of het geluid veilig was. Vervolgens werden
de geluidsniveaus getoond op een digitaal
bord. Tegenwoordig zie je dit vaak op de
mengpanelen van PA-systems bij optredens en
in concertzalen.
Apps en apps
Maar met de steeds verder gaande digitali
sering zijn sinds aan aantal jaren apps beschik
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baar op de smartphones. Hadden de eerste
apps nog afwijkingen van 10 tot 15 decibel, de
huidige generatie apps komt steeds dichter bij
de kwaliteit van geluidsniveaumeters.
De nieuwste apps in combinatie met een exter
ne microfoon benadert zelfs de kwaliteit van
een type 2 geluidsniveaumeter. Geluidmeet
apps die nu op de markt zijn, zijn vooral
bedoeld voor het meten van lawaai op de
arbeidsplaats. Ze zijn niet geschikt voor het
meten van geluidhinder.
Als we kijken naar de recente onderzoeken
naar geluid-apps, blijkt dat de apps die
geïnstalleerd zijn op smartphones met het
besturingssysteem van Apple (iOS) redelijk
betrouwbaar zijn.
De apps voor besturingssystemen van bijvoor
beeld Android en Google blijken nog niet zo
betrouwbaar te zijn; deze vertonen grotere
spreiding en afwijkingen in de resultaten.
Beperkingen
Maar ook de huidige apps die binnen een
marge van + en – 2 dB blijven, hebben hun
beperkingen. Ze voldoen niet aan de eisen
vastgelegd in de IEC 61672-1 zoals die geldt
voor type 1 en type 2 geluidsniveaumeters.
De meeste testen die gedaan zijn betreffen het
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audiogebied dat belangrijk is voor de kans op
gehoorschade. Lagere en hogere frequenties
hebben een grotere afwijking, dus geluiden
onder de 100 Hz en boven de 10 kHz worden
minder betrouwbaar. Zie bijvoorbeeld de test
met de iPhone 4.
De testen zijn ook meestal gedaan bij een
geluidsniveau van 65 tot 100 dB. In hoeverre
hogere geluidsniveaus nog betrouwbaar
gemeten kunnen worden is niet echt bekend.
Maar voorzichtigheid lijkt geboden. Geluid
is immers niets anders dan drukwisselingen
en de grootte van de druk die deze relatief
eenvoudige microfoons aankunnen lijkt
beperkt. Aan de andere kant is het meten
van geluidsniveaus in een situatie van meer
dan 100 dB(A) niet erg zinvol. Een dergelijke
situatie is dan al zo ongezond dat men direct
maatregelen zou moeten nemen.
Ook in situaties met lage of hoge temperaturen
werkt de microfoon niet goed maar dat geldt
ook voor de geluidsniveaumeters. Afwijkingen
kunnen verder ook voorkomen in sterke
elektromagnetische velden (maar ook dit geldt
eveneens voor geluidsniveaumeters).
Aandachtpunten
Wat zijn de aandachtspunten voor het instal
leren van en het werken met een geluids
app? Verzeker je ervan dat er een handleiding
beschikbaar is waarin in ieder geval een
beschrijving staat wat de app kan en wat
die niet kan. Kies een app die naast het
momentane geluidsniveau (SPL = Sound
Pressure Level) in elk geval ook het A- gewogen
equivalente geluidsniveau kan bepalen. Gebruik
de app vooral om te beoordelen of er sprake
is van schadelijk geluid en of er kans is op
overschrijding van de actiewaarden en de
grenswaarde.
Zorg er voor dat de smartphone op een juiste
wijze wordt gebruikt. De microfoon zit aan
de onderzijde en de smartphone moet dus
gedraaid worden om het geluid goed te kunnen
meten.
De app SafeNoise presenteert zich onderste
boven dus je draait automatisch je smartphone.
Dat geldt echter niet voor de andere bij mij
bekende apps.
Laat vooral de betrokken werknemers hun
situatie zien en de betekenis ervan. Ga, met
de indicatie van het gemeten geluid, na of de
gebruikte gehoorbescherming afdoende is.
Microfoon
Wil je wat meer zekerheid van je smartphone
als meter dan is een externe microfoon te
overwegen. De externe microfoons kunnen
beter gekalibreerd worden. In tegenstelling
tot de meeste apps, zijn ze echter niet gratis.
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Twee externe microfoons die op een iPhone zijn
getest en waarmee goede resultaten zijn bereikt
(ze benaderen een type 2 geluidsniveaumeter)
zijn de Dayton Adro iMM-c ($20,00) en de Mic
W i436 ($100,00).
NIOSH app
Recent is er een geluidmeet-app van NIOSH
uitgekomen. Deze app is getest op vele smart
phones, maar slechts vier typen van de iPhone
kwamen als betrouwbaar (afwijking < 2 dB) uit
de test.
Deze app kent een aantal interessante opties:
•	Vaststellen van SPL, het LAeq, de LCpiek en
het maximale geluidsniveau, en de TWA
(gemiddelde over een dag). De responstijd
van LCpiek is niet bekend.
•	De drempel is instelbaar;
•	De meetsnelheid kan ‘Slow’ (1 seconde) of
‘Fast (1/16 seconde).
•	De optie voor Z-weging;
•	Interne kalibratie mogelijkheid;
•	Kan aan een externe microfoon gekoppeld
worden.
Z- weging wil zeggen dat alle frequenties
ongewogen worden gemeten. Let wel: de
Z-weging wijkt sterk af bij zeer lage en bij
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zeer hoge frequenties. Met het ongewogen
geluidsniveau en het A-gewogen geluidsniveau
kan men ook relatief eenvoudig vaststellen of
de gebruikte gehoorbescherming voldoende
demping geeft. Maak gebruik van de HML
methode.
Tot slot
Hoewel apparatuur steeds eenvoudiger
bereikbaar is en betrouwbaarder wordt, is
toch degene die de apparatuur bedient en
de uitkomsten interpreteert de belangrijkste
factor in dit verhaal. De apparatuur is slechts
een hulpmiddel. Maar door de toegankelijkheid
krijgen steeds meer medewerkers inzicht in het
risico van hun situatie.
App Ep Marinus, Karep Arbo Advies.

APPS VOOR DE ARBEIDSHYGIËNIST:
LICHTMETING
Paul JM Settels
Dit artikel geeft een kort overzichtje van
beschikbare apps en online-toepassingen
voor het beoordelen van de verlichting op een
werkplek.
Apps
Voor de arbeidshygiënist echt toepasbare
apps zijn in de lichtwereld helaas nog met een

20

lantaarn te zoeken. Via de smartphone zijn
bijvoorbeeld ‘luxmeters’ te downloaden, deze
zijn zowel bij I-tunes als in de Google Play
Store te vinden. Voor indicatieve informatie
beden deze een handige tool. Maar let wel op
als je ze gebruikt: de getoonde waarden kunnen
sterk afwijken ten opzichte van gekalibreerde
meetinstrumenten. Dus voordat je gaat meten,
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leg er een gekalibreerde luxmeter naast,
dan weet je de afwijkingen. Voor ‘bewijsmetingen’ zijn ze niet geschikt: je moet de
aanwijzingen volgen die in de NEN 1891 staan
en gebruik daarvoor dab ook de juiste en goed
gekalibreerde meetinstrumenten.

lichtbron of het licht dat door oppervlak wordt
gereflecteerd en dat door onze ogen wordt
waargenomen. Bij gelijke verlichtingssterkte
heeft de luminantie van een wit of licht
gekleurd oppervlak een hogere waarde dan de
luminantie van een zwart oppervlak.

Websites
Ook zijn er wel veel goede websites die de
arbeidshygiënist in de basis verder kunnen
helpen. Let wel: in de basis. Licht en verlichting
vraagt om kennis en praktijkervaring.
Kennis van licht- en elektrotechniek, van lichten verlichtingsontwerp, van materiaalkunde
en technische menskunde om een goed
verlichtings- of belichtingsplan te kunnen
maken. Het hebben van ‘licht’ betekent nog niet:
de aanwezigheid van goede verlichting.

Kleurtemperatuur
Naast deze ‘licht-grootheden’ is ook de kleur
temperatuur (uitgedrukt in Kelvin - K) van
de uitgestraalde verlichting van belang, dit
is de natuurlijke kleurechtheid oftewel de
kleurweergave (Ra). Een goede natuurlijke
lichtkleur omvat alle golflengten van het
zichtbare licht in hun juiste proportie. Zonlicht
en gloeilamplicht hebben een Ra-waarde van
100. Goed kunstlicht heeft een Ra-waarde
tussen 80 en 95. Bij waarden lager dan 80 is er
sprake van een slechte kleurweergave.
Een teveel aan blauw licht bijvoorbeeld (zoals
bij veel led-verlichting het geval is) geeft een
disharmonie in de natuurlijke kleurbeleving.
Met name bij led-verlichting spelen ook
flikkeringen een belangrijke rol. Niet alleen
zichtbare maar vooral niet-zichtbare flikkeringen
als die wel door het visueel systeem van de
mens waarneembaar zijn. De oorzaak hiervan
ligt bij onjuist toegepaste dim-inrichtingen en
slecht-gelijkgerichte gelijkspanning met een
rimpelspanning die groter is 2% nominale
spanning.

Tips om op te letten:
Als je met verlichting aan de gang gaat, zijn
er vanuit het SI-eenheden stelsel gezien, vier
basisgrootheden waarmee je te maken hebt:
•	de lichtsterkte (L) in candela (cd);
•	de lichtstroom Φ in lumen (lm);
•	de verlichtingssterkte E in lux (lx);
•	de luminantie L in candela per vierkante
meter (cd/m²).
De lichtsterkte is de lichtuitstraling in één
richting; de lichtstroom is de hoeveelheid
lichtuitstraling in alle richtingen (ruimtehoek of
steradiaal (sr) is de driedimensionale equivalent
van radiaal) en is bolvormig (4π.sr). Dus een
lichtstroom in één richting is een onjuiste
redenatie.
De verlichtingssterkte is het deel van de
lichtstroom dat op een oppervlakte A (m²) valt.
De luminantie is het licht direct vanuit een

Paul JM Settels Eur.Erg.

Een paar goede apps voor het beoordelen van verlichting zijn:
www.lighting.philips.nl/producten/licht-catalogus (zowel IOS als Android)
www.erco.com/lightfinder (IOS - App store)
www.osram.com/corporate/home/services/mobile-apps/lamp-finder/index.jsp
(zowel IOS als Android)

Websites die de arbeidshygiënist handvatten kunnen geven zijn:
www.erco.com/lightfinder
www.erco.com
www.lighting.philips.nl/education/lighting-university
www.osram.com/osram_com
www.sylvania.com
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ARBOFOTO

Altijd goed om een opslagkast te hebben voor de gevaarlijke stoffen.
En ook de limonade moet niet zomaar op een werktafel of op een machine blijven staan.
Na gebruik alles meteen weer netjes opbergen, zo hoort het!
Deze foto, genomen in een garagebedrijf, toont echter hoe het niet moet.

Gebruiksvoorraden in een kantoorkast, dat is niet het grootste probleem,
hoewel hier meer staat dan een werkvoorraad voor een dag.
Maar wat als je al pratend met een collega even een glas limonade wilt inschenken
en bij het drinken blijkt het ruitenvloeistof te zijn?
Of je wilt een reclamesticker verwijderen voordat je een deukje wegwerkt
en je pakt de limonadefles? Er zit namelijk echt limonade in!
(Met dank aan Yvon van der Voort, die een cadeaubon ontvangt voor deze inzending.)

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. Bij plaatsing ontvangt de
inzender een cadeaubon. Inzendingen aan nvva@arbeidshygiëne.nl of aan één der redactieleden
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LCB: FORENSISCHE ARBEIDSHYGIËNE

Landelijke contactbijeenkomsten (LCB) zijn bij uitstek geschikt om onderwerpen te agenderen die de
hele vereniging aangaan en breder zijn dan voor een specifieke contactgroep. Een LCB is voor het
bestuur een aanvullende manier om met leden in gesprek te gaan over onderwerpen waarvan zij de
mening van de leden wil horen of om de leden op een meer interactieve manier te informeren.
En natuurlijk is het altijd nuttig en gezellig om je collega’s in een wat informele sfeer te ontmoeten.
Reden genoeg om na een paar jaar weer een doorstart te maken met de LCB, op 5 oktober 2017.
Het thema van de bijeenkomst was ‘Forensische arbeidshygiëne’. Een wat cryptische omschrijving,
wat voor sommige leden reden was zich af te vragen of hier sprake is van een nieuwe loot aan de
wetenschappelijke tak van de arbeidshygiëne. Dat is niet het geval. Met het programma van 5 oktober
wilden de organisatoren kijken hoe verschillende disciplines binnen het forensische onderzoek
samenwerken bij het opsporen van misdaden en dat vergelijken met de praktijk bij het opsporen en
vaststellen van beroepsziekten. Het specifieke doel van de bijeenkomst was om te verkennen op welke
manier de samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist verder versterkt kan worden.
De preventie van beroepsziekten krijgt de
laatste tijd steeds meer aandacht. Zo heeft
de Longalliantie het afgelopen jaar succesvol
aandacht gevraagd voor het feit dat nog steeds
erg veel werknemers overlijden als gevolg van
beroepsziekten. Voorzichtige schattingen geven
aan dat het om minstens 4000 mensen per jaar
gaat. Uit verschillende analyses blijkt dat één
van de oorzaken is, dat beroepsziekten niet
goed herkend worden. Ook de politiek krijgt
meer aandacht voor het onderwerp, mede
door de Longalliantie en door druk vanuit de
(Europese) vakbeweging.
Het ministerie van SZW start, mede als gevolg
daarvan, in 2018 met een 4-jarig programma
gericht op het voorkomen van beroepsziekten.
De eerste twee jaar staat daarbij blootstelling
aan gevaarlijke stoffen in de spotlights.
De NVvA is gevraagd om input voor dat
programma te leveren. Theo Jan Heesen
coördineert dit vanuit het bestuur.
Programma
De middag van 5 oktober bestond uit twee
delen. In het eerste deel bespraken een
forensisch arts (Erik Stigter) en een forensisch
opsporingsbeambte (André Spooren) stap voor
stap een casus. De stappen in het onderzoek
werden daarnaast verder geïllustreerd met
voorbeelden uit andere casuïstiek. Vooral de
methodische samenwerking kwam daarbij aan
bod. In het tweede deel lichtten Rik Menting
en Remko Houba toe welke instrumenten
de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist tot
hun beschikking hebben bij het opsporen
van beroepsziekten en hoe ze elkaar daarin
kunnen versterken. Met name de opmerking
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“Zonder een goede diagnose wordt het een
onmogelijke zoektocht naar de blootstelling”
bleef opmerkelijk lang hangen.
Lessen geleerd
Na ieder deel werd plenair nabesproken wat
de opvallende punten zijn in de samenwerking
en aan het eind van het programma is gedis
cussieerd over de geleerde lessen. De meest
opvallende punten waren:
•	De forensisch arts dient expliciet een oor
deel te geven of er sprake is van natuurlijk
of niet-natuurlijk overlijden. De bedrijfsarts
hoeft niet expliciet aan te geven of er sprake
is van een beroepsziekte. Ook niet of er
een mogelijke relatie (medeoorzaak of
versterking) ligt met het werk.
•	Doordat het rapport van de forensische
opsporing input vormt voor de besluit
vorming door anderen (rechtbank, juristen)
is er veel aandacht voor de objectiviteit van
gegevens. Er wordt expliciet beschreven
wat de feiten zijn en waar het gaat om
aannames of interpretaties. In de arbo
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curatieve zorg zou dit verder ontwikkeld
kunnen worden.
•	Forensisch arts en forensische opsporings
ambtenaar hebben voortdurend afstemming
over hun bevindingen. Er worden scenario’s
(werkhypotheses) ontwikkeld, besproken en
ontkracht. Tegenspraak wordt heel bewust
georganiseerd.
	Voor afstemming tussen bedrijfsarts en
arbeidshygiënist is veel minder ruimte,
mogelijk ook door beperktere financiële
middelen. Maar ook binnen de huidige
setting zou dit element verder ontwikkeld
kunnen worden. Ook is de werkhypothese
niet altijd expliciet geformuleerd waardoor
het startpunt niet altijd gelijk is. Rik Menting
suggereerde op dit punt om te komen tot
een werkdiagnose.
•	Bij forensische opsporing is er sprake
van multidisciplinair onderzoek maar
er wordt ook gezorgd voor wederzijdse
afhankelijkheid (interdisciplinair) doordat
men gezamenlijk verantwoordelijk is voor
de conclusies en het rapport.

We want more…
We gaan door met de LCB’s. De volgende
twee bijeenkomsten zijn al weer gepland.
Wel op een andere locatie (Lunetten) in
verband met de beperkingen die werden
geconstateerd met parkeren en de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
Zijn er onderwerpen die je graag een keer
op de agenda zou willen zetten? Heb je
onderwerpen waarvan je denkt dat die op
verenigingsniveau bediscussieerd zouden
moeten worden? Laat het weten. Ook als je
graag zelf een rol zou willen spelen bij één of
meer onderwerpen horen we dat graag; je kunt
contact opnemen via: nvva@arbeidshygiene.nl.
Tineke Rens, bestuurslid NVvA

De geleerde lessen zullen door Theo Jan
Heesen meegenomen worden in de plannen
voor het SZW-programma en we zullen
samen met de andere beroepsgroepen en
met SZW bekijken hoe de geleerde lessen
ingezet kunnen worden om de kwaliteit van de
arbocuratieve zorg verder te verbeteren.
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IOHA: NEDERLANDSE VOORZITTER

Op maandag 30 november 2017 werd in Medellin, Colombia, de IOHA board meeting gehouden.
Een bijzondere vergadering, omdat voor het eerst in het dertigjarig bestaan van de IOHA een board
meeting gehouden werd in Zuid Amerika.
Het betrof een volle agenda waarbij de huidige strategie steeds als uitgangspunten genomen wordt.De
website, onze uitgave de ‘Global Exposure Manager’, internationale contacten, de voorbereiding van
het volgende congres, de financiën en last but not least, het kiezen van een nieuwe voorzitter.

De IOHA Board meeting, met in het midden de nieuwe bestuursvoorzitter Andrea Hiddinga

Media
Het komende jaar wordt een cruciaal jaar in
onze strategie. We willen de website ingrijpend
gaan veranderen. We willen de nieuwe website
graag zo positioneren dat deze enerzijds
gericht is op het verschaffen van informatie voor
mensen die nieuw zijn in het beroep, maar ook
dat het een plek wordt waar onze leden, de
arbeidshygiënische verenigingen, hun kennis en
kunde kunnen delen. Afgesproken is dat er een
vragenlijst onder de leden (de verenigingen)
uitgezet zal worden, om zo hun wensen te
inventariseren. Op basis van deze informatie
kunnen we de structuur van de website
optimaal en toekomstgericht ontwikkelen.
De Global Exposure Manager ontwikkelt zich
goed. Er worden leuke artikelen aangeleverd.
Uit informatie van de lezers blijkt dat de
Newsletter in Nederland goed wordt gelezen.
Daar kunnen andere landen zeker nog een
voorbeeld aan nemen. We onderzoeken in het
komende jaar of het mogelijk is om samen te
gaan met de ISRP, om de kosten enigszins
te drukken. Ook zal onderzocht worden of het
mogelijk is om advertenties op te nemen, om
de Global Exposure Manager kostenneutraal te
kunnen continueren.
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Contacten
Ten aanzien van onze contacten met de ILO
is het goed om te melden dat we bij de ILO de
kans krijgen om wat vaker aan tafel te zitten.
Hoewel nu nog slechts in de rol van observer,
zijn we bezig om te onderzoeken of we de ILO
ook kunnen ondersteunen bij het opzetten
van richtlijnen in het voortraject in plaats van
pas commentaar te mogen geven als er een
document ligt.
Op het gebied van nieuwe leden is het mooi om
te zien dat er in vele landen initiatieven worden
genomen om arbeidshygiënische organisaties
op te zetten. In het komende halfjaar worden er
organisaties opgezet in India, Turkije, Tanzania
en Guatemala. We proberen deze landen waar
nodig regionaal te ondersteunen door andere
leden. Het is bovendien mooi om te melden dat
Remko Houba met de NVvA-Buitenlandprijs van
vorig jaar een goede bijdrage heeft geleverd
aan het opzetten van de Turkse vereniging.
Ook is het mooi om te horen dat de regionale
netwerken, zoals het EU-platform en het ANOH
(het Aziatisch netwerk), een goede bijdrage
kunnen leveren aan de problematiek zoals deze
regionaal speelt.
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IOHA Congres 2018
De voorbereidingen voor het IOHA-congres,
van 23-26 september 2018 in Washington,
zijn in volle gang. Onze collega Dick Brouwer,
momenteel werkzaam in Zuid-Afrika, heeft
zitting in het Scientific Committee en Henri
Heussen is een van de abstract reviewers.
In het afgelopen jaar heb ik voor de IOHA
een nieuwe prijs ontwikkeld. Momenteel
hebben we alleen de ‘Lifetime Achievement
Award’ voor iemand die een goede bijdrage
heeft geleverd aan de ontwikkeling van
arbeidshygiene wereldwijd. De nieuwe prijs,
de ‘Collaboration Award’, is geïnspireerd op
onze eigen Buitenlandbeurs. De bedoeling
is om aandacht te geven aan projecten
gericht op samenwerking tussen landen en/
of verenigingen. Een van de belangrijkste
uitgangspunten van de IOHA betreft uiteindelijk
het samenwerken en het delen van kennis. Nu
de Collaboration Award is goedgekeurd door
de board ben ik op zoek naar sponsoren voor
deze prijs. Enerzijds om de winnaars de kans
te geven om het congres te bezoeken en hun
project te presenteren, maar daarbij zou het
nog mooier zijn om een extra steuntje te bieden
om het project in de toekomst te continueren.
Suggesties zijn kortom van harte welkom.

De investeringen ten behoeve van de Global
Exposure Manager zijn hier grotendeels
debet aan. We gaan onderzoeken of we met
hierboven reeds genoemde maatregelen zoals
advertenties het verlies kunnen verminderen.

Finance
Uit de financiële gegevens blijkt dat de IOHA
in het afgelopen jaar verlies heeft geleden.

Andrea Hiddinga, IOHA president 2017/2018

Voorzitter
Ik wil eindigen met te melden dat ik tijdens
de AGM benoemd ben als president voor
2017/2018. Het bestuur voor het komende jaar
is als volgt samengesteld:
Andrea Hiddinga 	- Nederland (president)
DooYong Park	- Korea (Past president),
Jakes Jacobs 	- Zuid Afrika (President Elect),
Ruth Jiminez 	- Spanje (Penningmeester)
Ik voel me bijzonder vereerd om dit jaar als
president van de IOHA te mogen fungeren.
Ik wil in het komende jaar vooral de focus
leggen op samenwerking, zowel binnen de
IOHA alsook met andere stakeholders, om zo
ons vakgebied zo goed mogelijk te promoten en
optimaal te ontwikkelen. Het wordt een cruciaal
jaar met behoorlijk wat uitdagingen, maar met
een bijzonder einde, namelijk het komende
congres in Washington.

CURSUSSEN en SYMPOSIA

Maart 2018

16-17 maart 2018 ZieZo-Beurs in het
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht.
Meer informatie:
http://www.ziezo.org/gratis-toegangskaarten/

April 2018

Op 5, 12, 19 en 26 april 2018, vierdaagse
cursus georganiseerd door het onafhankelijk
Adviesbureau voor een Gezond Binnenmilieu
in de omgeving Arnhem.
Meer informatie: http://avegb.nl/
Op 11 en 12 april 2018, 27e NVvA symposium
‘Sparen voor je toekomst’
Congrescentrum Woudschoten, Zeist
Meer informatie: https://www.arbeidshygiene.
nl/ agenda/nvva-bijeenkomsten/nvvasymposium-2018/
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DE REDACTIE WENST ALLE LEZERS
EEN GEZOND EN VEILIG NIEUW JAAR!
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