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Zoals gebruikelijk, wordt in deze Nieuwsbrief uitgebreid aandacht besteed aan ons jaarlijkse 
festijn, dit keer onder het motto: ‘Arbeidshygiëne minder stoffig?!’ 

Hoe bedoelt u? Was arbeidshygiëne ooit een stoffig (suf) beroep, of een beroep dat zich vooral 
met stof (blootstelling) bezighield? De arbeidsomstandigheden zijn zeker minder stoffig dan 
pakweg 35 jaar geleden toen de NVvA werd opgericht. En mede dankzij de NVvA is het beroep 
sindsdien flink opgepoetst en kan het zó in het zonnetje worden gezet. Alleen, dat gebeurt nog 
te weinig. Wanneer komt er eens een arbeidshygiënist de risico’s van chrooom6, asbest of 
burnpits toelichten in de media? Maar wat niet is kan nog komen, er wordt aan gewerkt. 

Graag uw speciale aandacht voor een nieuw initiatief in deze Nieuwsbrief: de gastcolumnist. 
Het idee is, om in elke Nieuwsbrief een gastcolumn te plaatsen, een soort Blog maar dan op 
papier, een Plog dus. We hebben daarvoor verschillende arbeidshygiënisten benaderd en we 
verwelkomen Tamara Onos als eerste. Zij publiceert al jaren zeer lezenswaardige blogs (https://
tamaraonos.nl/blog/) en heeft sinds begin 2019 ook een thriller op  haar naam staan. Wie op het 
symposium was heeft hem meegekregen! Hoopgevend: zowel de thriller als deze gastcolumn 
worden ‘deel 1’ genoemd, dus we mogen er meer verwachten. 
Hopelijk gaat u daar nog veel plezier aan beleven!  

Namens de redactie, Jodokus Diemel. 

Wilt u reageren mail dan uw reactie svp aan: nieuwsbrief@arbeidshygiene.nl

REDACTIONEEL
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BERICHT VAN HET BESTUUR

Het 28e NVvA-symposium NVvA ‘Arbeidshygiëne minder stoffig?!’ 
was een groot succes! Ook dit jaar was de belangstelling voor 
het jaarlijkse symposium weer groot. Volgens de voorzitter van de 
symposiumcommissie Jan Kegelaer is er sprake van een recordaantal 
deelnemers. 

De presentielijst vermeldt 278 deelnemers, 
waarvan 220 personen beide dagen zijn geweest. 
Onze zusterverenigingen zoals de NVvK, BA&O 
en de NVAB zijn jaloers op zoveel deelnemers in 
verhouding tot het ledenaantal. Dit laat zien dat 
niet alleen het niveau van de presentaties, de 
sprekers en de organisatie prima op orde is, maar 
dat het ook een leuk en gezellig symposium is.

‘Arbeidshygiëne:  
niet stof maar tof‘ 

Inmiddels staan de handouts van de meeste 
presentaties op de NVvAwebsite. Wat mij be
treft is tijdens dit symposium meer dan duidelijk 
geworden dat arbeidshygiëne helemaal niet 
stoffig is in de zin van saai of belegen en dat wij 
grote meerwaarde bieden bij het realiseren van 
gezonde en veilige werkplekken. 
Wel is het zo dat we sterk gericht zijn op chemi
sche stoffen, zoals blijkt uit de vele ‘chemische 
presentaties’ tijdens het symposium. Al was er 
dit jaar gelukkig ook veel aandacht voor andere 
risicofactoren zoals straling van MRI (keynote 
van Prof. Hans Kromhout), biologische agentia, 
schadelijk geluid, warmtestress en psychoso
ciale arbeidsbelasting (in de sessie: ‘Vergeten 
kindjes van de arbeidshygiëne’). 
Voor duurzame inzetbaarheid van werknemers 
is meer nodig dan alleen maar reductie van 
chemische risico’s. We zullen onze kennis 
en ervaring over de volle breedte van het 
vakgebied actueel moeten houden en weten
schappelijk (blijven) onderbouwen. 
Het bestuur bedankt de symposiumcommissie 
en in het bijzonder scheidend voorzitter van 
deze commissie, Jan Kegelaer, voor de we
derom uitstekende organisatie. Ook veel dank 
aan alle leden die een actieve bijdrage hebben 
geleverd aan het symposium. Ik kijk nu al uit 

naar het 29ste symposium in 2020. Neem van 
mij aan dat het ergens in de maand april 2020 
zal plaatsvinden. 

Algemene Ledenvergadering

Op de eerste symposiumdag vond traditioneel 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. 
In aanwezigheid van zo’n 30tal leden heeft 
het bestuur verantwoording afgelegd over haar 
activiteiten van het afgelopen jaar en haar 
plannen toegelicht voor 2019. Zowel jaarverslag 
2018 als het jaarplan 2019 zijn met instemming 
van de aanwezige leden goedgekeurd. De 
vergader stukken en gepresenteerde slides vind 
je op de NVvAwebsite onder ‘verenigingsinfo’.
De uitdagingen voor 2019 zijn het afronden 
van het certificeringsschema (of een alternatief 
daarvoor), het verder uitrollen van het NVvA 
Actie plan Preventie Beroepsziekten, de 
tweejaarlijkse ledenenquête, deskundigheids
bevordering in combinatie met het stimuleren 
en faciliteren van intercollegiale toetsing (ICT), 
verdere intensivering van contacten met zus
terverenigingen, deelname aan het European 
Industrial Hygiene Platform en het ontwikkelen 
van de website ‘Hoe word ik arbeidshygiënist’.

Eind 2018 is bestuurslid Frank Brekelmans 
(deskundigheidsbevordering en ICT) wegens 

Joost van Rooij
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persoonlijke omstandigheden gestopt met zijn 
bestuurswerk. Ik wil Frank hierbij namens alle 
leden van de vereniging van harte bedanken 
voor zijn enthousiaste inzet en betrokkenheid 
in de afgelopen bestuursperiode. Tijdens de 
algemene ledenvergadering zijn de aspirant
bestuursleden Heleen Bakker (ledencontacten), 
Corné Bulkmans (deskundigheidsbevordering 
en ICT) en Jan Kegelaer (toxische stoffen) 
met instemming van de leden geïnstalleerd als 
nieuwe leden van het NVvAbestuur. Ik wens de 
nieuwe bestuursleden veel succes en verheug 
me op de samenwerking! Namens het voltallige 
bestuur dank ik de aanwezige leden voor hun 
bijdrage en steun.

Buitenlandbeurs 2019

Op de feestavond van het NVvAsymposium 
mocht ik de winnaar bekend maken van de 
Buitenlandbeurs. Het gaat om een beurs van 
€ 10.000 die jaarlijks wordt uitgereikt. Met 
deze beurs wil de NVvA initiatieven van leden 
steunen die een bijdrage leveren aan de ontwik
keling van de arbeidshygiëne in de rest van de 
wereld. Voor de buitenlandbeurs waren dit jaar 
twee projecten ingediend. 
Het eerste project betreft een voorstel inge
diend door Andre Winkes. Het gaar om het 
geven van een professional development 
course ten behoeve van ondersteuning van de 
nog jonge Indonesische arbeidshygiëne vereni
ging (IIH) met kennis en support bij hun eerste 
inter nationale congres in september 2019. 
Het tweede voorstel is ingediend door Zita 

Kolder. Haar project is gericht op reductie van 
infecties onder medisch personeel in Ghana 
door middel van de ontwikkeling van beheers
maatregelen om het aantal prik, snij en  
spat incidenten te verminderen in Ghanese 
zieken huizen. Een driekoppige jury bestaande 
uit Daan Huizer, Pyter Brandsma en Margreet 
Sturm heeft de ingediende projecten beoordeeld. 

Oproep

Heb je zelf ideeën of suggesties om de 
NVvA en daarmee de arbeidshygiëne in 
Nederland en daarbuiten nog verder te 

ontwikkelen en te bevorderen?

Dan nodigen we (het NVvAbestuur) je 
nadrukkelijk uit om die met ons te delen.

Je kunt ons tegenkomen op NVvA
bijeenkomsten. Een onderwerp inbrengen 
en toelichten tijdens één van de reguliere 
bestuursvergaderingen of op de jaarlijkse 

beleidsmiddag van het bestuur in 
Wageningen (eerstvolgende: woensdag 

20 februari 2019), is ook mogelijk.

Je kunt natuurlijk ook  
een email sturen naar:

nvva@arbeidshygiene.nl 

Schroom niet! 
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Vergrijzing of kaalslag?

Zo rondkijkend op het symposium valt me op dat 
de hoofden van vele arbeidshygiënisten slijtage 
 vertonen aan de haardos. De schedelbedekking 
wordt bij menigeen dunner en wat er aan haren 
overblijft vergrijst en wordt soms wanhopig over de 
kalende kruin gedrapeerd. Soms lijkt er zelfs sprake 
van regelrechte kaalslag. 
Maar anderzijds, gezien de groeiende omvang van 
de bolides in het wagenpark en die van de em
bonpoints (tsja, die passen niet in een VW Golf) gaat 
het de arbeidshygiënisten in elk geval voor de wind, 
of liever: naar den vleze. Je zou kunnen denken dat 
een bovengemiddeld lichaamsgewicht een passende 
illustratie is van de zwaarte van het beroep.  
Maar misschien is het eerder een teken dat ze 
te veel zittend (in de auto, aan het bureau) door
brengen en te weinig zompend met hun poten in de 
modder van het werkveld? Dat geeft dan weer stof 
tot nadenken…
Hoe het ook zij, de vraag dringt zich op of we ons 
zelf wel houden aan de leefstijladviezen die we 
rondstrooien in bedrijven waar we komen.  
Ik kan u verzekeren: dat doen we niet allemaal. 

Verder kon ik signaleren dat enkele NVvAleden 
van het allereerste uur, die vorig jaar nog prominent 
aanwezig waren, er dit jaar niet meer bij waren. 
Navraag leerde : gepensioneerd inmiddels.  
Maar er waren ook een paar gepensioneerden die 
van geen ophouden weten en toch weer waren ko
men opdraven, al dan niet met een actieve bijdrage.  
Geen kwaad woord daarover natuurlijk, dit valt 
zonder meer in de categorie ‘Goede Praktijken’. 
Het symposiumthema “Arbeidshygiëne… minder 
stoffig!?” lijkt ook aan te geven dat de oude garde 
aan vervanging toe is: oude zakken, misschien 
met nieuwe wijn erin, maar toch met een belegen 
bijsmaak. Nieuw bloed, nieuwe zakken, en alcohol
vrij, dat mag het devies zijn voor de komende 
jaren. Ouderen kunnen het nieuwe netwerken niet 
bijbenen, 5G komt eraan, al dan niet geleverd door 
Huawei, en wie weet, wordt dan eindelijk bewezen 
dat EMV toch echt schadelijk is. Misschien niet eens 
voor de gezondheid, maar voor de maatschappij en 
de wereldvrede.  
Maar ik geloof dat ik zelf ook als een oude zak begin  
te klinken (of was dat altijd al zo?). Tijd daarom voor 
een nieuw geluid, niet van mij, maar van een jongere 
generatie arbeidshygiënisten. 
Ja, u begrijpt het goed: ik ga plaats maken voor an
deren om hun kritische of vrolijke noten te kraken 
in de Nieuwsbrief. Met dank voor uw aandacht en 
waardering, verblijft de zich noemende …

 Ir. O.J. de Zemel

Het was een close call, beide projecten voldoen 
aan het beoogde doel van de beurs. Maar 
de jury heeft na ampel beraad Zita Kolder 
aangewezen als overtuigende winnaar van de 
buitenlandbeurs 2019! Het voorstel van Zita 
is volgens de jury zeer aansprekend en komt 
duidelijk uit haar hart. Zita heeft het voorstel 
heel goed uitgewerkt en met diverse partijen 
al vooroverleg gehad om vast te stellen wat 
haalbaar is. Mooi om te zien dat er ook in 
cosponsoring is voorzien door de bereidheid 
van haar werkgever om eveneens bij te dragen. 
Het project wordt praktisch op korte termijn 
uitgevoerd, maar heeft zeker ook potentie op 
langere termijn. Aldus de jury.

Heb je een goed idee, of altijd al eens het 
plan gehad om ‘iets in het buitenland’ te doen: 
dit is je kans! Wie weet win jij wel de buiten
landbeurs in 2020. Meer informatie over de 
buitenlandbeurs vind je op onze NVvAwebsite 
onder beurzen. Daar vind je een overzicht van 
toegekende projecten en tevens het reglement 
en scoringsformulier voor de beoordeling. 
Maak een korte beschrijving van je plan, voeg 
er een begroting bij en stuur dit voor 15 maart 
2020 naar het secretariaat van de NVvA. De 
winnaar wordt door mij bekend gemaakt op de 
feestavond van het NVvAsymposium 2020. 

Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter
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STAND VAN ZAKEN  
MET BETREKKING TOT DE 
CERTIFICERING
Huib Arts

Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn de drie beroepsverenigingen 
(NVvA, NVVK en BA&O), samen met Stichting BCD (Beheer Certificatie 
van Deskundigen), al jaren bezig om het huidige certificeringsschema 
aan te passen. Daar zijn inhoudelijk meerdere redenen voor. 
De belangrijkste is dat het huidige schema niet voldoet aan de eisen die 
de Raad van Accreditatie aan een certificeringsschema stelt.

De laatste vier jaar is er door een aantal direct betrokkenen, waaronder 
een schrijfteam vanuit het Centraal College van Deskundigen, hard 
gewerkt aan een nieuw certificeringsschema. 
Dit schema is voorgelegd aan de Raad van Accreditatie. Die heeft in 
haar beoordeling van het schema aangegeven dat dit niet voldoet aan 
de eisen die ISO 17024 stelt. 

Het commentaar dat de raad gegeven heeft 
is fundamenteel. Een aantal elementen van 
deze kritiek vloeit eruit voort dat ISO 17024 
niet toelaat dat er vooropleidingseisen worden 
gesteld. Je mag dus bijvoorbeeld niet eisen 
dat iemand een ‘erkende’ opleiding AH / VK / 
A&O op minimaal HBOniveau heeft om voor 
certificering in aanmerking te komen. Daarnaast 
geeft de raad aan dat ‘de hoogte en breedte 
van de lat’ (wat moet iemand precies kunnen 
en kennen om gecertificeerd te worden), niet 
geformuleerd is in termen die goed getoetst 
kunnen worden.

Voor de NVvA is de essentie van het certifi
ceren dat wij met elkaar hiermee de kwaliteit 
van de professionals op ons vakgebied 
aantoonbaar op niveau willen houden.  
De NVvA wil daarom bijvoorbeeld de eis 
kunnen stellen dat iemand minimaal over HBO 
denk en werk niveau beschikt en aantoonbaar 
verstand heeft van arbeidshygiëne. De NVvA 
wil ook dat het niveau van de uitstroom van de 
opleiding(en) arbeidshygiëne gegarandeerd 
is. Het is ongewenst dat de eisen die aan 
een arbeidshygiënist gesteld worden 
afgezwakt zouden worden, bijvoorbeeld vanuit 
commerciële motieven, om iedereen die aan 
een opleiding begint ook ‘de zekerheid’ te geven 
dat hij/zij het diploma haalt.
De afgelopen 4 jaar zijn er certificerings

deskundigen door SZW als ondersteuner ter 
beschikking gesteld om te kijken of de eisen die 
de beroepsverenigingen aan het certificeren 
stellen verenigd kunnen worden met de eisen 
die ISO 17024 stelt. Dat is tot nu toe nog niet 
succesvol gebleken. 

Omdat we al zo lang met dit nieuwe certifice
ringsschema bezig zijn en een directe oplossing 
niet in zicht is, ondanks de inspanningen van 
velen, heeft het ministerie van SZW hierop 
ingegrepen. Vanwege eisen die door de EU 
aan een nieuw certificeringsschema gesteld 
 worden, stelt SZW dat ze langer uitstel om 
tot een nieuw schema te komen niet meer 
acceptabel is. 

SZW heeft daarom de regie over dit proces 
overgenomen van Stichting BCD. Hierbij stelt 
SZW dat zij het schema fundamenteel anders 
wil opzetten. In het huidige schema beslaat 
het certificaat het volledige vakgebied van 
de kerndeskundige. Dat geldt zowel voor de 
arbeidshygiënist als voor de A&Oer en de 
veiligheidskundige. Dit heet in certificerings
jargon: ‘een brede scope’. 
SZW stuurt nu echter aan op een certificerings
schema met een ‘smalle scope’. Dit houdt in dat 
het schema zich beperkt tot de enige wettelijke 
taak die een kerndeskundige volgens SZW 
heeft: het toetsen van en adviseren over een 
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RI&E. Door over te stappen naar een smalle 
scope zou, volgens SZW, veel eenvoudiger een 
nieuw schema gemaakt kunnen worden.

Het bestuur van de NVvA verzet zich tegen de 
ontwikkeling van een certificeringsschema met 
een smalle scope. Daar zijn vele redenen voor. 
De belangrijkste, principiële, reden is dat het 
certificaat een garantie zou moeten vormen 
voor de deskundigheid en vakbekwaamheid van 
een arbeidshygiënist. Dat wordt overigens in de 
Arbowet ook als zodanig benoemd. In artikel 
2.7 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
staat: 

Een deskundige beschikt over voldoende 
deskundigheid en ervaring op een 
vak gebied als bedoeld in het eerste lid, 
met uitzondering van het terrein van de 
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, indien 
hij in het bezit is van een certificaat 
van vakbekwaamheid arbeidshygiëne, 
veiligheidskunde dan wel arbeids- en 
organisatiekunde, dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende 
instelling.

Hierin is dus duidelijk dat het certificaat de 
vak bekwaamheid arbeidshygiëne betreft. Dat is 
vanzelfsprekend veel meer dan het toetsen van 
en adviseren over een RI&E.

Het praten over een certificering smalle 
scope is volgens veel inhoudelijk betrokkenen 
daarom onzinnig. Juist voor het toetsen van en 
adviseren over een RI&E moet je het gehele 
vakgebied kunnen overzien. Je moet dan vóór 
alles, beoordelen wat er ‘ontbreekt’ aan de 
RI&E. Dat vraagt juist een brede kijk op het 
vakgebied en het bijhouden van de stand van 
de wetenschap en de techniek.

Andere argumenten om tegen certificering 
smalle scope te zijn, zijn: 
•  Als kennisvereniging hecht de NVvA er veel 

belang aan dat de kennis op ons vakgebied 
op een kwalitatief hoog niveau blijft. In 
een schema met een smalle scope is die 
kwaliteitsborging onmogelijk. 

•  De NVvA vindt het van groot belang 
dat werkgevers en werknemers ervan 
verzekerd kunnen zijn, dat indien zij een 
gecertificeerde kerndeskundige inschakelen, 
dat zij op kwalitatief hoogwaardige adviezen 
mogen rekenen. Deze garantie is er voor 
hen niet bij een certificeringsschema met 
een smalle scope.

•  De NVvA ziet in de maatschappij een 
toenemende behoefte aan kennis op hoog 

niveau op ons vakgebied. Denk hierbij 
bijvoorbeeld alleen al aan alle problemen 
rond chroom6. Wij vinden het onver ant
woord om, juist nu, de kwaliteitseisen aan 
het werk van de arbeidshygiënist vergaand 
te beperken en daarmee te verlagen.

•  De NVvA verliest haar internationale 
erkenning als vereniging die onderdeel 
uitmaakt van de IOHA (International 
Occupational Health Association) als de 
‘smalle scope plannen’ worden doorgezet. 
De IOHA is de vereniging waarbij alle 
erkende arbeidshygiënische verenigingen 
van de wereld zijn aangesloten.  
Het certificeringsschema Arbeidshygiëne 
(brede scope) is voor deze erkenning van 
groot belang. Een schema met een smalle 
scope voldoet niet aan de eisen die de IOHA 
stelt. Zonder deze internationale erkenning 
kunnen Nederlandse arbeidshygiënisten niet 
langer zonder problemen internationaal aan 
het werk.

•  De NVvA twijfelt eraan of er voldoende 
deskundigen zijn die de kosten en de 
tijd ervoor over hebben om zich te laten 
certificeren op basis van een smalle scope. 
De verwachting is dat het aantal personen 
dat zich dan als kerndeskundige wil laten 
certificeren sterk zal afnemen ten opzichte 
van de huidige situatie.

•  Tot slot is het onduidelijk hoe het verschil 
tussen de drie kerndeskundigen gemaakt 
kan worden, als er alleen naar het toetsen 
van een RI&E gekeken wordt. Op basis 
waarvan stel je vast dat een arbeidshygiënist 
het deel van de A&Oer wel of niet kan 
toetsen?

Het verzet tegen de smalle scope wordt 
gedeeld door de BA&O en Stichting BCD. 
De NVVK echter, lijkt wel voornemens te zijn 
om mee te werken aan het maken van een 
certificeringsschema met een smalle scope.

Naast al deze perikelen hebben we recent 
van DNVGL vernomen dat zij zich terugtrekt 
uit het gebied van persoonscertificering 
van kern deskundigen. Via DNVGL kon je 
je alleen als veiligheidskundige laten certifi
ceren. Commercieel gezien was het aantal 
veiligheidskundigen dat voor DNVGL koos, veel 
te laag om dit aan te kunnen blijven bieden. 
Praktisch gezien betekent dit besluit dat er 
vanaf heden nog maar één certificerende 
instelling (CI) is: Hobeon SKO. 
Dat zal ongetwijfeld een teleurstelling zijn voor 
SZW, omdat concurrentie tussen Certificerende 
Instellingen een van de wensen was die SZW 
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heeft geformuleerd bij het inrichten van een 
nieuw certificeringsstelsel. SZW is ervan 
over tuigd dat door concurrentie de prijs van het 
certificaat laag wordt gehouden en de kwaliteit 
van het certificeren beter bewaakt kan worden. 
Het terugtreden van DNVGL is dusdanig recent 
dat wij nog niet weten wat de reactie van SZW 
daarop is.

We houden jullie op de hoogte van de verdere 
voortgang.

Huib Arts,
lid NVvA en bestuurslid Stichting BCD
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ARBEIDSHYGIËNE:  
MINDER STOFFIG?!

Dag 1: plenaire sessies 

Een prachtige voorjaarsdag in het Zeister groen. Voorzitter Joost van Rooij trapte  
het symposium af. Hij bepleit dat wij als arbeidshygiënisten zeker niet stoffig zijn!  
Wij hebben een sleutelrol in het voorkomen van beroepsziekten, de vereniging is dan 
ook druk bezig met het Actieplan Preventie Beroepsziekten. Dit gaat over meer dan 
alleen gevaarlijke stoffen, het betreft ook andere factoren. 
Daarnaast focust de NVvA zich op de kennisontwikkeling middels de werkgroep des-
kundigheidsbevordering. In de media is sprake van groeiende aandacht voor gevaar-
lijke stoffen, maar vaak ligt de focus van deze berichten op de gevaren in plaats van 
op de risico’s. Dat zijn nou juist de nuances die een arbeidshygiënist kan toevoegen. 
Vandaar dat het bestuur ook de nodige energie steekt in een Communicatie plan. 
Enkele NVvA-leden hebben een inmiddels een mediatraining gevolgd, het is nog 
slechts wachten tot ze in Nieuwsuur en het Journaal komen optreden.  
Al met al is er dus nog genoeg te doen voor ons en we zijn allesbehalve stoffig.
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Preventie van beroepsziekten 

Na de introductie van Joost, zou Tamara van 
Ark (staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) aansluiten. “Het is jammer, 
maar niet heel jammer” aldus Joost, dat zij niet 
kan aansluiten vanwege een verplicht overleg 
in de Tweede Kamer, helaas staat daarom Heidi 
Boussen (Directeur Gezond en Veilig werken) 
op het podium. Vervolgens excuses voor deze 
verwarrende opmerking, want we zijn natuurlijk 
juist heel erg blij dat Heidi haar agenda kon 
omgooien om de honneurs waar te nemen. 

Heidi Boussen begint, na nog wat wat grapjes 
over de gelijkenis tussen haar en Tamara  
(ze dragen allebei vaak jurkjes), meteen met 
de harde feiten. De cijfers liegen er niet om: er 
gaan elk jaar 3000 mensen dood door blootstel
ling aan gevaarlijk stoffen op de werkvloer. 
Naast veel leed voor nabestaanden, brengt 
dit ook kosten met zich mee voor werkgevers. 
Daarom ligt de focus van SZW op preventie 
van beroepsziekten. De wet is hiervoor recent 
gewijzigd waardoor de bedrijfsarts (BA) en 
de arbeidshygiënist (AH) meer informatie met 
elkaar moeten delen en beter moeten samen
werken. Helaas zien ze toch in de praktijk dat 
veel bedrijven niet over een RI&E beschikken. 
De vraag is of het opleggen van hogere 
boetes voldoende is om daar verandering in te 
brengen. Daarnaast zal het belang ervan in de 
praktijk beter moeten worden uitgedragen.

Heidi noemt een mooi voorbeeld van een 
bedrijf dat zich al jarenlang inzet voor preventie: 
 Gazelle. Hun motto is: Preventie moet je willen 
en doen! Ze zijn al 12 jaar bezig met het 
inzetten op preventie en hebben na 6 jaar de 
positieve effecten daarvan op het ziekteverzuim 
kunnen waarnemen. Een hartstikke mooi 
voorbeeld dus van een bedrijf dat snapt waar 
het om draait: preventie.
Wat doet SZW nog meer? Ze hebben natuurlijk 
een stok achter de deur: ISZW. Naast het 
opleggen van hogere boetes hebben ze ook 
fors geïnvesteerd in ISZW. Er is 4,5 miljoen 
euro extra te besteden aan inspecties gericht 
op gevaarlijke stoffen en daarnaast worden er 
nog subsidies verleend, onder andere aan het 
Actieplan Preventie Beroepsziekten. Hiermee 
hopen ze dat dit werkt als een soort vliegwiel 
waarbij ook op de lange termijn de effecten te 
zien blijven. 

Daarnaast wordt ook in het buitenland (EU) ac
tie ondernomen. Hierbij ligt de focus met name 
op de STOPstrategie, waarbij dus ook weer de 
eerste stap is: Substitutie. Daarna kijken naar 
Technische en Organisatorische en daarna 
naar Persoonsgerichte beheersmaatregelen. 

Verder speelt er ook de Road to Carcinogens 
met veel voorbeelden van best practices. Toch 
worden er vaak dingen over het hoofd gezien, 
dus er is nog genoeg te doen. Heidi sluit af 
met aan te kaarten dat wij als vereniging en 
als beroepsgroep springlevend zijn (dus niet 
stoffig), zeker als je dit uitdraagt. Een duidelijke 
oproep naar ons allemaal en de rode draad 
tijdens dit symposium. Zij prees het symposium 
(‘Top of the Bill”) en sloot af met “U doet er toe!” 

Er komen uiteraard nog wat vragen vanuit de 
zaal. Er wordt gevraagd hoe SZW aankijkt 
tegen het recht op gezonde werkomstandig
heden. Heidi geeft aan dat dit zeker op de 
agenda staat en dat SZW de bewegingen in 
de EU volgt. Ook wordt er gevraagd hoe het 
zit met aansprakelijkheid bij beroepsziekten, 
zoals bij OPS. Procedures vergen veel tijd, kan 
SZW daar iets aan doen? Heidi zegt dat dit 
lastig is, er is de ‘Commissie Tilburg’ die met 
name bekijkt of de procedures eenvoudiger en 
daarmee sneller zouden kunnen. De overheid 
heeft hier zeker een rol in, om dit proces beter 
te begeleiden. En Theo Scheffers wees haar 
er nog op, dat een bijdrage aan het NVvA
Symposium een mooie springplank kan zijn 
naar het premierschap (doelend op Mark Rutte, 
die in een vorig leven als staatssecretaris van 
SZW het NVvAsymposium toesprak). Verguld 
maar ook een beetje beduusd bij dit vooruitzicht 
en met een bos bloemen nam Heidi afscheid.
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Samen kunnen we … meer!

Andrea Hiddinga (Immediate Past President  
oftewel de zojuist afgetreden voorzitter  van de 
International Occupational Hygiene Association, 
IOHA) begint haar verhaal met het statement: 
“Samen kunnen we meer”. Een goed voorbeeld 
van een initiatief dat daarbij aansluit, zijn de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) van 
de Verenigde Naties (VN), neergelegd in het 
rapport “A million voices – the world we want”. 
In 2015 hebben alle 193 lidstaten van de VN 
zich achter deze SDG’s geschaard. Een korte 
rondvraag in de zaal laat zien dat niemand deze 
SDG’s kent of weet waar ze voor staan. Het is 
aan Andrea om daar verandering in te brengen! 

De VN heeft voor alle landen geïnventariseerd 
wat de inwoners het meest belangrijk vinden 
in hun leven. Er zijn maar liefst 7,8 miljoen 
mensen ondervraagd, waarvan 70% jonger dan 
30 jaar is. De resultaten hiervan laten zien dat 
met name goede scholing en opleiding, betere 
gezondheidszorg en het klimaat heel belangrijk 
gevonden worden. Vanuit deze feedback 
zijn 17 doelstellingen opgesteld, of eigenlijk 
16 doelstellingen en een belangrijke pilaar: 
samenwerking. 
De bedoeling is dat de lidstaten deze doelstel
lingen zelf handen en voeten gaan geven en 
hiermee aan de slag gaan. Andrea wil dit graag 
illustreren met een filmpje over “Decent work”, 
wat bij doelstelling nummer 8 hoort: ‘Eerlijk werk 
en economische groei’. 
Helaas wil de techniek niet meewerken, want 

de laptop stopt er plots mee en moet vervangen 
worden. Geheel indachtig het STOPprincipe 
zoals Jan Kegelaer (symposiumcommissie) 
opmerkte: ‘De bron is weg!’ “Gelukkig hebben 
we nog tot 2030 om deze doelstellingen te 
halen”, aldus Andrea, die in een later stadium 
(in de middag) een herkansing kreeg om haar 
verhaal te doen. Wij gaan er gewoon hier mee 
verder. 

’s Middags tegen vier uur kan Andrea eindelijk 
haar verhaal afmaken! Het filmpje dat ze laat 
zien toont wat er precies wordt verstaan onder 
“decent work”. Dit heeft met name te maken 
met de kwaliteit van het werk. En laat gezond 
en veilig werken hier nou net een belangrijk 
aspect van zijn. Andrea laat ook zien dat de 
doelen onderling veel overeenkomsten en con
necties hebben. Ze gaat wat dieper in op thema 
8: eerlijk werken. De belangrijkste speerpunten 
hier zijn het verminderen van de risico’s van 
blootstelling. Daarnaast wordt er gepleit voor 
meer handhaving bij bedrijven die zich hier 
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niet voor inzetten. Veel van de voorgestelde 
veranderingen van andere thema’s werken ook 
door in werkomstandigheden. 
Tot slot roept Andrea de NVvA op om meer 
samen te werken, bedrijven te wijzen op de 
SDG’s en de de ondersteuning van de overheid 
en ze wijst ons op de buitenlandbeurs, die elk 
jaar een of twee NVvAleden in staat stelt om 
onze missie in het buitenland uit te dragen. Mis
schien kan deze beurs worden verkregen door 
gebruik te maken van de SDG’s als speerpunt 
voor het doel van je buitenlandreis. Ze sluit af 
met de takehomemessage: “Samen komen  
we verder”. 

NVvA ALV 2019

Zoals gebruikelijk, werd de algemene ledenver
gadering gehouden tijdens een lunchmeeting, 
in de gewijde omgeving van de Kapelzaal. Er 
komen vast nog uitgebreide notulen, maar 
interessante punten waren alvast de organisatie 
van een training NEN689 voor NVvAleden, 
waarin hopelijk ook het verschil tussen 
NEN689 (2018) en het beoordelingsmodel 
BOHSNVvA2011 opgenomen zal worden. En 
verder de almaar voortdurende ‘soap’ rond de 
certificering. Het is zelfs niet uitgesloten dat het 
certificatiesysteem via Hobeon gaat verdwijnen 
(!). De discussie over certificeren (brede 
scope, smalle scope, niet certificeren maar 
registreren?) had een wat onduidelijk einde, in 
de Alv althans, want deze discussie is nog lang 
niet afgelopen. Zie ook het artikel elders in deze 
Nieuwsbrief. 

Gezonde stofjes in de lucht?

Cecil de Roos van de NAAW (Nederlandse 
Academie van Arbowetenschappen) neemt als 
A&Oer een uitstapje naar een wat “zachter” 
deel van ons vakgebied: werkdruk. Want wat 
is dat precies? Kun je het meten en is dat wel 
valide? Maar zo zacht is het ook weer niet, het 
is een keiharde business. Aldus de enthou
siaste en bevlogen Cecil. Ze vraagt de zaal 
meteen naar onze mening: vinden wij werkdruk 
iets subjectiefs of iets objectiefs? De zaal is 
verdeeld maar meer dan de helft vindt dat 
werkdruk iets subjectiefs is. “Het is zit tussen de 
oren”. Cecil hoopt dat aan het einde van haar 
verhaal de meningen wat zullen zijn veranderd.

Maar waarom hebben we het eigenlijk over 
werkdruk? Meer dan 50% van de mensen geeft 
aan dat hun werkdruk te hoog is. Wij reageren 
op de eisen die aan ons werk worden gesteld 
en daar komen ook gevoelens bij kijken. Omdat 
we sociale wezens zijn spelen er nog meer 
zaken mee in het ervaren van de werkdruk. Als 
we kijken naar een prettige werkomgeving, dan 
zijn er verschillende gezonde “stofjes” die daar 
in de lucht hangen. (Een leuke vergelijking, in 
het kader van onze stoffige dag). Steun, leuke 
collega’s, waardering, duidelijkheid, herstel 
en autonomie zijn zeer belangrijk voor een 
prettige werkomgeving. Ongezonde stofjes zijn 
bijvoorbeeld: je niet gehoord/gezien voelen, 
doelloosheid, machteloosheid, tegenstrijdige of 
te hoge eisen en roddelen. Wanneer spreken 
we van een ongezonde werkomgeving? Op het 
moment dat er langer dan 3 maanden, meer 
dan een keer per week, dit soort “ongezonde 
stofjes” aanwezig zijn.
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Maar is dit objectief? Kunnen we dit meten? 
Jazeker! Cecil bespreekt twee voorbeelden. 
Het eerste is een situatie waarin er geen 
verhoogde werkdruk wordt ervaren, maar wel 
veel stress. Dit heeft negatieve gevolgen op 
de gezondheid. In het tweede voorbeeld is er 
wel een hoge werkdruk, maar geen negatief 
effect op de gezondheid. Wat is nu het verschil? 
Deze situaties worden geanalyseerd aan de 
hand van het Michigan model van Kaplan (zie 
onderstaand figuur). 

In het eerste voorbeeld werkt de sociale 
omgeving negatief waardoor er wel negatieve 
effecten ontstaan. In voorbeeld twee werkt de 
positieve sociale omgeving als buffer voor de 
verhoogde werkdruk. Met andere woorden, als 
er genoeg gezonde stofjes rondvliegen, dan 
kun je best wat hogere werkdruk aan zonder 
dat dit negatieve gevolgen heeft op je gezond
heid.
Maar stel nou dat er geen buffer is? Wat voor 
effecten zien we dan in dit soort “toxische” 
werkomgevingen?

De effecten van stress op het lichaam zijn 
prominent. Mensen die veel stress ervaren 
krijgen last van slaapproblemen en hebben 
vaak een kort lontje. Herstel van stress is een 
heel belangrijke manier om deze effecten tegen 
te gaan. Als je lichaam (en geest) niet genoeg 
tijd krijgt om te herstellen tussen de stress
momenten door, dan trek je het op den duur 
niet meer. “De rek raakt er uit”. Het is dus wel 
duidelijk dat de effecten van stress negatieve 
gevolgen kunnen hebben op onze gezondheid. 
Om dit te voorkomen moeten we altijd kijken 
naar het hele plaatje. Soms spelen er bij 

bedrijven namelijk ook andere zaken waardoor 
mensen (langdurig) ziek thuis zitten. Dat is dan 
weer iets waar wij als arbeidshygiënisten ook bij 
stil moeten staan. 
Cecil sluit af door dezelfde vraag te stellen als 
in het begin: is werkdruk objectief? Nu zijn er 
wel veel meer mensen die het hier mee eens 
zijn. Missie geslaagd dus.
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Ignite sessies

De Ignite sessies van dit jaar waren weer 
super goed, inspirerend en vooral heel snel. 
Daarom geen uitgebreid verslag, je had er zelf 
bij moeten zijn, maar slechts een ultrakorte 
samenvatting: Hans Hofmeester van Grondslag 
meldde dat de arbeidshygiënist beter moet zijn 
dan de veiligheidskundige, omdat ‘onze’ risico’s 
minder zichtbaar zijn en pas op lange termijn 
tot schade leiden. André Winkes van Arbo Unie 
is eigenlijk liever fotograaf dan AH en stelde dat 
je in beide gevallen goed moet kijken, Yvonne 
Jansma van Sphera Solutions vertelde over 
de dreigende classificatie van titaandioxide als 
carcinogeen waar veel discussie over is, Jan 
Kegelaer van RPS vertelde over de campagne 
Opgelucht, liet het bijbehorende filmpje zien 
(man met 31 % longcapacitiet ten gevolge van 
lasrook) en heeft een button gemaakt (“Strijder 
tegen beroepsziekten”), af te halen bij de stand 
van RPS.

Wendel Post, Arbobetweter van nature, stelde 
dat arbeidshygiëne een gewichtige zaak is en 
dat “Fat shaming” in het inspectielijstje voor 
Arbeidsmarktdiscriminatie moet, Leo van 
der Biessen van Royal Haskoning gaf een 
beoordelingsmethodiek in vijf stappen, waarbij 
we minder meten en meer kijken, ruiken en het 
gezonde verstand gebruiken, Jan Koppejan 
van PreventPartner maakte ons duidelijk dat 
slavernij nog steeds veel voorkomt (!), er zijn 
momenteel meer slaven in de wereld dan ooit 
in de geschiedenis. Tamara Onos van Auxilium 
HSE tenslotte heeft een Moordspel gemaakt: 
“100 Ways to Die at Work”. Ter illustratie liet ze 
het publiek in tweeën delen die tegen elkaar 
speelden. 

Geen enkel NVvAlid had deze speedspeeches 
mogen missen, dus kom volgend jaar (ook of 
weer)! De dag werd afgesloten door scheidend 
voorzitter van de symposiumcommissie Jan 
Kegelaer. Hij stapt over naar het bestuur om 
daar zijn goede praktijken voort te zetten. 
Het social event lonkte, maar ook de 
buitenlucht, het groen, de bar, het diner en de 
feestavond. Voor deze dag was het weer mooi 
én mooi weer geweest. 

Redactie NVvA Nieuwsbrief 

Oud-redactieleden Karel Witters, Yvonne Jansma, Wendel Post: 
Steun in de rug voor de huidige redactie! 

Het verslag van het NVvAsymposium 
is een gezamenlijke productie van de 
redactie, met bijdragen van Ina Dijkman, 
Ineke Thierauf, Jeroen Terwoert en 
Jodokus Diemel.  

De foto’s bij het symposiumverslag 
zijn gemaakt door Peter van Balen 
(Commissie LCB), Ina Dijkman en 
Jodokus Diemel (redactieleden).
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STOFFIGE SESSIES 

Om aan te tonen dat het beroep van arbeidshygiënist allerminst minder 
stoffig aan het worden is, hebben we in dit verslag de sessies over 
stoffen bij elkaar gehaald. 
We maken een soort glijvlucht, te beginnen met piepkleine stofdeeltjes 
(nanotechnologie), via emissie van oude en nieuwe printprocessen (ook 
weer nanoparticles) naar huidblootstelling, om via een oude (asbest) 
en een nieuwe (chroom-6) bekende uit te komen bij enkele gevaarlijke 
stoffen op heterdaad op de werkvloer (spills) of verstopt in de bodem. 
Behalve over de stoffen, gaat het intussen ook over bijpassende tools 
en natuurlijk over de communicatie over stoffen, blootstelling en risico’s. 

De redactie heeft getracht om zoveel mogelijk sessies bij te wonen, 
maar al met al bood het symposium er te veel om ze alle te kunnen 
beschrijven in deze Nieuwsbrief. Van alle sessies zijn de presentaties 
beschikbaar op de NVvA-website, voor wie meer detail wil en voor wie 
een sessie niet terugvindt in deze Nieuwsbrief.
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NANOTECHNOLOGIE

Wouter Fransman (TNO) neemt ons mee in 
de wereld van nanodeeltjes. Ook al zijn de 
deeltjes zelf heel klein, de wereld erachter en 
er omheen is heel groot. Deze technologie is 
zich zeer sterk en zeer snel aan het ontwikke
len. Omdat nanotechnologie niet meer weg te 
denken is, pleit Wouter er voor om een goede 
balans te krijgen tussen de voor en nadelen 
van deze technieken. Hij begint met een aantal 
“O ja”feiten over nanodeeltjes, zodat de hele 
zaal weer weet waar we het over hebben. 
In de levensloop van een product dat nano
deeltjes bevat zijn meerdere momenten waarop 
blootstelling kan plaatsvinden. Daarbij is er een 
verschil tussen nanodeeltjes die bewust aan 
een product zijn toegevoegd, bewust worden 
geproduceerd of deeltjes die nietintentioneel 
vrijkomen door bijvoorbeeld bewerking van ma
terialen. Dan zijn er ook nog wezenlijke struc
turele verschillen tussen verschillende soorten 
nanodeeltjes. Het is daarom ook erg lastig om 
iets te kunnen zeggen over de blootstelling. Als 
men gebruik wil maken van het sourcereceptor 
model krijgt men namelijk te maken met de 
invloeden van verdunning, ventilatie, diffusie, 
coagulatie en depositie. 
Er zijn verschillende modellen op de markt die 
gebruikt kunnen worden om de blootstelling aan 
nanodeeltjes te schatten. Daarnaast kan er met 
metingen worden vastgesteld wat de bloot
stelling is. Hierbij moet uiteraard ook rekening 
gehouden worden met de achtergrondemissie. 
Er zijn vijf CEN standaarden die beschrijven 
hoe de stoffigheid van een product bepaald 
kan worden. Hierbij wordt ook gekeken naar 
het soort nanodeeltjes, met een elektronenmi
croscoop (EM). Gelukkig zijn er ook initiatieven 
om een database te ontwikkelen voor dit soort 
meetgegevens en de harmonisatie hiervan. Een 
goed voorbeeld daarvan is de EU Nano Safety 
Cluster Task Force en de ontwikkeling van acht 
Europese standaarden die over de blootstelling 
aan (nano)deeltjes gaan. 

Maar dan? De focus ligt op risicobeheersing. 
Ook hiervoor zijn verschillende guidance docu
menten te vinden. Wouter pleit meer voor een 
safebydesign aanpak. Hierbij wordt dus al in 
de beginfase rekening gehouden met mogelijke 
blootstelling aan nanodeeltjes. Daarbij moet 
wel de balans worden gevonden tussen de 
risico’s en de voordelen. In de industrie zien we 
ook verschillende aanpakken waarbij bepaalde 
branches zelf initiatieven nemen. Daarnaast 
is de governance ook erg belangrijk, iets waar 
Gov4Nano aan werkt. 

Nanotechnologie wordt zo breed toegepast dat 
het een uitdaging is om dit duurzaam te blijven 

doen binnen de gestelde wetgeving. De oplos
sing ligt in het ontwikkelen van een effectief 
governance proces voor nanotechnologie, met 
verschillende stakeholders. Er is dus nog wat 
werk aan de winkel, maar Wouter concludeert 
dat er een beweging moet komen van risicobe
heersing naar SafebyDesign. Uiteraard moet 
er hierbij ook voldoende aandacht zijn voor 
communicatie met stakeholders. 

Stoffen in printprocessen

Lucie Huyghebaert van Liantis in België ver
telde over metingen van de dermale en inhala
toire blootstelling aan oplosmiddelen in offset 
drukkerijen. Ruim 20 jaar nadat er in Nederland 
uitgebreid onderzoek naar is gedaan, was 

Nano tools

Daan Huizer (Ceasar Consult) en 
Maaike Visser (RIVM) leggen uit wat het 
KIRNano is. Het doel van het KIRNano 
(RIVM Kennis en Informatiepunt Risico’s 
Nanotechnologie) is het verbinden van de 
werkvelden rondom nanotechnologie. Het 
lijkt nodig om meer duidelijk te krijgen 
rondom de tools voor Nano. Wat opvalt is 
dat de meeste modellen zich richten op 
hazardbanding en het beheersen van 
de risico’s. Om de keuze voor het gebruik 
van deze modellen makkelijker te maken 
wordt er een website gepubliceerd. 
Daan en Maaike hebben de 
verschillende tools geëvalueerd op 
bruikbaarheid, inzetbaarheid, kwaliteit 
en de onderbouwing van het model. 
Een eerste inventarisatie van Nano
tools is voorgelegd aan het KIRNano. 
Vervolgens zijn de criteria voor de 
beoordeling vastgelegd in 16 kenmerken. 
De na selectie overgebleven tools zijn 
daarop geëvalueerd. Daarnaast is er een 
beslissingsschema opgesteld om het 
gebruikers makkelijker te maken een tool 
te kiezen. Het is dus eigenlijk een tool 
voor tools. 

Daan liet alvast zien hoe de website 
er uitziet (op dat moment nog niet 
online!). Er moet nog veel worden 
gedaan, maar het ziet er al goed uit. Er 
is nog geen naam voor de website, via 
de symposiumapp kon iedereen een 
voorstel doen. Het ziet er veelbelovend 
uit, dus hou de lancering van de website 
in de gaten. 
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men in België nog verbaasd om in de lucht
monsters vooral isopropylalcohol aan te treffen 
en slechts lage concentraties van de overige 
oplosmiddelen. IPA wordt continu gebruikt in 
het zogenoemde ‘vochtwater systeem’, terwijl 
andere oplosmiddelen kortdurend worden 
gebruikt tijdens het reinigen van de drukpersen. 
In de huidmonsters kwamen sommige stoffen 
weer wel in ongeveer gelijke concentratie voor 
als IPA. Dit is nader onderzocht. Vragen daar
bij waren, of er een indicatie te vinden is, dat 
bepaalde stoffen meer hechten aan de handen 
dan andere, en of er verschil bestaat tussen 
‘direct contact’ (duim, middelvinger) en indirect 
contact (voorarm, nek). 
Interessant was daarbij een nieuwe methode 
om dermale blootstelling te meten: een kleef
strip (‘patch’) met actief koolstof. Probleem blijft 
de uitkomsten te toetsen aan een grenswaarde. 
Wel is de methode bruikbaar om belangrijke 
bronnen van dermale blootstelling op te spo
ren, en taken, functies of locaties onderling te 
vergelijken. 

3D bij defensie … 

Ralf Cornelissen (CEAG  Defensie) heeft 
oriënterende metingen uitgevoerd bij enkele 3D 
printprocessen. Voor Defensie is deze techniek 
handig omdat daarmee tijdens uitzendmissies 
ter plekke defecte onderdelen geprint kunnen 
worden. Er bestaan al veel verschillende 3D 
printtechnieken, waarbij heel verschillende stof
fen vrij kunnen komen. Het printen gebeurt vaak 
door middel van kunststof of metaaldraden 

die gesmolten worden. Een andere techniek 
is  Stereolithografie (SLA), wat in ‘bad’ gebeurt. 
Veel gebruikte grondstoffen zijn ABS (acryl 
butadieen styreen) en polymelkzuur (PLA), 
maar bij SLA ook isocyanaten. Gelukkig is SLA 
een min of meer gesloten proces. Bijkomende 
risico’s zijn het gebruik van UVlicht of lasers 
voor de uitharding en oplosmiddelen, die soms 
worden gebruikt om restanten materiaal te 
verwijderen. 
Op basis van literatuuronderzoek en expert 
judgement is bepaald welke stoffen vrij zouden 
kunnen komen, en deze zijn in een testopstel
ling bemeten: onder andere UFP (Ultra Fine 
Particles: nanodeeltjes), formaldehyde en 
andere aldehyden, waterstofcyanide, NOx, 
koolmonoxide en VOC. Het bleek dat alleen 
formaldehyde en NOx boven de detectiegrens 
kwamen; beide op maximaal ongeveer 5% van 
de grenswaarde. De situatie lijkt dus beheerst. 
Wel kon men zich met het oog van de arbeids
hygiënist en de gelijknamige strategie, nog 
wel optimalisaties voorstellen, waaronder de 
keuze van de grondstof, meer ventilatie, om
standigheden van de operator: scheiding van 
mens en bron, compartimentering. Het verschil 
met  studies uit de literatuur, waarin wel hogere 
concentraties werden gemeten (waaronder 
UFP), was dat in die studies in extreme worst
case situaties is gemeten: in het binnenste van 
de printer. In de discussie werd geopperd dat 
de gemeten zeer lage concentraties formalde
hyde en NOx ook uit andere bronnen dan de 
3D  printer zouden kunnen komen: NOx bijvoor
beeld uit de buitenlucht (verkeersemissies) en 
formaldehyde uit de kleding van rokers. 

Lucie Huyghebaert: dermale exposure in drukkerijen
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Voor het vervolg wordt gedacht aan verder on
derzoek van locaties en grondstoffen, metingen 
binnen de printers, en het opbouwen van een 
matrix van printer/grondstof combinaties met de 
emissie per gram grondstof als mogelijke maat 
om de blootstelling van de verschillende 3D
printprocessen te vergelijken.

Multidisciplinair speuren

Diana Romijn van het Centrum voor Huid en 
Arbeid startte met het verhaal over enkele 
 casussen van huidaandoeningen. Het eerste 
geval betrof een metaalbewerker met een 
 allergie tegen een bestanddeel in de koel
smeervloeistof. Niet enorm nieuw. Wel nieuw 
was de casus in een bedrijf dat schuurpapier 
produceert. Hier bleek een medewerker een 
allergie te hebben ontwikkeld tegen een biocide 
dat in de grondstof Garnetzand was gebruikt. 
Normaal gesproken bevatte deze grondstof 
nooit biociden, maar de Amerikaanse leveran
cier wilde zich blijkbaar extra indekken tegen de 
kans op problemen met schimmels. 
Dat het meermalig gebruik van  handschoenen 
vaak problematisch is, omdat ze dan al snel 
vervuild raken, was dan weer niet echt een 
nieuwe boodschap, net als de vaststelling dat 
de zogenoemde “gloveinabottle” (barrier
cream) géén geschikte vervanging is voor 
handschoenen. 

Babs van Manen van het AMC hield een erg 
leuk verhaal over isocyanaten in de gips kamer, 
naar aanleiding van longklachten bij een van 
de medewerkers. In plaats van het zware 
‘vintage’ gips, zie je steeds vaker lichtgewicht 
gips in vele flitsende kleurtjes. Dit bestaat uit 
een textiel drager dat wordt geïmpregneerd met 
polyurethaanhars. Het ‘gips’ wordt handmatig 
in een bakje water gelegd om de verharder 
(MDI; methyldiisocyanaat) te activeren, en 
vervolgens aangebracht. Meestal worden hierbij 
wel handschoenen gebruikt, en MDI is nau
welijks vluchtig. Wel kan blootstelling optreden 
door handmondcontact, of door contact met 
de huid van de onderarm, door blootstelling 
aan stof tijdens het zagen van het gips (hierin 
kunnen nog zeer lage gehalten MDI zitten), en 
heel  misschien door aerosolen die tijdens het 
 mengen ontstaan.

Het meten van MDI is lastig; de detectiegrens 
is hoger dan de adviesgrenswaarde (0,1 µg/m3 
NCO). Biomonitoring is ook lastig. Daarom is 
een kwalitatieve werkplekanalyse uitgevoerd en 
zijn verschillende opties voor beheersmaatrege
len bekeken. Het is lastig om het gehalte MDI in 
de verharder te verlagen vanwege de gevolgen 
voor de verwerkbaarheid. Ook het toepassen 

Verantwoord maatschappelijke 
arbeidshygiëne

Martien Graumans, Radboud universitair 
medisch centrum, besprak een boeiende 
case. Een bodemverontreiniging afkom
stig van een voormalige chemische was
serij veroorzaakt een probleem met de 
binnenluchtkwaliteit in een  boekwinkel. 
In deze studie is de luchtkwaliteit beoor
deeld en de opname gemeten van de 
industriële chemicaliën en hun biodegra
datieproducten door werknemers van de 
boekhandel. 
Metingen zijn gedaan in het grondwater 
en in de omgevingslucht van de winkel. 
Bij de werknemers is gedurende een 
week ademanalyse uitgevoerd voor en na 
het werken in de winkel. 
Conclusie: intrusie van gechloreerde 
koolwaterstoffen uit een bodemverontrei
niging resulteerde in een overschrijding 
van de binnenluchtnorm voor PER van 
250 µg/m3. (PER = tetrachlooretheen). 
In de ademlucht zijn naast PER ook 
sporen gevonden van toxische biodegra
tieproducten, zoals de mogelijk kanker
verwekkende stof Tri (trichlooretheen), 
die in de bodem worden gevormd door 
anaerobe bacteriën.
De eigenaar van de winkel huurt het 
pand en heeft personeel in dienst.  
Zijn vraag is hoe hij zijn verantwoordelijk
heid naar zijn medewerkers moet invullen 
en wat hij als huurder kan doen om de 
situatie te verbeteren. De gemeente vindt 
dat de binnenluchtnorm mag worden 
opgerekt naar 1000 µg/m3 omdat de 
medewerkers alleen gedurende de 
openingstijden in de winkel zijn.  
De eigenaar heeft nu maatregelen 
genomen (waardoor de concentratie PER 
in de binnenlucht hier net onder blijft). 

van het oude (‘vintage’ of ‘retro’) gips ligt niet 
erg voor de hand, omdat de trend nu juist an
dersom is. Andere adviezen waren wel mogelijk: 
verhoging van ruimteventilatie, bronafzuiging bij 
de gipstafels, bronafzuiging op de gipszaag, het 
reinigen van de werkruimte met een HEPAstof
zuiger, toepassing van nitril handschoenen met 
een verlengde manchet, en het reinigen van de 
huid bij spatjes. 

In dit project bleek, dat de kennis over de 
gezondheidseffecten van PUgips bij de toepas
sers (gipsmeesters) te wensen overliet, en dat 
de patiënt altijd op één staat. Een uitdaging is 
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ook, dat gipskamers van oudsher nogal eens 
‘gewone’ behandelkamertjes zijn, zonder spe
cifieke voorzieningen. Grappig, of treurig, was 
dat het Veiligheidsinformatieblad adviseerde het 
PUgips in een zuurkast te gebruiken. Da’s wat 
lastig bij iemand met bijvoorbeeld een gebroken 
been. 

Uitbreiding van de AHtoolbox

Cornelis van Loon (Caesar Consult) presenteert 
een procedure in vijf stappen voor het afleiden 
van huidgrenswaarden, voor stoffen met een H
notatie maar zonder DNEL. Een Hnotitie is een 
aanvulling op de wettelijke grenswaarden en 
een waarschuwing voor de gebruikers. Echter, 
in de praktijk zien we dat er weinig huidgrens
waarden beschikbaar zijn. Het doel van zijn 
procedure is het afleiden van een tentatieve 
dermale DNEL voor systemische en lokale 
 effecten. 

Aan de hand van het flowschema neemt 
 Cornelis ons mee door de verschillende stap
pen. Eerst wordt gekeken in de ECHA database 
of er een dermale DNEL beschikbaar is. Zo 
ja, dan wordt er verder geen tentatieve huid
grenswaarde afgeleid. Indien er geen DNEL 
beschikbaar is, wordt in stap 2 gekeken of de 
stof een H of Skinnotatie heeft, in verschil
lende databases, zoals die van de SER, ECHA, 
IFA en HSDB. Als ook daar geen Hnotatie is 
te vinden, dan wordt er niet verder gegaan met 
het afleiden van een huidgrenswaarde. Als er 
wel een Hnotatie is voor de stof dan gaat men 
verder naar stap 3. 
Daar wordt de maximale systemische dosis be
rekend aan de hand van de grenswaarde voor 
inhalatie (TGG 8uur). Hierbij worden verschil
lende conservatieve aannames gedaan, voor 
de retentiefactor (RF = 1; alle ingeademde stof 
blijft in het lichaam) en de absorptiefactor (AF = 
1; volledige absorptie van de stof in de longen). 
Het gemiddeld ademvolume en het gemiddeld 
lichaamsgewicht worden overgenomen uit de 
ECETOC Guidance on Assesment Factors to 
derive a DNEL (2010).
In stap 4 wordt de maximale systemische dosis 
omgerekend naar een maximale toegestane 
huidopname. Deze waarde is 10% van de maxi
male systemische dosis. Dat is dan de tenta
tieve dermale DNEL voor systemische effecten.
Dan zijn we er nog niet, want in stap 5 wordt de 
maximale toegestane huidbesmetting berekend 
om een tentatieve dermale DNEL voor lokale 
effecten op te stellen. Een belangrijk onderdeel 
van deze berekening is de bepaling van de 
huidabsorptiefractie. Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van IH SkinPerm van de AIHA (Ver
sie 2.04, 2017). Om deze factor te berekenen 

zijn verschillende parameters nodig en enige 
bekendheid met deze tool. Kies in elk geval 
conservatieve parameters om aan de veilige 
kant te blijven. 

Als het stappenplan is doorlopen hebben we 
dus een tentatieve, conservatieve, huidgrens
waarde voor systemische en lokale effecten. Uit 
een aantal voorbeelden blijkt dat er tussen de 
volgens deze methode berekende waarden en 
al bestaande dermale DNEL waarden grote ver
schillen zitten. Zo is de afgeleide grenswaarde 
voor Xyleen 71x zo laag als de dermale DNEL. 
Voor Tetrahydrofuraan is het verschil kleiner, de 
afgeleide waarde is 3x zo laag als de dermale 
DNEL. 
De voorgestelde aanpak is dus erg conser
vatief, iets waar rekening mee gehouden moet 
worden bij de toepassing. Daarnaast is de pro
cedure op een klein aantal stoffen getest en kan 
de validiteit ervan nog niet worden bevestigd. 
Verder moet een gebruiker kennis hebben van 
IHSkinPerm en alle gegevens kunnen opzoe
ken. In de praktijk zijn helaas niet alle fysisch
chemische eigenschappen beschikbaar, om van 
de grenswaarden maar te zwijgen.

Tot slot een tip voor wat te doen met stoffen die 
een Hnotatie hebben maar nog geen dermale  
DNEL: “Keep calm and wear your safety gloves”. 
Uit de zaal komt wat feedback op deze stelling: 
de arbeidshygiënische strategie schrijft immers 
anders voor. Daarnaast worden wat vragen 
gesteld over de aannames die gedaan zijn in 
de procedure en de conservatieve waarden die 
gebruikt zijn. Cornelis geeft aan dat alle para
maters nog verder verfijnd moeten worden. Wie 
weet horen we volgend jaar meer!

Asbest in straalgrit

Vorig jaar was er al een bijeenkomst over de 
kwestie “asbest in straalgrit” en dit is een ver
volg daarop. Naast deze workshop is er ook een 
werkgroep hiervoor opgericht. Verder zal er nog 
een contactbijeenkomst worden georganiseerd 
over hoe we als NVvA en als arbeidshygiënist 
met crisissituaties kunnen omgaan. 

Straalgrit in opspraak

André Holtrop (Shell) neemt ons mee naar de 
bewuste dag dat hij het telefoontje kreeg met 
de melding dat er asbest zat in het straalgrit dat 
Shell ook gebruikt. De timing kon niet slechter 
zijn (zijn vrouw onderging een operatie), maar 
André moest onmiddellijk aan de bak. Bij Shell 
zijn meteen alle werkzaamheden met het straal
grit gestopt, de betreffende locaties werden 
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gesloten en er werd een crisismanagement
team samengesteld. Dit team heeft zich ver
volgens gestort op de meest prangende zaken: 
blootstellingsregistratie, monstername van het 
straalgrit en het opruimen van het straalgrit. 
Dit laatste bleek een uitdaging omdat er op dat 
moment volgens het asbestprotocol opgeruimd 
diende te worden (in volledig containment). 
Dit zorgde voor veel stress want er was ook 
nog eens te weinig personeel en er stond 
een  shutdown in de planning. Daarom is toen 
 besloten om het grit op te ruimen met behulp 
van stofzuigers of door het te bevochtigen ge
combineerd met het gebruik van adembescher
ming. We krijgen een impressie van hoe de 
omstandigheden waren ten tijde van dit asbest 
debacle. Bij Shell werd er ook veel op steigers 
gewerkt en in tanks. Dit zorgde voor nog grotere 
uitdagingen ten aanzien van het opruimen van 
het grit, omdat de verspreiding groot was. 

Om toch een risicoanalyse van de situaties te 
maken is het team uitgegaan van een worst
case scenario waarbij alle asbestvezels respi
rabel chrysotiel zouden zijn. Vervolgens heb
ben ze gemeten hoeveel totaalstof er vrijkomt 
tijdens 8 uur stralen. Deze concentratie hebben 
ze vervolgens omgerekend naar een aantal 
vezels, door gebruik te maken van de con
centraties asbest die werden aangetroffen in 
de monsters. Dit kwam neer op 1.80012.000 
vezels per m3. Het risico op de ontwikkeling 
van mesothelioom is gering als medewerkers 3 
maanden aan deze concentraties blootgesteld 
zijn. Toen echter bekend werd dat het asbest 
mogelijk langer dan 3 maanden in het grit kon 
zitten, zijn er opnieuw monsters genomen, 
ditmaal van ouder materiaal. In die monsters 
werden geen asbestvezels aangetroffen. 
Er kunnen enkele lessen worden geleerd uit dit 

verhaal. Bijvoorbeeld, dat ISZW het werk stil
legde zonder over gegevens te beschikken over 
het gevolgde scenario. De Asbestregel geving 
werd ten onrechte toegepast, veel asbest
bedrijven denken te veel in vaste regels en te 
weinig ‘out of the box’. Al met al, een waardevol
le blik achter de schermen. André sluit af door 
te zeggen dat het belangrijkste in een dergelijke 
crisissituatie is, het communiceren, meebewe
gen en het verzamelen van argumenten. 

Risico Assessment

Peter van Balen (Prevent Partner) geeft een 
exposé over de wetgeving rondom asbest en 
wat er nodig is om hieraan te voldoen. Hij heeft 
tijdens de crisis een aantal bedrijven,en bran
ches (straalbedrijven, offshorebedrijf, overheids
instanties) geadviseerd. 
Vraag was, hoe kom je aan een individuele 
blootstellingshistorie? Blootstellingsgegevens 
waren niet beschikbaar. Door gebruik te maken 
van de asbestkaart en de Advanced Reach Tool 
(ART) heeft hij een beperkt aantal blootstel
lingsscenario’s beoordeeld. Verder is de domi
nante blootstellingsgroep, de blootstellingsduur 
en frequentie bepaald. De scenario’s heeft 
Peter vervolgens toegepast op de individuele 
gegevens om te komen tot een individuele 
blootstellingshistorie (tot 2 jaar terug). Ook heeft 
hij de organisaties geholpen om het blootstel
lingsregister in te richten. 
Het management en betrokkenen zijn geïn
formeerd middels voorlichtingssessies en de 
individuele dossiers zijn aan de bedrijfsarts 
overhandigd. 

Maar even terug naar het risico assessment 
en in detail de omrekeningsfactoren die zijn 
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gebruikt in de berekening van gewichtscon
centratie naar vezels per kuub. De hoeveelheid 
chrysotiel heeft hij geschat met behulp van ART 
(75% percentiel). Uit de literatuur kwam een 
omrekeningsfactor van 0,04 vezels/m3 voor 20 
ng chrysotiel/m3. Vervolgens is met deze factor 
berekend hoeveel vezels er in de tijd zouden 
zijn vrijgekomen uit het grit, tijdens het uitvoe
ren van de straalwerkzaamheden.
Bij het uitvoeren van deze assessments kwa
men meerdere problemen naar boven, zoals: 

•  De informatie was aan het begin van de 
crisis summier tot nihil 

•  Dat verbeterde later, waardoor de assess
ments bijgesteld moesten worden

•  Hoe ga je om met privacy van deze persoon
lijke gegevens?

•  Hoe borg je de registratie voor 40 jaar?
•  Er is weinig tot geen inzicht in de blootstel

ling van inleenkrachten in straalbedrijven
•  Onzekerhied: is de blootstellingsperiode 3 

maanden of 2 jaar? 

Kortom, dit klusje was een flinke kluif met veel 
uitdagingen.

Blootstellingsonderzoek

De resultaten van de studie die gedaan is naar 
de blootstelling aan asbestvezels tijdens het 
uitvoeren van straalwerkzaamheden, worden 
door Jody Schinkel (TNO) gepresenteerd. Het 
hele onderzoek heeft ruim een jaar in beslag 
genomen, maar de resultaten zijn inmiddels be
kend. Het onderzoek is opgedeeld in drie fases. 
Fase 1 moest inzicht geven in de blootstelling 
tijdens het opruimen van het verontreinigde 
grit. Hiermee is direct gestart, omdat deze 
werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd 
moesten worden. Alle bedrijven zaten immers 
met de handen in het haar. Fase 2 moest inzicht 
geven in de blootstelling tijdens het werken met 
verontreinigd straalgrit en Fase 3 ging over de 
blootstelling van omwonenden. 

In Fase 1 is er allereerst geïnventariseerd wat 
het gehalte asbest was in het op te ruimen 
straalgrit. Daarnaast is geïnventariseerd welke 
methode geschikt was voor de opruimwerk
zaamheden en wat de omstandigheden zijn 
tijdens deze activiteiten. Vervolgens zijn de 
worstcase situaties geselecteerd en is er een 
meetstudie opgezet. Van de 11 verzamelde 
monsters bleek de concentratie asbest redelijk 
constant met een gemiddelde van 5,1 en een 
maximum van 14 mg/kg droge stof. 
De meetlocaties werden geselecteerd aan de 
hand van verschillende criteria. Zo moest er 
bekend zijn dat het straalgrit verontreinigd was, 

moest de schoonmaak worden uitgevoerd door 
vegen en scheppen (worstcase), moest er 
genoeg materiaal zijn om minimaal een uur te 
meten, moest het materiaal worden bevochtigd 
en het moest een binnenlocatie betreffen met 
weinig tot geen ventilatie. 
Deze indicatieve dataset van 14 persoonlijke en 
10 stationaire metingen laat zien dat de grens
waarde wordt overschreden als er een grote 
hoeveelheid droog product wordt geschept of 
geveegd. De grenswaarde wordt echter niet 
overschreden bij hetzelfde werk met bevochtigd 
product (510% vochtigheid). Dit gaf genoeg 
indicatie dat de opruimwerkzaamheden op 
deze manier uitgevoerd konden worden onder 
risicoklasse 1 (geen containment). 

Voor fase 2 werd er gekeken naar de mogelijke 
activiteiten en de omstandigheden waaronder 
deze activiteiten plaats konden vinden. Uit 
experimenten van TNO bleek dat er een lineair 
verband is tussen de concentratie respirabel 
stof en de concentratie respirabele asbestve
zels. Ook was er een duidelijk verschil tussen 
het opruimen van ongebruikt en gebruikt grid. 
In totaal zijn er 201 metingen uitgevoerd op 7 
verschillende locaties. De blootstelling tijdens 
de activiteiten “vullen van reservoirs/ketels”, 
“stralen”, “opruimen van gebruikt straalgrit”, “in
spectie van straalwerkzaamheden” en “steigers 
afbreken” is met dit onderzoek in kaart ge
bracht. De gemeten concentraties zijn vervol
gens gebruikt om een 8uur TGG te schatten 
voor verschillende functiegroepen. De resulta
ten laten zien dat er flinke overschrijding van 
de grenswaarde heeft plaatsgevonden voor alle 
activiteiten behalve het “afbreken van steigers” 
en “opruimwerkzaamheden met nat grit”. In het 
vervolg zal door het RIVM een bepaling van de 
gezondheidsrisico’s voor deze mensen worden 
uitgevoerd. 

Cr6: Message en media

Is het een probleem dat de arbeidshygiënist 
zo goed als onzichtbaar is in de media? Hans 
Kromhout en Remko Houba hebben daar wel 
een mening over. Om te beginnen, wat is er dan  
wel te lezen in de media, als het gaat over ge
vaarlijke stoffen. Het voorbeeld van Chroom6 
wordt besproken aan de hand van verschillende 
artikelen. Hierin zijn bijvoorbeeld dingen te lezen 
als “zeer lage concentratie, geen gezondheids
risico’s”. En wie brengt deze boodschap over? 
Vaak dezelfde mensen, zoals Martin van den 
Berg (Toxicoloog) en Jan Tytgaat (Chemicus  
en Toxicoloog). En wat zeggen deze experts, 
met andere woorden, welke boodschap wordt  
er overgebracht?
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Duidelijk is, dat de meeste media zich focus
sen op hazard, niet op risico. Blootstelling wordt 
daarnaast (bijna) nooit aangekaart. De andere 
kant van dit verhaal is, dat ondanks dat er wat 
informatie ontbreekt, er wel meer aandacht voor 
gevaarlijke stoffen ontstaat. Slechte publiciteit is 
ook publiciteit, zullen we maar zeggen. Geluk
kig is er ook beweging vanuit de NVvA om meer 
aanwezig te zijn in de media. Sinds kort is er 
zelfs een contactpersoon voor media vanuit 
de NVvA. Daarnaast worden er persberichten 
uitgebracht en contactinformatie voor de pers 
beschikbaar gesteld. Helaas is het tot nu toe 
niet gelukt om een genuanceerde boodschap 
over te brengen naar de media. Misschien 
ligt dit wel aan ons? Aan de hand van enkele 

Opgeruimd staat netjes

Kelly Caris (Arbo Unie) neemt ons mee 
naar het Chemelot terrein waar ze een 
groot probleem hebben met Chroom6 
bevattende coatings. Het terrein is enorm 
en er zijn ontzettend veel leidingen, 
installaties en stellingen met coatings, 
die mogelijk Chroom6 kunnen bevat
ten. De vraag is nu hoe medewerkers, 
contractors en omstanders daartegen 
beschermd kunnen worden. Hierbij 
hebben ze niet een hazard maar een 
risicogestuurde benadering gekozen. 

Om een beoordeling te kunnen doen 
heeft Kelly gekeken naar de typen 
coatings die voorkomen, de route 
waarlangs blootstelling kan plaatsvinden 
(inademing, huid en oraal), de duur en de 
mate van blootstelling. Over de mate van 
blootstelling is weinig tot niets bekend. 
Er is daarom een worstcase aanname 
gedaan, waarbij wordt aangenomen 
dat de concentratie van een bepaalde 
component in monsters van de coating 
gelijk is aan die in de stofdeeltjes in de 
lucht. 

Dit onderzoek kent veel uitdagingen, 
waaronder de keuze van de juiste 
adembescherming (ga je uit van APF, 
NPF of WPF). Ook is er gekeken naar 
biologische monitoring, maar dit blijkt 
voor Chroom6 nogal lastig. Het wordt 
gemakkelijk omgezet in Chroom3, en 
dat komt van nature voor in urine. Dan 
kun je de gevonden Chroomgehaltes 
niet relateren aan de blootstelling aan 
Chroom6. 

stellingen wordt aan de zaal gevraagd wat wij 
ervan vinden. 

•  Stelling 1: Wij als AH moeten meegaan in de 
hazard gerichte benadering, zodat we wel in 
beeld komen. 

•  Stelling 2: Als AH moeten wij niet meegaan 
in de hazard gerichte benadering, maar 
pleiten voor de nuance en de risico gerichte 
benadering. 

•  Stelling 3: En de derde stelling, die min of 
meer door de zaal wordt opgeworpen, is: Als 
AH moeten wij niet in de media aanwezig 
zijn. 

De zaal is verdeeld, een deel kiest voor stel
ling 3 en ongeveer de helft zou toch liever voor 
de hazard benadering gaan. Uw redacteur is 
voor stelling 2, want ik vind dat we niet moeten 
meepraten alleen opdat we “deelnemen aan de 
discussie”. Wij kunnen een waardevolle bijdrage 
leveren aan dit soort discussies en moeten dat 
ook doen. Enfin, terug naar het verhaal. 

Dat gaat verder met het voorbeeld van een 
klankbordgroep, om te illustreren dat de AH 
slecht tot niet vertegenwoordigd is in dit soort 
discussies. Deze klankbordgroep ging over 
Chroom6 en bevatte 14 experts, waarvan een 
halve arbeidshygiënist. Ach, een halve AH is 
beter dan geen AH!? Alleen jammer te zien 
dat in andere gevallen, zoals bij de gemeente 
Tilburg (ook over Chroom6), er helemaal geen 
AH betrokken wordt. Ook bij de onderzoeks
commissie die de NS aanstelde voor Chroom6, 
werd er geen AH betrokken. En wat heeft dit 
voor gevolgen? Zullen dit soort discussies lan
ger doorwoekeren zonder inbreng van de AH? 
En waarom krijg je financiële tegemoetkoming 
terwijl er geen blootstelling is geweest (zoals 
bij de regeling voor werknemers van tROM in 
Tilburg)? Allemaal gevolgen van het feit dat de 
AH niet betrokken wordt bij dit soort zaken.

Ook als we kijken naar de regelingen die getrof
fen worden voor slachtoffers van blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen, missen we de inbreng 
van de AH. Hans neemt ons mee door de 
verschillende regelingen die getroffen zijn zoals 
de regelingen voor Asbest, OPS en Chroom6. 
Waarom is dit een probleem? 
Er ontstaat nu een lappendeken aan  regelingen 
voor beroepsziekten. De NVvA zou zich moeten 
inspannen om hierin een tegengeluid te geven 
en moeten pleiten voor een algemeen vangnet 
voor mensen met een beroepsziekte.  
Uit de zaal komt hier een positief geluid op,  
veel mensen zien dit wel zitten. We hebben  
dus een aantal nieuwe missies. Tijd om ten 
strijde te trekken!
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Opgeruimd staat netjes

Saskia Vermeij (BASF) noemt zichzelf een 
“undercover arbeidshygiënist” omdat ze niet als 
zodanig zichtbaar is in het bedrijf waar ze werkt. 
Toch houdt ze zich hier wel degelijk mee bezig. 
Er is bij BASF in De Meern veel te doen rond
om gevaarlijke stoffen. Sinds de jaren 60 staan 
hier nikkelkatalysatoren. Op een andere locatie 
wordt er gebruik gemaakt van kobalt katalysato
ren. Beide stoffen zijn carcinogeen, reprotoxisch 
en kunnen een oxidatie of thermische reactie 
veroorzaken. Hoe gaan ze bij BASF om met het 
opruimen van een spill van dit soort stoffen?

Als er sprake is van een spill met een CMRstof 
wordt er onmiddellijk ontruimd. Daarna wordt er 
gemeten (waarover later meer), wordt het ge
bied eventueel vrijgegeven voor opruiming, dan 
wordt er weer gemeten waarna de ruimte weer 
kan worden betreden en de productie weer 
kan starten. Deze regels zorgen in de praktijk 
voor bijzondere situaties. Als er een paar gram 
CMRproduct op de grond ligt (een minispill), 
dan wordt er onmiddellijk ontruimd. Als er een 
aantal kilo’s grafiet ligt wordt er niets gedaan. 
Dit is natuurlijk gek en het druist in tegen al 
onze AHinstincten. Daarbij is het lastig omdat 
overdag het EHSteam aanwezig is, maar in de 
avond en nachtdiensten niet. Daarom moeten 
de procedures afgestemd zijn op de mede
werkers. 

De meting die wordt voorgeschreven is dan 
ook uit te voeren door de medewerkers. Hierbij 
wordt totaalstof in de lucht gemeten en een 
worstcase aanname gedaan, dat 80% van 
het stof bestaat uit nikkel. Aan de hand van de 
meting wordt vervolgens bepaald welke APF 
(protectiefactor) de adembescherming moet 
hebben, als medewerkers de spill moeten 
opruimen. Ook is er afgesproken dat alle spills 
onder de 100 kg door medewerkers zelf mogen 
worden opgeruimd, alles daarboven wordt door 
een extern bedrijf opgeruimd.

Redactie NVvA Nieuwsbrief

Een risk assessment is makkelijker te maken dan een sushi …
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Ik vermoed dat ik niet de enige AH ben die hooguit artikelen leest die relevant zijn voor 
lopende projecten. Algemeen, breed bijhouden van het vakgebied schiet er al tijden 
keihard bij in. En dus voelde ik me tijdens het laatste symposium als een plant die na 
lange tijd weer water krijgt. 
Hoogleraar Hans Kromhout presenteerde de resultaten van twintig jaar onderzoek  
naar de effecten van werken rondom een MRI.

In mijn werk heb ik zelden te maken met MRI’s, maar die apparaten spreken enorm tot 
de verbeelding. Een machine die gedetailleerde visuele doorsnedes kan maken van het 
lichaam. En om die prachtige plakjes te krijgen, moet de patiënt heel stil liggen in een 
tunnel, waarvan ik alleen bij de gedachte al ga hyperventileren.
En dan die magnetische velden. Op internet circuleren indrukwekkende beelden van 
brandblussers die dwars door de kamer de MRI invliegen. Hans benadrukte dit nog 
een keer met een verhaal over een pistool dat uit de holster van een Amerikaanse 
agent getrokken werd en letterlijk in de MRI knalde. Toen hij daarna vertelde dat MRI-
medewerkers met een spiraaltje vaker last hebben van abnormale bloedingen, dacht 
ik dan ook dat er kennelijk sprake is van magnetische martelingen. Verrassend genoeg 
ontkrachtte Hans dat direct: er zit geen metaal in een spiraal. Het zou zo een slogan 
kunnen zijn. Maar wat het werkingsmechanisme dan wel is, weten we niet.

Wat MRI-medewerkers allang wisten en wat nu ook onomstotelijk bewezen is: het is 
geen goed plan om je hoofd snel te bewegen als je in het statische veld van de MRI bent. 
Hoe sneller je je hoofd beweegt, hoe duizeliger je wordt. Kalm aan dus.
Een verband dat je niet direct zou verwachten, is dat MRI-medewerkers significant vaker 
ongevallen in het verkeer hebben. Vooral op weg naar het werk. Doorspitten maakte 
duidelijk dat die mensen vermoeid deelnemen aan het verkeer, want zij slapen ook 
slechter. Niet duidelijk is wat de nachtrust verstoort. Vergelijkbare functies slapen prima. 
We zijn onder vakgenoten, dus ik durf best te zeggen: ‘Grappig hè!’.  
Opvallend in ieder geval. 
Wist je trouwens dat die dingen dag en nacht aanstaan? Dus de technische dienst, het 
schoonmaakpersoneel, iedereen die af en toe in de buurt moet zijn, al die mensen 
worden blootgesteld. Met aantoonbare effecten tot gevolg. Kortetermijn effecten die 
weer weggaan, maar ook effecten die we niet kunnen verklaren. En als Hans nog even 
doorgaat met die onderzoeken zou best eens kunnen blijken dat er ook langetermijn 
effecten zijn. 

Maatregelen nemen lijkt niet onverstandig. Maar de MRI is onmisbaar in de moderne ge-
neeskunde. Bronaanpak is geen optie. Wat dan wel? De MRI-ruimten vermijden. Elders 
doen wat elders kan. Familie inschakelen bij het kalmeren van patiënten die net als ik 
niet zo gediend zijn van kleine ruimtes. Liefst familieleden zonder piercings trouwens.

Dit is echt het mooie van symposia. Op het puntje van je stoel informatie slurpen die je 
niet direct in je vak gebruikt, maar die wel geweldig interessant is. En ik onthoud het. 
Als in een volgend boek een botsing voorkomt met een MRI-medewerker die op weg is 
naar zijn werk, dan weten wij arbeidshygiënisten waar dat door komt. Ik denk dat ik die 
chauffeur dan Hans noem. Als dank voor een dorstlessende presentatie.

AH-erlebnissen
Deel 1: Dorstlessen

Tamara Onos
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ARBEIDSHYGIËNE:  
MINDER STOFFIG?!

Dag 2: plenaire sessies 

20 Jaar onderzoek MRI risico’s

Hans Kromhout vertelt ons over de risico’s van 
het werken met en rondom MRIscanners (Mag
netic Resonance Imaging). Hij is zelf al lange 
tijd betrokken bij dit project en heeft meerdere 
PhDstudenten begeleid. Het begon allemaal 
in 1996 met een vraag van Philips (een van de 
grootste fabrikanten van MRIscanners).  
Bij Philips waren er zorgen over medewerkers 
die veel met of rondom de MRImachine 
werkten en hun deelname aan het verkeer.  
Er waren meldingen van duizeligheid, en onder 
de betrokkenen waren relatief veel motorrijders. 
Liepen deze medewerkers, doordat ze werden 
blootgesteld aan de magnetische straling, 
meer risico in het verkeer? Om deze vraag 
te beantwoorden werd een groot onderzoek 

De tweede symposiumdag begint, net als de eerste, met een algemene 
opening door Joost van Rooij (voorzitter NVvA), dit keer gevolgd door 
een welkomstwoord van Jan Kegelaer, met een flitsende samenvatting 
van hetgeen op dag één aan bod kwam. 

Foto: Joost van Rooij en Hans Kromhout

Vervolgens was het woord aan professor Hans kromhout, ‘onze’ hoog-
leraar Arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering bij IRAS aan de 
Universiteit van Utrecht. 

opgezet, waarbij meerdere PhDstudenten aan 
verschillende onderzoeken hebben gewerkt. 
Vanaf 2007 kwam het onderzoek in een ware 
stroomversnelling. Dit had te maken met de 
opkomst van de MRIscanner: er werd meer 
en meer gebruik gemaakt van deze techniek. 
Steeds meer ziekenhuizen schaften een 
MRIscanner aan. Dit alles resulteerde in een 
toename van medewerkers die werden blootge
steld. Maar ook de veldsterkte van de scanners 
nam toe, van 0,5 Tesla naar de huidige 3 Tesla, 
in het UMC is er een van 7 Tesla en er wordt 
gewerkt aan eentje van 14 Tesla(!). Tussen 2007 
en 2019 zijn er diverse studies uitgevoerd naar 
acute en chronische gezondheidseffecten van 
MRIgerelateerde EMF (elektromagnetische 
velden), naar de biologische mechanismen en 
er zijn veldstudies uitgevoerd in ziekenhuizen, 
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waar het lopen langs de MRIscanner al 
blootstelling oplevert, en bij de productie van 
MRIscanners. 

Drie onderzoeken

Hans besprak drie onderzoeken die hij heeft 
begeleid. In het eerste is onderzocht of de 
straling van de MRIscanner invloed heeft op 
het vestibulaire systeem, dat onder andere de 
ooghandcoördinatie, onze ruimtelijke oriëntatie 
en het evenwicht reguleert. De resultaten lieten 
zien dat er wel dergelijke effecten zijn op oog
hand coördinatie, balans en oogbewegingen, 
maar er was geen bewijs voor een effect op 
het vestibulaire systeem. De effecten ontstaan 
waarschijnlijk meer door een “overload” van 
de hersenen: te veel prikkels, waardoor een 
‘sensory conflict’ ontstaat met genoemde 
effecten tot gevolg. 

Bij de veldstudie in ziekenhuizen zijn dosime
ters en vragenlijsten ingezet om de blootstelling 
en mogelijke effecten (duizeligheid, misselijk
heid) in kaart te brengen. Er werken bijna 7000 
mensen met of nabij een MRIscanner, van wie 
er 54% meer dan een dag per maand worden 
blootgesteld, en 9 % minstens eenmaal per 
maand in de scannerruimte aanwezig is. Tot op 
heden is het meeste onderzoek naar straling 
gebaseerd op modellen. Het meten van straling 
in de buurt van een megamagneet brengt wat 
uitdagingen met zich mee, zoals je je misschien 
kunt voorstellen. Voor deze onderzoeken kon 

IRAS speciaal ontwikkelde dosimeters in 
Australië op de kop tikken. De blootstelling 
wordt nogal beïnvloed door het type scanner: 
gesloten of open, moet de patiënt liggen, 
staan of zitten in de machine, en natuurlijk de 
gebruikte veldsterkte. 
De andere kant van het onderzoek betrof het 
bevragen van medewerkers die te maken 
hebben met de MRIscanners. De respons 
was overweldigend (95%) en ongekend voor 
vragenlijst onderzoek. Wellicht is er meer 
bewustzijn onder deze beroepsgroep? Een 
scala aan symptomen werd gevonden: duizelig
heid (vertigo), misselijkheid, ‘head ringing’, 
metaalsmaak in de mond. 

Uit de resultaten blijkt dat radiologen, weten
schappers en technische medewerkers worden 
blootgesteld aan hoge pieken van straling. En 
er is een duidelijk verschil in blootstelling tussen 
verschillende MRIscanners en scanners met 
verschillende sterktes. Ook was er een duidelijk 
verband te zien tussen blootstelling en klachten. 
Hoe sterker de MRI, hoe meer klachten er 
gerapporteerd werden. Er is ook onderzocht 
of er een grenswaarde kan worden bepaald 
waaronder duizeligheid niet optreedt. Die lijkt te 
liggen op ongeveer 0,4 – 0,5 milliTesla/seconde.

Uit een crosssectie studie naar mogelijke 
andere klachten kwam naar voren dat vrouwen 
met een hormoonspiraal (IUD) vaak heftige 
bloedingen kregen als ze in de buurt van een 
MRImachine waren geweest, zowel bij koperen 
als bij kunststof spiraaltjes. Het mechanisme 
hierbij is niet duidelijk. Verder blijkt er een ne
gatief effect, meer ongevallen bij deelname aan 
het verkeer (commuting accidents). Onduidelijk 
is of dat een acuut effect is of (ook) een lange
termijneffect. Er waren wel aanwijzingen voor 
nietoptimale slaap, maar geen overtuigend 
bewijs dat de kwaliteit van slaap negatief wordt 
beïnvloed door blootstelling van MRIscanners. 

Meanwhile, back at the plant…

Het derde onderzoek is bij Philips uitgevoerd, 
bij de productie van MRIscanners. Er werd 
gekeken of er meer ongevallen plaatsvonden, 
of er effecten waren op het gehoor, of er 
vaker sprake was van hoge bloeddruk en of er 
eventueel neurologische symptomen waren. Bij 
Philips betrof het niet alleen medewerkers aan 
de MRIscanners en Xray machines, maar ook 
een speciale groep: de vrijwilligers. Medewer
kers konden vrijwillig een MRIscan ondergaan. 
De salarisadministratie bood informatie over 
welke werkzaamheden de medewerkers had
den uitgevoerd, daarnaast zijn ook data vanuit 
het PMO gebruikt. EMV-effect: Head ringing …?
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Analyse van de data liet zien dat er inderdaad 
een grotere kans is op ongevallen op de werk
vloer, én verhoogde kans op ernstiger ongeval
len, voor mensen die worden blootgesteld aan 
straling.

Er was een klein effect te zien op de gehoor
drempel, maar alleen in het rechteroor was de 
gehoordrempel licht verhoogd. Hans legt uit dat 
dit hoogstwaarschijnlijk komt door de test
methode, die begint bij het rechteroor, waardoor 
er gewenning is opgetreden als het linkeroor 
wordt bemeten. 
Heel duidelijk was dat blootstelling aan straling 
van de MRIscanner de kans op verhoogde 
bloeddruk verdubbelt. Vooral bij kortdurende 
blootstelling aan een hoge dosis. Het zou kun
nen dat het magnetisch veld zelf de bloeddruk 
verhoogt, maar in Engeland is uit onderzoek 
gebleken dat oxidatieve stress kan optreden in 
de cellen van bloedvaten, waardoor de bloed
druk stijgt. 

De gepresenteerde onderzoeken geven veel 
waardevolle informatie over de effecten van 
straling van de MRI op medewerkers. Hans 
voorspelt dat het gebruik van MRIscanners 
alleen maar gaat toenemen. Vooralsnog is een 
7 Tesla scanner te duur voor de meeste zie
kenhuizen (kosten 7miljoen, onderhoud € 5000 
per jaar), maar er wordt inmiddels zelfs een 14 
Tesla machine gebouwd in Nederland! Gelukkig 
zijn er veel mensen met een arbeidshygiënische 
achtergrond bij betrokken. Er is natuurlijk nog 
meer onderzoek nodig, daar blijft Hans zich dan 
ook mee bezighouden. Niet alleen vanwege de 
patiëntveiligheid, ook de veiligheid van bedie
ners en technici is in het geding. Een razend 
interessant deel van ons vakgebied en iets om 
in de gaten te houden dus! 

Arbeidshygiëne in Suriname 

Vincent Correia, lang actief geweest in de 
NVvA, wordt door Jan Kegelaer geïntroduceerd  
als meestergezel en mastodont. Hij is inmid
dels met pensioen en neemt ons mee naar een 
andere wereld, die toch niet zo heel anders 
blijkt te zijn. Suriname, zijn geboorteland en 
het land waar hij zijn loopbaan begonnen is 
en waar hij veel heeft gedaan voor de arbeids
hygiëne. Hij werkte tot 1987 daar voor Suralco 
en is daarna overgestapt naar ExxonMobil. 
Suralco was de grootste verwerker van bauxiet 
in de jaren ’506070. Het bauxiet werd met 
draglines gewonnen, de aluinaarde werd in 
de fabriek gedroogd en gecalcineerd en dan 
verwerkt in een van de aluminiumsmelters. 
Genoeg stof daar, voor een arbeidshygiënist.

De geboorte van de arbeidshygiëne in 
Suriname vond plaats in 1970, aldus Vincent. 
Het is begonnen bij de Suralcofabriek waar hij 
werkzaam was, toen hij een vergadering had 
met de bedrijfsarts, waarbij vragen over asbest 
werden gesteld. Asbest leidingisolatie werd 
losgebroken en op een hoop gegooid, zonder 
enige bescherming voor de werknemers. 
Naar aanleiding van deze vragen zijn allerlei 
maatregelen getroffen. Langzamerhand werd 
alles opgeruimd, ook al “klopten we de asbest 
vroeger van onze kleding”. 
Dankzij Vincent’s inzet werden beheers
maatregelen getroffen, asbestisolatie werd 
voortaan netjes verwijderd, meet gebruik van 
PBM, verpakt, afgevoerd en begraven op 
geregistreerde locaties. In de jaren daarna was 
het ook nodig maatregelen te treffen voor de 
alternatieven van asbest. 

Structurele aanpak

In de jaren ’70 werd bij Suralco een Industrial 
Hygiene Committee opgericht (met leiding
gevenden en personeel erin) en vanaf 1973 
werden de arbeidshygiënische problemen ge
structureerd aangepakt, uitenidelijk resul terend 
in een ‘Bluebook’in 1985. De voornaamste 
risico’s werden geïnventariseerd en er werden 
regelmatig ‘walkthrough inspections’ gelopen. 
Voor de potrooms, waar de smeltpotten ston
den, werd een heel programma opgesteld, om 
de blootstelling aan fluoriden, CTPV (coal tar 
pitch volatiles: teerdampen), asbest en lawaai, 
en de fysieke belasting te monitoren met 
blootstellingsmetingen (onder andere CO, SO2, 
benzeen, naftaleen), biomonitoring en medisch 
onderzoek.
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Op een enthousiaste en duidelijk gepas
sioneerde manier neemt Vincent de zaal mee in 
zijn verhaal. Zo vertelt hij over de verschillende 
successen die hij heeft geboekt op het gebied 
van verbetering van werkomstandigheden. Er 
was bijvoorbeeld sprake van enorme blootstel
ling aan stof bij het wegbreken van de voering 
van de potten, die eerst ook nog asbest bevatte, 
maar ook aan lawaai, tot wel 115 dB(A). 
Het gebruik van gehoor en adembescherming 
en handschoenen, het terugdringen van 
de blootstelling aan stof, koolteerdamp en 
lawaaireductie zijn hier voorbeelden van, en 
de bouw van een gesloten cabine voor de 
engineering control. Het invoeren van PMO, 
trainingen en voorlichting op alle niveaus heeft 
bijgedragen aan de motivatie van het personeel. 
Deze kennis over arbeidshygiëne is daarnaast 
buiten het bedrijf gedeeld met bedrijfsartsen 
en studenten milieu en scheikunde. In 1985 
heeft hij een training ‘Occupational Health” 

opgezet en een blokcollege 
verzorgd aan de Technische 
Faculteit van de Universiteit 
van Suriname. Ook na zijn 
pensionering, werkt Vincent 
nog steeds graag mee aan 
het verspreiden van de ken
nis, en nog steeds levert hij 
bijdragen aan de nascholing 
van bedrijfsartsen. 

En hoe staat 
het er nu voor in 
 Suriname? 

De aluminiumwinning is 
afgebouwd, maar wie weet 
of die in de toekomst weer 
wordt uitgebreid. Houtpro
ductie is belangrijk, maar 
met name de goudindustrie 
is nu erg groot in Suriname, 
net als bauxiet in open 
mijnbouw. Hier spelen weer 
andere risico’s zoals het 
gebruik van natriumcyanide 
in het winningsproces, van
wege erts met laag goudge
halte. Ook de petrochemie 
is groot in Suriname, er is 
een moderne raffinaderij 
gebouwd (benzeengehalte 
van de benzine < 1 %), waar 
de potentiële blootstelling 
aan zwavelwaterstof een 
belangrijk probleem vormt. 
Gelukkig zijn er in deze 
beide industrieën Indus
trial Hygiene programma’s 

opgezet en zijn er maatregelen getroffen om 
blootstelling te voorkomen. Suriname ontwikkelt 
zich verder en het land biedt veel kansen voor 
arbeidshygiënisten: onderzoek, advies, werk, 
stages. Het is bij uitstek geschikt om bijvoor
beeld met de buitenlandbeurs een project op te 
zetten. Genoeg te doen daar!

Vincent zou de hele dag nog door kunnen 
praten over dit mooie vakgebied en al zijn 
ervaringen. In 2020 gaat hij bijdragen aan 
het symposium ’50 Jaar Arbeidshygiëne in 
Suriname’. We zouden heel graag naar hem 
blijven luisteren, maar we moeten toch ook door 
met het programma. Een hartelijk applaus voor 
Vincent Correia, en voor alles wat hij bereikt 
en gedaan heeft, niet allen in Suriname, maar 
ook in Nederland (Esso) en zeker ook voor de 
NVvA! 
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Een moeilijk verhaal makkelijk 
verteld, of andersom …

Natuurlijk ontbrak ook dit jaar niet een  vrolijke 
maar kritische noot aan het eind van het 
symposium. Dit jaar aan Adriaan ter Braack, 
wetenschapsjournalist, de opgave om ons op 
eigen wijze een hart onder de riem te steken. 
Zijn voordracht ging over “Een moeilijk verhaal 
makkelijk vertellen, en andersom”, met in het 
achterhoofd: “If you can’t explain it simply, you 
don’t understand it well enough!”. 

Domme vragen bestaan niet, moeilijke ant
woorden op makkelijke vragen wel. De kunst 
is vooral om een makkelijk antwoord te geven 
op een moeilijke vraag. Dit geïllustreerd aan 
de hand van een video van Richard Feynman, 
expert in de quantummechanica, met een 
verhandeling over ‘Waarom?’. Daar kun je uren 
over doorgaan, als het ene waarom beant
woordt lijkt, duikt het volgende op.  
Vraag daarom naar contextgebonden antwoor
den. Waarom trekken magneten elkaar aan? 
Waarom landen meteorieten altijd in kraters? 
Heel veel weten we nog niet, en zelfs wat we 
niet weten, weten we niet. Het stellen van een 
‘Mallotenmaximum’ kan misschien voorkomen 
dat we daaraan te gronde gaan. Maar mis
schien heeft de redactie dat niet helemaal goed 
begrepen? (Wat een vraag!) 

Buitenlandbeurs 2017

Wie de Buitenlandbeurs krijgt toegekend, 
wordt ook opgezadeld met de opdracht om 
achteraf verslag te doen van wat je ermee hebt 
gedaan. Theo Scheffers, die in 2017 de beurs 
deelde met Paul Scheepers, kwam daar een 
beetje laat achter, maar met nachtelijke arbeid 
(na de feestavond) had hij zich van zijn taak 
gekweten en een presentatie in elkaar gezet. 
Zijn beurs heeft hij besteed aan pogingen om 
internationale harmonisatie van hazard banding 
modellen te bevorderen.

Er bestaat een wirwar aan modellen en 
systemen om gevaarlijke stoffen in te delen en 
de blootstelling te beoordelen. Alleen al van 
‘Hazard Banding Engines’ (o.a. BauA, COSHH 
Essentials) zijn er meer dan 20 ontwikkeld. En 
dan hebben we nog Exposure Modelling tools 
(o.a. Stoffenmanager, ECETOC TRA, ART) en 
tools voor Compliance Statistics (o.a. Hyginist, 
IHStat, BWStat). Al met al zijn er tientallen 
modellen in gebruik. Het zou dan handig kun
nen zijn als die modellen eenduidig zouden zijn 
in de gebruikt data en in gelijkaardige situaties 
tot soortgelijke uitkomsten zouden leiden.  
Daar is op dit moment geen spake van. 
Om dat te bevorderen heeft Theo presentaties 
gehouden voor IOHA (in 2017 en in 2018).
Tijdens zijn Odyssee stuitte Theo her en der 
evenwel op enig ‘emotioneel verzet’ dat onder 
andere te maken heeft met status en met 
commerciële belangen. IOHA pakt het helaas 
niet op, al was er wel ‘een Schot’ die geporteerd 
was van het idee.

Theo Scheffers laat zich van zijn beste zijde zien.
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Bob van Beekprijs 

Traditioneel werd aan het eind van het sympo
sium de winnaar bekend gemaakt van de Bob 
van Beekprijs, voor de student die de beste 
afstudeerscriptie van het afgelopen jaar heeft 
afgeleverd. Het geld is bedoeld om aan een 
studiereis te besteden. Net als bij de Buiten
landbeurs waren ook hier twee kandidaten. 
Wim Grisnich (DSM, Zwolle) heeft onderzoek 
gedaan naar de pragmatische betekenis van 
twee control banding tools (ECETOC TRA, 
Stoffenmanager) voor het veilig werken met 
gevaarlijke stoffen in laboratoriumsituaties. Dat 
blijkt voor verbetering vatbaar en zijn onderzoek 
gaat daaraan bijdragen. Er is een consortium 
opgericht met als doel: het ontwikkelen van een 
nationale Veilige Werkwijze voor het werken met 
gevaarlijke stoffen in laboratoria. 

De tweede scriptie, in het kader van een 
master Biomedische wetenschappen aan de 
Radboud UMC, was van de hand van Laurie 
de Werdt, werkzaam bij Arbo Unie (Utrecht). 
Haar onderzoek werd mede mogelijk gemaakt 
door de Buitenlandbeurs 2017, waarmee haar 
begeleider Paul Scheepers een project in  
Sri Lanka kon  opzetten. Laurie deed onderzoek 
naar blootstelling aan benzeen, tolueen en 
xyleen (BTX) bij pompbedienden van benzine
stations in Sri Lanka. Daartoe onderzocht ze 
de werkgerelateerde blootstelling aan BTX bij 
pompbedienden met behulp van persoonlijke 

actieve en passieve luchtbemonstering, en door 
biomonitoring in ademlucht en urinemonsters. 
Behalve conclusies over de blootstelling en 
adviezen ter beheersing daarvan, kon zij ook 
een vergelijking trekken tussen passieve en 
actieve monstername (van inademingslucht) en 
over de toepassing van ademluchtmonsters als 
alternatief voor bloedmonsters.  

Net als bij het Eurovisie Songfestival en de 
Buitenlandbeurs, was het een ‘close call’ voor 
de jury. En net als bij het songfestival gaf de 
publieksbeoordeling de doorslag: ‘The 2019 
winner is:…. Laurie de Werdt.” Gefeliciteerd!

Beste spreker 

Een andere traditie betreft het uitreiken van een 
prijs voor de beste spreker van het symposium, 
waarbij niet alleen het spreken zelf, maar ook 
de inhoud van de presentatie meegewogen 
wordt. Het is bijna ook al traditie dat de winnaar 
al onderweg is naar huis (in België) op  het 
moment dat de prijs wordt uitgereikt. Ook dit 
jaar was dat het geval. 
Steven Verpaele werd uitgeroepen tot beste  
spreker voor zijn presentatie en voor zijn 
bevlogen pleidooi (op de plenaire middagzitting 
van de eerste dag) voor het inzamelen van 
PASpompen om die te kunnen inzetten in 
ontwikkelingslanden waar de arbeidshygiëne 
nog in de kinderschoenen staat. Steven mikte 

Ralf Cornelissen reikt de BvB-prijs uit aan Laurie de Werdt, Jan Kegelaer overhandigt  
de eerste PAS-pomp aan Steven Verpaele, voor het inzamelingsproject. 
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op 60 pompen en Jan Kegelaer (RPS) was 
er als de kippen bij om de eerste aan hem te 
overhandigen. Lopende zijn oproep, kwamen 
via de symposiumapp al meer toezeggingen 
binnen zodat de teller al op 13 kwam te staan. 
Nog (minstens) 47 te gaan, dus …

Het zit erop, we gaan weer naar huis … 

Tot slot … 

Jan Kegelaer sloot het symposium af met een 
woord van dank en een ‘graag tot volgend jaar!’ 
We mogen hierbij noteren dat hij dat de laatste 
keer deed als voorzitter van de symposium
commissie, omdat hij de overstap maakt naar 
het bestuur (portefeuille ‘Toxische stoffen’).  
De symposiumcommissie kan dus weer 
versterking gebruiken en met een oproep aan 
de lezers om bij zichzelf te rade te gaan en zich 
te kandideren, sluiten we dit verslag van het 
plenaire deel van het symposium 2019 af. 

Redactie NVvA Nieuwsbrief 
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NIETSTOFFIGE SESSIES 

Om aan te tonen dat het beroep van arbeidshygiënist echt wel minder 
stoffig aan het worden is, hebben we in dit verslag de sessies bij elkaar 
gehaald die eens niet over (schadelijke) stoffen gingen. 
Biologische agentia zijn nog springlevend, schadelijk geluid kan nog 
immer horen en zien doen vergaan, maar ook kantoorergonomie mag 
belegen klinken in een tijd van zit-stabureaus, als arbeidshygiënisch 
onderwerp kun je er nog steeds mee voor de dag komen. 
Dan waren er ook sessies met niet-arbeidshygiënische inhoud, maar 
gericht op de rol van de arbeidshygiënist, onder meer bij aansprakelijk-
heidsprocedures en bij het communiceren van risico’s. 
En dan is het de redactie niet eens gelukt om alle niet-stoffige sessies 
te behandelen. Haalt de redactie de 67 nog wel?

De techniek werkte niet altijd mee …
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BIOLOGISCHE AGENTIA

Nieuwe ontwikkelingen 

Jaap Maas, bedrijfsartsepidemioloog bij het 
AMC, maakt ons bewust van de honderd
duizenden werknemers die jaarlijks worden 
blootgesteld aan endo of mycotoxinen. 
Hierbij kan er gedacht worden aan landbouw, 
veehouderij, vuilverwerking en verwerking en 
opslag van natuurlijke producten, zoals granen, 
katoen, mest, etc. Daarbij komen bacteriën 
en schimmels voor die toxinen aanmaken, die 
allerlei medische klachten kunnen veroorzaken. 
Deze gezondheidsklachten worden lang niet 
altijd herkend door de bedrijfsartsen. Het 
kunnen atypische klachten zijn, die vaak allerlei 
oorzaken kunnen hebben, of meer ernstige 
ziekten, zoals chronisch longlijden. 
Om bedrijfsartsen en andere arboprofessionals 
te helpen deze problemen beter te herkennen, 
werkt de NCVB in opdracht van het ministerie 
SZW aan Factsheets over endoen mycotoxi
nen. Het doel van deze factsheets is om de 
arboprofessionals te voorzien van de juiste 
informatie om werkgevers te adviseren met 
betrekking tot gezonde en veilige arbeidsom
standigheden.

Verschillende cases passeren de revue. De 
effecten van endotoxinen zijn een toxisch 
organische stoffen syndroom: een “maandag 
ochtend koorts”. Op werkdagen wordt een 
tolerantie opgebouwd voor endotoxinen. 
Deze tolerantie verdwijnt na twee dagen. Het 
immuunsysteem ziet de endotoxinen dan als 
onbekende stof en reageert erop, wat gepaard 
gaat met acute griepachtige verschijnselen en 
ook wel droge hoest. In veel sectoren kan het 

personeel aan endotoxinen worden blootge
steld: champignonkwekerijen, papierfabrieken, 
slibverwerking, slachterijen, gezondheidszorg, 
metaalbewerking (snijvloeistoffen). Maar ook 
bij gezondheidsklachten in kantooromgevingen 
kan endotoxine een rol spelen, bijvoorbeeld bij 
verontreinigde klimaatinstallaties. 
Bij chronische blootstelling kunnen endotoxi
nen leiden tot gezondheidsklachten zoals 
beroepsgebonden astma, COPD, bronchiale 
hyperreactiviteit. Een vervreemdend weetje is 
waar de testvloeistof voor endotoxinen vandaan 
komt. De Atlantische hoefijzerkrab, Limulus 
polyphemus, wordt gemolken voor hun blauwe 
bloed (opbrenst: 15.000 dollar per liter). Deze 
krab is inmiddels bijna uitgestorven.

Voedingsmiddelen zijn vaak de bron van 
mycotoxinen. Controle met ‘Vijf Testen’ gebeurt 
vooral als er een voedselvergiftiging heeft 
plaatsgevonden. Geschat wordt dat een kwart 
van het voedsel wereldwijd gecontamineerd is, 
vooral granen, noten en bloemen. Besmetting 
kan via inademing van de lucht of door het 
voedsel te eten. Er zijn geen grenswaarden 
voor mycotoxinen in de lucht. Bij chronische 
blootstelling via de luchtwegen is vooral 
teruglopen van de longcapaciteit het gevolg. 
Uit vroegere tijden zijn ernstige ziekten bekend 
door besmetting van vooral roggemeel met het 
zogeheten Moederkoren, een schimmel. Het 
eten hiervan kan onder andere hallucinaties 
(leidend tot heksenvervolging?) veroorzaken en 
het afsterven van ledematen (zie de schilderijen 
van Jeroen Bosch?). 

Biologische agentia bij de brandweer

Frans van der Veen, Brandweer Gooi en Vechts
treek, praatte ons bij over bijzondere situaties 
die gepaard gaan met risico’s van biologische 
agentia. Door veranderende omstandigheden 
in het milieu en de leefomgeving worden 
bepaalde risico’s van biologische agentia voor 
brandweermensen groter. Deze risico’s bestaan 
zeker ook voor andere beroepsgroepen die veel 
in het water aan het werk zijn of op oevers van 
rivieren, sloten en plassen. Deze risico’s worden 
onvoldoende onderkend en de symptomen 
worden niet herkend. Meer aandacht is nodig in 
de RI&E, in de preventie en in de gezondheids
bewaking en daarnaast is meer bewustwording 
nodig bij brandweermensen en arbodeskun
digen. Er is een landelijke handreiking “Inzet 
bij waterongevallen” nodig waarin concrete 
handelingsperspectieven zijn opgenomen. Deze 
handreiking is mogelijk ook belangrijk en nuttig 
voor andere beroepsgroepen.

Factsheets endotoxinen en 
mycotoxinen

De Factsheets over endoen mycotoxinen 
zijn begin 2019 geplaatst op de website 
www.beroepsziekten.nl onder het tabblad 
Factsheets. 
De Factsheets bevatten een update van 
de relevante wetenschappelijke literatuur, 
richtlijnen, safety data sheets en handige 
internetpagina’s. Er is een Factsheet 
voor endotoxinen (afbraakproduct van 
gramnegatieve bacteriën) en een aparte 
voor mycotoxinen (afbraakproduct van 
schimmels). 
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De afgelopen jaren stijgt met de buitentempera
tuur ook de temperatuur van het water. Er is 
een toename van het aantal ratten in Nederlan, 
en daarmee ook een toename van ziektekie
men in het water die door ratten kunnen worden 
overgedragen. Zoals de ziekte van Weil, door de 
bacterie Leptospira. In 2008 in hier een agent 
aan overleden. Overigens komt deze ziekte ook 
voor bij deelnemers aan de zogenaamde “mud 
runs”. Kenmerkend voor deze ziekte zijn onder 
andere stijve kuitspieren. De ziekte kan nog tot 
30 dagen na de besmetting optreden. 
Er is ook een toename aan blauwalg, Clost
ridium botulinum, een bacterie die toxines 
kan afscheiden waar dieren en mensen ziek 
van kunnen worden. De brandweer heeft 49 
veiligheidsregio’s en de brandweerkorpsen 
tellen ongeveer 5000 beroepskrachten en 
20.000 vrijwilligers. De meeste korpsen hebben 
een soort aandachtkaarten voor risicosituaties. 
Deze kaarten kunnen per regio verschillen qua 
inhoud. Het is nodig om deze kaarten te moder
niseren en bruikbaar te maken voor de praktijk. 
Daar werkt bij de brandweer de vakgroep 
waterongevallen aan. Die denkt bijvoorbeeld 
ook na over geschikte ontsmettingsmiddelen 
(vanwege Legionella) voor de tankauto’s met 
water, waarmee het personeel zich afspoelt na 
een duik in de sloot om mensen te redden.
Andere biologische risico’s voor brandweerper
soneel, bijvoorbeeld bij het redden van mensen, 
zijn van mens tot mens overdraagbare ziekten 
zoals Hepatitis B en Meningokokken.

Beoordelen van  
microorganismen 

Drie leden van de Contactgroep Biologische 
Factoren verzorgden deze sessie. Voor 
beroepsmatige blootstelling aan levensvatbare 
microorganismen kunnen geen gezondheids
kundige grenswaarden worden afgeleid, 
vanwege het ontbreken van goede informatie 
over blootstellingrespons relaties. In de praktijk 
worden verschillende vuistregels gehanteerd 
die allen als opties worden gepresenteerd in 
Arbo Informatieblad AI9.
Vanuit de contactgroep biologische factoren is 
onlangs een werkgroep gestart die de vuistre
gels voor microorganismen op de werkplek in 
meer brede zin wil beschouwen. De werkgroep 
wil een visie ontwikkelen over de betekenis 
van de verschillende richtlijnen en vuistregels 
voor levensvatbare microorganismen op de 
werkplek, en antwoorden formuleren op vragen 
als: 

•  Wanneer heeft het wel of juist geen zin om 
metingen uit te voeren? 

•  Hoe interpreteer je de uitkomst van 
 metingen? 

•  Welke positie hebben vuistregels hierin? 
•  Wat zijn de beperkingen van de beschikbare 

vuistregels en richtlijnen?

De eerste resultaten van de werkgroep zijn 
in deze sessie ter discussie voorgelegd aan 
de zaal. Remko Houba (NKAL) presenteerde 
een “Guidance voor onderzoek blootstelling 
aan biologische agentia”, een beslisboom voor 
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monstername, bij klachten en in de RI&E. Nog 
lang niet alle vakken zijn ingevuld.
Ineke Thierauf (zelfstandige) en Ruud Koning 
(RPS) bespraken het eerste concrete resultaat 
van de werkgroep: een conceptconsensus over 
vuistregels voor aantallen microorganismen 
in de binnenlucht van kantooromgevingen. 
Antwoorden als resultaat van een zoektocht: 

•  Wat is normaal in een kantoor, per soort 
cultiveerbare microorganismen in KVE/
m³? Ruud is bij zijn recente scriptie arbeids
hygiëne begonnen dit soort gegevens te 
verzamelen vanuit bij de RPS beschikbare 
gegevens. En ook andere deelnemers 
aan de werkgroep kunnen deze gegevens 
aanvullen. 

•  Welk risico is er bij een afwijking van 
normaal? Het overgrote deel van de soorten 
leveren mogelijk irritatieklachten. 

•  De in kantooromgevingen aangetroffen 
soorten worden in de Europese wetgeving 
ingedeeld in risicoklassen (1 = zonder risico, 
2 = laag risico, goed behandelbaar). Maar 
…. Wat weet je dan? 

De meeste aangetroffen soorten micro
organismen kunnen fungeren als indicator 
voor de kwaliteit van schoonmaak van de 
werkruimte, de hygiëne of voor het aanwezig 
zijn van waterschade. 

Het eindresultaat van de werkgroep wordt begin 
2020 uitgebreid beschreven als artikel in de 
NVvA Nieuwsbrief.

Verantwoord maatschappelijke 
arbeidshygiëne

Workplace Health Without Borders (WHWB) 
International, Workplace Health Without 
BordersUS en het Belgian Center for Occupa
tional Hygiene (BeCOH) hebben in september 
2017 een Memorandum of Understanding 
(MOU) ondertekend. Het doel van dit memo
randum is om een raamwerk te bieden voor 
wereldwijde samenwerking van deze drie 
nonprofitorganisaties. Dit om de gezondheid 
van (ook informele, niet officiële) werknemers, 
hun gezinnen en hun gemeenschappen te 
verbeteren door de risico’s van hun werkomge
ving in kaart te brengen en aan te pakken. 
Het probleem in ontwikkelingslanden is dat veel 
werknemers in kleine bedrijven of zelfstandigen 
zich meestal niet bewust zijn van de gevaren 
op de werkvloer. Ze hebben tevens geen 
toegang tot de arbeidsgeneeskunde of de 
arbeidshygiëne, omdat men het niet kent of het 
zich niet kan veroorloven. Binnen de informele 
sector in Tanzania en in vele andere landen 

Arbeidshygiëne aan je bureau

Het provinciebestuur van Groningen is 
gehuisvest in een historisch pand, met 
naderhand aangebouwde delen. Henny 
van den Born is daar beleidsmedewerker 
arbo. Het onderhoud en beheer van dit 
gebouw is een uitdaging. In 2012 is de 
jongste vleugel ingrijpend verbouwd, met 
als doel een moderne kantooromgeving 
te creëren voor de ambtenaar van de 
toekomst. Er is een nieuw project gestart 
om te komen tot een energiezuinig 
gebouw waarbij de mens centraal staat. 
Er komen vier aspecten aan de orde: 

1.  De inrichting van het gebouw wordt 
efficiënter, maar de indeling in kamers 
en open werkruimte biedt voldoende 
werkplekken. Er zijn 24 werkplek
ken per kamer. Er zijn ook solitaire 
werkplekken maar wel zonder ramen. 
Filosofieën over taakgerelateerde 
werkplekken worden creatief toege
past. Zoveel mogelijk op dezelfde 
werkplek werken is geen probleem. 
Voor het voeren van gesprekken zijn 
aparte overlegplekken. 

2.   Werkenenbewegen wordt gestimu
leerd door voorzieningen op verschil
lende plekken. Deze voorzieningen 
betreffen meubilair en mogelijkheden 
tot ontspanning. Er zijn gezamenlijke 
koffiekeukens. 

3.   De frequente klachten over klimaat 
worden verminderd. In een aparte 
experimentele vleugel is een kli
maatsysteem toegepast, met lichte 
overdruk. De ervaringen worden nog 
geëvalueerd, maar zijn veelbelovend. 
Met name tochtklachten zijn over. 
De vloerbedekking bestaat uit anti
allergische tegels en is eenvoudig te 
vervangen.

4.   Door digitalisering vervaagt de grens 
werkprivé, maar ook worden de 
werktijden minder afgebakend. In de 
experimentele vleugel is het mogelijk 
te werken van 7 tot 23 uur. Doel is 
uiteindelijk 24/7 te kunnen werken.
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wereldwijd worden vrouwen, hun kinderen en 
jonge werknemers tewerkgesteld. 
Het eerste gezamenlijke project van WHWB en 
BeCOH is in Tanzania met een lokaal WHWB
lid. Het doel van het project is de blootstelling 
aan kwarts te evalueren binnen een informele 
sector, de zogenaamde “Stone Crushers”. 
Veel van het werk voor het project wordt door 
medewerkers van de WHWB organisaties 
als vrijwilliger uitgevoerd, zoals in Canada 
door gepensioneerde arbeidshygiënisten. Het 
consortium kan op deze manier gebruik maken 
van de winst die zij maken op de analyses 
aangeboden aan hun commerciële klanten, om 
deze projecten te ondersteunen. Alle onder
zoeksmonsters die binnenkomen worden gratis 
geanalyseerd. Dit betekent dat de kosten bij de 
WHWBprojecten erg laag zijn, omdat zowel het 
materiaal als de analyses gratis worden aange
boden. Tevens gaat voor de start van het project 
steeds iemand van het Belgische BeCOH ter 
plaatse mee om de projectmedewerkers op te 
leiden en andere afspraken te maken om een 
duurzame samenwerking te bekomen. 
Het opleiden van interne OSH inspecteurs 
en het uitbouwen van een Industrial Hygiene 
lab op de universiteit van Tanzania zijn de 
belangrijkste overeenkomsten die zullen worden 
uitgevoerd in de toekomst. Er werd tevens een 
dag lesgegeven in arbeidshygiëne aan geïnte
resseerde studenten. Hieruit kwam de aanvraag 
van 4 studenten om een mentorprogramma op 
te starten. 
Om de goede praktijken van WHWB en BeCOH 
te steunen deed Steven een oproep PAS
pompen te doneren, om die te kunnen inzetten 
voor hun projecten. Staande de oproep werd de 
eerste al overhandigd door Jan Kegelaer (RPS) 
en kwam al snel de teller op 13 te staan. 

Maar wie nog goed werkende PASpompen 
overheeft, kan ze nog immer kwijt!

De arbeidshygiënist in de hoofdrol

Theo Scheffers (Theo Scheffers Arbo Con
sultancy) schetst de verschillende plaats van 
risk assessment in de juridische wereld en in 
het publieke debat. In het publieke debat is er 
weinig tot geen interesse in de daadwerkelijke 
blootstelling, daar wordt vooral het gevaar 
benadrukt. Terwijl voor het juridische proces, 
bij het vaststellen van aansprakelijkheid, juist 
een risicobeoordeling van belang is. De vraag 
is waar deze tegenstelling vandaan komt. Als 
er in de rechtbank wordt gesproken over een 
mogelijk verband van ziekte of schade met het 
beroep is het minder belangrijk of de werkgever 
zich aan alle regels heeft gehouden. Het gaat 
dan meer om zorgplicht en aansprakelijkheid. 
Vergelijk dit met de situatie dat je binnen de 
bebouwde kom met de auto 50 km/uur rijdt en 
een fietser aanrijdt die plots oversteekt. Je bent 
dan niet strafbaar, maar wel aansprakelijk. 

Theo laat ons zien wat er van belang is in 
een dergelijke zaak van ziekte, mogelijk door 
blootstelling aan stoffen. Allereerst moet er een 
causaal verband zijn tussen de ziekte en het 
werk. Hierin speelt de bedrijfsarts een belang
rijke rol. Vervolgens is het aan de werknemer 
(niet de werkgever) om aan te tonen dat er 
blootstelling heeft plaatsgevonden. Hierin speelt 
de arbeidshygiënist een belangrijke rol. Maar 
de arbeidshygiënist heeft vaak een heleboel 
onzekerheden waar hij/zij rekening mee moet 
houden. Allereerst het causaal verband. De 
vraag is welke informatie betrouwbaarder is, 
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wat de hiërarchie is in de brei van beschikbare 
informatie over stoffen en mogelijke gezond
heidsschade. 
Theo heeft zelf een voorstel gemaakt voor een 
hiërarchie, waarbij kritische effecten, afkomstig 
uit de onderbouwing van grenswaarden, aan de 
top staan. Onderaan de piramide staat infor
matie verkregen uit social media en “van horen 
zeggen”. Hij onderstreept het belang van een 
dergelijke hiërarchie, daar er hiervoor weinig tot 
geen tools zijn voor arbeidshygiënisten om op 
terug te grijpen. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt 
een en ander geïllustreerd. Het eerste voor
beeld is dat van Chroom6, waarvan een aantal 
causale verbanden zeer sterk zijn. Volgens CLP 
gelden voor Chroom6 zin H350i (kankerver
wekkend bij inhalatie) en H317 (sensibiliserend 
voor de huid). Zo heeft het IARC het verband 
met neus, sinus en longkanker aangetoond., 
en de ATSDR spreekt daarnaast over een 
verhoogd risico op allergisch eczeem. 
Bekijken we de grenswaarden dan zien we daar 
ook verschillen in kwaliteit , zowel van de grens
waarden als bij de kritische effecten waarnaar 
gekeken wordt. Maar ook hier zijn voorbeelden 
te noemen van sterke causale verbanden, 
zoals bij asbest en mesothelioom. Een ander 
voorbeeld zijn de stoffen die de DGUV heeft 
gekenmerkt als veroorzakers van OPS. Hierbij 
geven ze ook aan of het een sterk verband is 
of een minder sterk verband. Handig dus om 
hierop terug te grijpen als arbeidshygiënist. 
In de uitvoering van risico assessments zijn 
ook de hiërarchie en de sterktes (en zwaktes) 
van bepaalde methodieken van belang. Door 
gebruik te maken van een grotere dataset (en 
het delen van deze data) kan de bewijslast 
worden vergroot. Ook door gebruik te maken 
van modellen kan de bewijslast worden 
vergroot.

Bij het vaststellen van schadevergoeding, 
bijvoorbeeld voor OPS, wil de rechter weten of 
er een oorzakelijk verband is. Niet alleen aan 
welke stoffen iemand is blootgesteld geweest, 
maar ook wanneer, hoe lang, aan welke con
centraties. Als er benzeen in het spel is, moet 
je niet de grenswaarde van benzeen hanteren, 
want die geldt voor (preventie van) leukemie. 
Verder kan ook coexposure in het spel zijn, 
bijvoorbeeld bij iemand met longkanker: asbest 
kan de oorzaak zijn, maar ook roken en nog 
een scala aan andere stoffen. 
Leg dan met alle onzekerheden erin, als 
arbeidshygiënist maar eens aan een jurist uit, 
dat het oorzakelijk verband met een bepaalde 
waarschijnlijkheid bestaat. Maar dus niet met 
100 % zekerheid. 

Door het oog van de arbeidshygiëne: 
Door tot je 70e ?

Het ziet ernaar uit, dat de AOWgerech
tigde leeftijd richting 70 jaar gaat; al is dat 
voor de oudere garde AH’s momenteel 
nog 67. 
Uit onderzoek blijkt echter, dat er 
grote verschillen bestaan in de mate 
van gezondheid waarin mensen hun 
AOWleeftijd halen. Hoger opgeleiden 
ervaren gemiddeld pas vanaf hun 72e 
serieuze gezondheidsproblemen. Voor 
MBOers is dat 65, voor VMBO 60 en 
voor mensen met alleen basisonderwijs 
is dat 53 jaar. Een verschil van 19 jaar die 
in goede gezondheid of juist kan worden 
doorgebracht! 
Er is dus een grote groep werknemers 
die het niet redt om tot het 70e jaar door 
te werken. 
Huib Arts (Arboplaats) doet verslag van 
een uitgebreid onderzoek onder werkne
mers in de kuststof en rubberindustrie 
(NRK branche), naar hun beleving van 
hun gezondheid en hun verwachtingen 
over het kunnen volhouden van het 
werk tot de AOWleeftijd. Er deden 1237 
werknemers aan mee, uit 23 bedrijven, 
waarvan 93 % man. Gemiddelde leeftijd 
44,5 jaar, ze blijven gemiddeld dus nog 
22 jaar aan het werk. Gemiddeld was 10 
% ontevreden over het fysieke werkver
mogen (onder de 35 jaar was dat 5,2%). 
Van de 51+ers verwacht 14,6 % over 
vijf jaar niet meer tevreden te zijn over 
hun werkvermogen (23,5 % heeft nu al 
‘vaak tot altijd’ fysieke klachten) en 30,1 
% zegt het niet vol te houden tot hun 67e. 
Bijna 50 % wil stoppen voor het 60e jaar, 
slechts 12 % wil doorgaan tot 67. 
En dit gaat over beroepen die men in de 
sector zelf niet als ‘zwaar werk’ betitelt. 
Tegelijk denkt over all 1 op de 3 niet in 
staat te zijn om tot 67 door te werken. 
Hiet lijkt dus sprake te zijn van een flinke 
onderschatting van een probleem.
Uit het onderzoek en de zaaldiscussie 
kwamen nog enkele interssante opmer
kingen. Van de werknemers in de NRK 
vindt 26,7 % dat hun collega’s altijd de 
juiste PBM gebruiken. Dus 73,4 % niet! 
De grenswaarde voor stoffen is 
gebaseerd op een werkzaam leven van 
40 jaren, 40 uren per week. Maar als 
laagopgeleiden werken van hun 15e tot 
hun 70e, dan kunnen ze wel 55 jaar lang 
worden blootgesteld. 

Met een overpeinzing konden we afslui
ten: Als licht werk zwaar valt, is het dan 
zinvol om zwaar werk licht te maken?
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Het slotpleidooi stelt dat het gebrek aan 
kwaliteit en transparantie helaas bijdraagt aan 
de kleine rol die arbeidshygiënisten spelen 
in juridische zaken over aansprakelijkheid. 
Daarnaast weegt het publieke debat rondom 
(de blootstelling aan) gevaarlijke stoffen sterk 
mee. Waarin dus het gewogen risico onder
sneeuwt onder de nadruk die gelegd wordt op 
het gevaar. De oplossing? Het zou een goed 
begin zijn, als er in ieder geval een richtlijn komt 
met een hiërarchie voor de elementen van een 
risicoanalyse.

Risicocommunicatie

Danielle Timmermans (RIVM en VUMC) stelde 
dat wij allemaal aan risicocommunicatie doen, 
maar vaak ‘op gevoel’. Ze behandelde veel 
voorbeelden waaronder fipronil in eieren, de 
Moerdijkbrand, en de HPVvaccinatie. Risico 
heeft verschillende dimensies: Ratio, Gevoel 
en Waarde. Ratio is: “de kans is één op een 
miljoen”. Gevoel is: “Maar als ik die ene nu 
ben?”. Waarde is: burgers hebben niet zoveel 
boodschap aan risicobeoordelingen; “Het hoort 
gewoon niet .” Fipronil hoort niet in eieren te 
zitten! Je moet de overheid en ook producenten 
kunnen vertrouwen, vindt men in het algemeen. 
Dit speelde ook in de chroom6 zaken bij 
Defensie en in Tilburg: de betrokkenen waren 
boos, omdat er niet ‘voor ze gezorgd’ is. 
Een bekend gegeven uit de wetenschap rond 
risicocommunicatie is, dat vrijwillig riskant 
gedrag niet eng wordt gevonden (autorijden, 
drinken). Onvrijwillige, van ‘buiten’ komende 
risico’s zijn wel eng. Vermijd als je over risico’s 

communiceert vooral jargon en vage taal. Een 
“beperkt” risico, een risico dat “niet uit te sluiten” 
is, maar “waarschijnlijk klein”, dat willen mensen 
niet horen en ze geven er een andere betekenis 
aan. 

Interessant was een onderzoek naar de manier 
waarop mensen kwalitatieve indicaties van 
risico’s inschatten. Zo werd “een kleine kans” 
door sommigen ingeschaald als 1% en door 
anderen op wel 35%. En dit waren dan nog 
artsen! Een andere voorbeeldtekst die is getest 
was “Een effect kan niet worden uitgesloten”. 
Een vrij groot deel van de testpersonen schatte 
dit in als “de kans is dus klein”, maar ongeveer 
20% van hen dacht juist: “Dit is waarschijnlijk 
schadelijk”. Een voorbeeld van onhandige com
municatie bij een brand was: “Er is geen gevaar 
voor de gezondheid, maar ….. sluit deuren en 
ramen”. 
Nieuwere vormen van communicatie bij een 
brand zijn ook getest, zoals: “Er zitten wel 
schadelijke stoffen in de rook, u kunt irritaties 
aan de ogen of luchtwegen ervaren, maar de 
kans op schade aan de gezondheid is heel erg 
klein”. Dat klinkt al beter. 
Jolanda Willems van Prevent Partner behan
delde nog de Richtlijn Kankerclusters van de 
GGD. Belangrijk is al met al, dat zorgen van het 
publiek serieus genomen worden, ook al vinden 
wij als ‘deskundigen’ dat deze zorgen onterecht 
zijn. Je moet de schijn vermijden dat je de 
risico’s bagatelliseert.

Huib Arts en Peter van Balen proberen een probleem te vatten …
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Met een knal naar de bron 

Erik Berke werkt bij de Arbodienst van het 
Ministerie van Defensie en laat ons middels 
een audiovisuele rondleiding kennismaken met 
diverse wapensystemen en hun gigantische 
herrie bij het afschieten. Van 144 dB voor 
een schot uit een pistool tot 174 dB bij het 
afgaan van een mortier. Zelfs dubbele gehoor
bescherming biedt onvoldoende demping. De 
gebruikelijke meetmethoden en richtlijnen voor 
“normale” werkplekken zijn hier niet toepasbaar. 
De metingen zijn geanalyseerd en beoordeeld 
met de Auditory Hazard Assessment Algorithm 
for Humans (AHAAHmethode) die door de US 
Army ontwikkeld en gevalideerd is. Het AHAAH
model evalueert voor elk schot het aantal 
Auditory Risk Units (ARU’s) zowel onbeschermd 
als bij gebruik van enkele of dubbele gehoor
bescherming. Het totale aantal ARU’s wordt 
getoetst aan de bijbehorende norm waarmee 
het maximaal aantal schoten wordt berekend 
waaraan men kan worden blootgesteld zonder 
dat er blijvende gehoorschade zal optreden. 
Er is in de voorbeeldcase aandacht besteed 
aan een wielvoertuig waarop een zwaar .50 
machinegeweer is gemonteerd. Vooral de voer
tuigcommandant en de chauffeur hebben een 
zware geluidsbelasting, omdat ze direct onder 
de monding van het machinegeweer zitten. Er 
zijn diverse scenario’s met geluidreducerende 
maatregelen onderzocht, waarbij gemeten is bij 
de schutter, de chauffeur en de voertuigcom
mandant. Per scenario zijn per meetpositie 5 

metingen uitgevoerd en geëvalueerd. 
De resultaten laten zien dat het aantal schoten 
dat veilig gelost kan worden: 

•  groter is bij een vuurrichting van 315° ten 
opzichte van 0° (de rijrichting) 

•  groter is bij het gebruik van een mondings
vlamdemper, maar helaas bleek na 100 
schoten de demper gesmolten 

•  veel groter is bij het gebruik van een akoesti
sche demper 

•  groter is bij het gebruik van een naar voren 
geplaatste affuit (vast wapenonderstel). 

Op basis van de resultaten blijkt dat er voor 
deze situatie technische mogelijkheden zijn om 
de blootstelling aan schietgeluid te reduceren, 
het blijft echter noodzakelijk om aanvullend 
organisatorische maatregelen te treffen om 
voldoende reductie te verkrijgen. Zo wordt er 

Jodokus Diemel: “Weer bewogen, die moet opnieuw.”

Verlichtingssystemen in kantoren

Meer en meer wensen bedrijven de 
 verlichting in hun kantoren te vernieuwen 
en over te stappen op LEDverlichting. 
Hierbij is het belangrijk dat de ergonoom 
of de arbeidshygiënist een juist advies 
kan geven. An Devriendt, preventie
adviseur bij IDEWE (Heverlee, België) 
laat zien hoe je een bestaande of 
vernieuwde situatie kunt evalueren 
en toetsen aan NENEN 124641, 
de geldend norm. Aan de hand van 
een concrete vraag van een klant, 
werd nagegaan of het vervangen van 
TL door LEDverlichting een ver
betering vormt. De werkgever wenste uit 
economische overwegingen de huidige 
armaturen te bewaren. Er werd een 
proefopstelling gemaakt om metingen te 
kunnen uitvoeren en de huidige en de 
voorgestelde toekomstige situatie met 
elkaar te vergelijken. Bekend is dat de 
CEmarkering van de armaturen vervalt, 
bij het vervangen van de bestaande TL 
buizen door LEDlampen. Er zou in dat 
geval een probleem met de elektrische 
veiligheid kunnen ontstaan. De volgende 
methoden en technieken zijn gebruikt: 

1.  RI&E Checklijst
2.  Leidraad verlichtingsmetingen 

toepassen bij het meten van de 
verlichtingsterkte, luminantie en de 
gelijkmatigheid van de verlichting met 
TLlampen en met LED lampen.

3.  In kaart brengen van de resultaten 
van de verlichtingsmetingen  
(bijvoorbeeld met map@work).
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geëxperimenteerd met andere dakconstructies 
van het voertuig. Bovendien blijft het nood
zakelijk om gehoorbeschermingsmiddelen 
te dragen, omdat de piekgeluidsdruk in alle 
scenario’s hoger is dan de in het Arbobesluit 
voorgeschreven maximale piekgeluidsdruk van 
140 Pascal. 
Probleem bij militaire taken, zoals bij oefe ningen 
(en in een echte oorlog): je gehoor is ook 
een be langrijk gereedschap voor onderlinge 
commu nicatie, je moet goed weten wat er om je 
heen gebeurt. Gehoorbeschadiging is onwen
selijk, maar met dubbele gehoorbescherming 
hoor je ook niets. Dit werd duidelijk geïllustreerd 
in een video met het verhaal van een militair die 
dacht dat hij wel zonder kon.

Bronaanpak lawaai: goed plan, 
maar hoe? 

In Nederland zijn ongeveer een miljoen mede
werkers werkzaam in omstandigheden waar 
geluid schade kan veroorzaken aan het gehoor 
(Hoorstichting 2016). Wereldwijd wordt dit aan
tal geschat op ongeveer 30 miljoen werknemers 
(WHO 2004). In Nederland bestaat ongeveer 
30% van de meldingen bij NCvB uit beroeps
slechthorendheid (NCvB 2016). Maar als we 
de weten dat geluid op de werkplek schadelijk 
kan zijn voor het gehoor, weten we dan ook 
hoe we schade kunnen voorkomen? En welke 
aanpak het meest effectief is? Om deze vraag 
te beantwoorden heeft Erik Kateman (Tronada 
Consult) meegewerkt aan een grootscheeps 
literatuuronderzoek. 

Er is gezocht in de databases van CENTRAL, 
Pubmed, Embase, CINAHL, Web of Science, 
BIOSIS Previews, Cambridge Scientific 
Abstracts en OSH Update. Het literatuur
onderzoek is met een internationale groep 
vrijwilligers uitgevoerd volgens de methodiek 
voor systematische reviews van de Cochrane 
Collaboration. Dit is een zeer gestructureerde 
aanpak met een strikt protocol. Alleen studies 
met echte werknemers en werkplekken, waar 
een interventie vergeleken wordt met niks doen 
of een andere interventie, worden opgenomen. 
Casestudies zijn niet toegestaan. Het resultaat 
moet altijd een getal zijn. Er werden totaal 3899 
referenties gevonden, waarvan 265 leken te 
voldoen aan de Cochrane criteria., en die 265 
artikelen zijn gelezen. Uiteindelijk bleven er 29 
over om conclusies te formuleren. 

Gehoorschade als gevolg van werken bij hoge 
geluidsniveaus is geen nieuw fenomeen. Je zou 
dus kunnen verwachten dat we inmiddels wel 
weten hoe we gehoorschade op een effectieve 
manier kunnen voorkomen.  
Toch leverde deze zoektocht in de literatuur 
maar 29 studies op waarbij op echte werkplek
ken bij echte werknemers onderzoek gedaan is 
naar de effectiviteit van genomenmaatregelen. 
Veel van die studies hadden een matige of 
slechte kwaliteit. En onderzoeken naar tech
nische beheersmaatregelen hadden meestal 
betrekking op laboratoriumachtige settings, 
of waren eenvoudige voorna vergelijkingen. 
Hoogste tijd dus voor degelijk onderzoek op 
echte werkplekken. Of beter nog, tijd voor stille 
werkplekken.
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CURSUSSEN EN SYMPOSIA

Datum Onderwerp Organisatie Locatie

2830 
 augustus 

11th International Symposium 
on Biological Monitoring in 
Occupational and Environ-
mental Health, ISBM-11

Leuven, Belgium

9 oktober Expert bijeenkomt over PUR 
en mogelijke (gezondheids)
effecten

ISIAQ.nl BBA / DGMR:  
Casuariestraat 5, Den Haag

Kijk voor aanvullende informatie op onze website:  
https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/externe-bijeenkomsten/

Er was één onderzoek waaruit bleek dat de 
introductie van nieuwe wetgeving met de 
verplichting tot het nemen van technische 
beheersmaatregelen, in de mijnindustrie 
leidde tot een verlaging van de blootstelling 
met gemiddeld 5 dB(A). Veel case en labora
torium studies laten zien dat door technische 
beheersmaatregelen het geluidsniveau op de 
werkplek kan verminderen met 20 dB(A), maar 
gecontroleerde studies op echte werkplekken 
ontbreken. Ook blijkt dat een goede instructie bij 
het gebruik van gehoorpluggen gemiddeld een 
9 dB(A) hogere demping oplevert ten opzichte 
van gebruik zonder instructie. 

Uit studies naar het gebruik van gehoor
bescherming als onderdeel van een goed 
gehoor beschermingsprogramma bleek, dat 
dit het gehoorverlies kan beperken, mits goed 
gebruikt. Andere programmaonderdelen zoals 
voorlichting, audiometrie, geluidsmetingen 
hadden geen aantoonbaar effect op het gehoor
verlies. Ondanks dit soort programma’s treden 
er toch gehoorverliezen op die vergelijkbaar  

zijn met een (onbeschermde) blootstelling  
aan 85 dB(A).
In twee studies werden bij blootstelling  
boven de 89 dB(A) geen verschil gevonden 
in het gehoorverlies tussen gebruikers van 
gehoorkappen en gebruikers van oordoppen.  
Wel kwam naar voren dat de demping van 
oorpluggen altijd lager is dan in de folder  
wordt aangegeven.

Redactie Nieuwsbrief
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ARBOFOTO

Begin april was het in Portugal al stralend weer. 
Uw redacteur, die een weekje in Lissabon vertoefde, 

leek het daarom een goed idee om een dagje naar het strand te gaan. 
Een uurtje in metro en trein, en nog een stukje lopen.

Nu liggen alle trottoirs in Lissabon vol geplaveid met steentjes, 
een soort kinderkopjes maar dan een slag kleiner. 

Die leg je niet even met een bestratingsmachine, zoals onze stratenmakers die
 tegenwoordig tot hun beschikking hebben. 

Nee, echt eerlijk handwerk, elk steentje wordt nog met de hand gelegd
en zo nodig even op maat gehakt. 

De redacteur kreeg ter plaatse een aanval van nostalgie …

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar. 
Wat is er te zien dat u dit wilt delen met de lezers van de Nieuwsbrief. Bij plaatsing ontvangt de 
inzender een cadeaubon. Inzendingen bij voorkeur aan nieuwsbrief@arbeidshygiëne.nl.
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