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Deze uitgave van ‘de NVvA - Nieuwsbrief’ is een speciale editie ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de vereniging, met als thema “Arbeidshygiëne: Toen, Nu … en dan?” 

In deze uitgave zijn verhalen ‘uit de oude doos’ opgenomen van leden van het eerste uur,
naast beschouwingen over de meer recente ontwikkelingen en vooruitblikken op de toe-
komst. Een uitgebreid verslag van het NVvA-symposium 2008 “Arbeidshygiëne, een waar-
devol specialisme” tracht een beeld te geven van de “state of the art” in het beroepsveld. 
De arbeidshygiëne lijkt op dit moment te verkeren in een staat van overgang. 
Nieuwe risico’s (nanodeeltjes, genentechnologie, biologische agentia) vereisen een ande-
re benadering dan de min of meer oude en ‘vertrouwde’ blootstellingsmetingen van geluid
of gevaarlijke stoffen. En terwijl voorheen de aandacht van arbeidshygiënisten vooral uit-
ging naar het inventariseren en evalueren van blootstelling aan diverse gezondheidsbe-
dreigingen in de werkomgeving, wordt langzaam maar zeker de aandacht steeds meer
verlegd naar de preventie van blootstelling, beleidsmatig maar ook door praktische maat-
regelen.  

Niet alleen kennis van de mogelijke beheersmaatregelen, maar in steeds belangrijker
mate ook de implementatie ervan worden onderdeel van het vakgebied. 
Steeds meer aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van ‘smart tools’, ‘slimme praktijken’
en andere beleidsinstrumenten waarmee blootstelling aan diverse agentia kan worden
geëvalueerd en vooral ook kan worden beheerst. Door de opkomst en het massale
gebruik van internet worden ‘web-based’ tools en technieken steeds belangrijker, ook voor
de arbeidshygiënist. 

De ontwikkelingen zijn nog lang niet ten einde, deze Nieuwsbrief zal over vijf jaar alweer
gedateerd blijken te zijn. Niettemin vonden bestuur en redactie het de moeite waard om te
trachten een beeld te schetsen van de ontwikkelingen
waarin de vereniging en het vakgebied van de
arbeidshygiëne zich momenteel bevinden. 

De belangrijkste rode draad die in deze jubileumuitga-
ve steeds weer helder wordt is dat wij als NVvA kun-
nen bestaan dankzij de enorme inzet van heel veel
leden van de vereniging. Zonder al deze vrijwilligers
zou onze vereniging al lang hebben opgehouden te
bestaan. Namens het bestuur willen wij al die leden
die in het verleden en nu werk hebben gemaakt van
de NVvA, daarvoor enorm bedanken!! 
Als we in staat zijn het enthousiasme dat er binnen de
NVvA leeft, in de tijd die voor ons ligt vast te houden,
dan gaan we samen binnen de NVvA nog vele goede
jaren tegemoet!

We wensen eenieder veel plezier bij het lezen van
deze Nieuwsbrief. 
November 2008.

Huib Arts, voorzitter van de NVvA
Jodokus Diemel, hoofdredacteur 

Voorwoord
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Bewegingen in de Arbeidshygiëne
Jan Twisk

Als organisator van de Utrechtse bijeenkomsten
(ca. 1980) waar de eerste afgestudeerde
Wageningse arbeidshygiënisten in contact kwa-
men met andere, al langer op bedrijfhygiënisch
gebied werkzame mensen, is Jan Twisk één
dergenen die aan de wieg van de NVvA hebben
gestaan. Destijds was hij werkzaam bij het
Directoraat-Generaal van de Arbeid (DGA, ofte-
wel ‘de arbeidsinspectie’) maar na enkele jaren
is hij in 1985 overgestapt naar DOW Chemical
in Terneuzen. Daar is hij nog altijd werkzaam,
inmiddels opgeklommen van  ‘local industrial
hygienist’ naar ‘concern industrial hygienist’. 
Bij de opening van het symposium op 16 april 2008 heeft Jan op boeiende
en soms vermakelijke wijze de wordingsgeschiedenis geschetst van de
NVvA en parallel daaraan, de ontwikkeling van het arbeidshygiënisch werk
tot aan het punt waar we nu staan. Zijn presentatie mondde uit in een blik
op de toekomst, welke mogelijkheden ziet hij daar voor de arbeidshygië-
nist? Sommige items blijken steeds terug te keren in de discussies van de
NVvA, zoals de stammenstrijd (hoewel die nog wel eens om verschillende
zaken draait), de eisen ten aanzien van opleiding en certificering, de kwes-
tie van zelfstandigheid of onderdeel worden van een grotere vereniging.
Hebben we al die 25 jaar in rondjes gelopen of hoe zit dat, want ook eer-
der hebben we al eens gestaan voor de vraag wat te zijn: specialist of
generalist?

Voor onderstaande tekst is dankbaar gebruik gemaakt van de door Jan Twisk ter
beschikking gestelde presentatie, met tekst en aantekeningen en aanvullende infor-
matie. Het verhaal is verder aangevuld met gegevens uit eerdere NVvA-publicaties
over de eigen geschiedenis*. 

*)    Zie onder andere: ‘Arbeidshygiënisten in Nederland’, John Peters, 1999; 

‘De opkomst en betekenis van de arbeidshygiëne in Nederland’, Burdorf, Swuste, Kromhout, 1997; en

‘Werken aan een betere werkplek’, NVvA, augustus 2003; uitgave bij het 20-jarig jubileum van de NVvA.  

Jan Twisk, NVvA-Symposium 2008.
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Uiteindelijk koos ik in 1980 voor een baan bij het directoraat generaal van de
arbeid (DGA), zeg maar de arbeidsinspectie. Binnen DGA was reeds een
team van arbeidshygiënisten aanwezig, al bleken die bij nader inzien onder-
gebracht bij een aanpalende dienst. Ik ging werken voor de medische dienst
en zij werkten voor de scheikundige dienst. Volgens mijn toenmalige werk-
gever hielden zij zich vooral bezig met het meten, terwijl ik mij veel breder
zou moeten profileren met betrekking tot de bescherming van de gezond-
heid van de werknemer.
Op deze wijze werd ik al snel geconfronteerd met de tweedeling die ont-
stond op het moment dat de Wageningse bedrijfshygiënist zich op het werk-
gebied ging begeven. In het begin van mijn
carrière was ik ook betrokken bij de oprichting
van de NVvA. 

Ontwikkelingen in wetgeving
De eerste bedrijfsgezondheidsdienst dateert
van 1928 en was die van Philips, geleid door
dokter Burger. In de zeventiger jaren kwam er
voor grote bedrijven een verplichting voor het
hebben van een bedrijfsgezondheidsdienst.
Deze verplichting vormde onderdeel van de
Veiligheidswet (die dateerde van 1934) en
had betrekking op bedrijven met meer dan
500 werknemers (plus enkele met name
genoemde categoriën). Omdat het voor veel
bedrijven niet doenlijk was om een eigen
bedrijfsgezondheidsdienst in het leven te roe-
pen werden er stichtingen in het leven geroepen die deze diensten verstrek-
ten aan meerdere bedrijven. Men sprak dan van enkelvoudige versus geza-
menlijke bedrijfsgezondheidsdiensten. Deze bedrijfsgezondheidsdiensten
vormden de kweekvijver voor de eerste arbeidshygiënisten.
Vanuit de Contactgroep Arbeidshygiëne is nog getracht om het begrip
‘arbeidshygiëne’ in de in voorbereiding zijnde Arbowet te krijgen. Het wets-
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Van boerenzoon tot industrial hygienist 
Eerst een kleine anekdote van mijn entree in het
vakgebied. Als boerenzoon lag een opleiding
aan de Landbouwhogeschool  in Wageningen
voor de hand. Na onderzoek gedaan te hebben
naar de invloed van luchtverontreiniging op de
groei van planten, waarbij ik  toch mijn agrari-
sche achtergrond niet verloochende, werd ik in
de tweede helft van mijn studie in de gelegen-
heid gesteld om de invloed van luchtverontreini-
ging op de gezondheid van kinderen te onder-
zoeken. Het werken met mensen bleek toch wel
veel leuker dan het werken met planten en mijn
interesse in de arbeidshygiëne, toen nog bedrijfshygiëne geheten, was
geboren. Het was alleen jammer voor mij dat ik tot op dat moment nog
geen vakken in de bedrijfshygiëne gevolgd had en dat mijn studie ten
einde liep. Een poging om mij alsnog te bekwamen in de arbeidshygiëne
door een Masters studie te doen in de USA werd snel door Prof. Biersteker
de kop in gedrukt. Volgens hem was het na een opleiding van 7 jaar voor
mij de hoogste tijd om te gaan werken (het leek mijn vader wel). Hij verze-
kerde mij dat hij zonder problemen mij een baan op dit gebied kon bezor-
gen en dat hij altijd beschikbaar was om lacunes in kennis aan te vullen.
Bierstekers netwerk zorgde reeds spoedig voor mijn eerste sollicitatiege-
sprek, bij de bedrijfsgezondheidsdienst van de PTT. Op mijn vraag wat de
reden was om een bedrijfshygiënist in dienst te nemen was het antwoord:
Professor Biersteker heeft ons onlangs laten weten dat in de toekomst alle
grote bedrijven een bedrijfshygiënist nodig hebben om de risico’s op de
werkplek in beeld te brengen. Aangezien de PTT de grootste werkgever in
Nederland is, hebben we zeker een dergelijke deskundige nodig.  Of er
inderdaad sprake was van risico’s op de werkplek die extra aandacht
nodig hadden wist men niet, daarvoor hadden ze nou net een bedrijfshy-
giënist nodig!

Professor Klaas Biersteker
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ontwerp was toen (1979/80) echter al in een te ver gevorderd stadium om
dat gedaan te krijgen. 
In de nieuwe wet werd ook de arbodienst geïntroduceerd, zijnde de fusie
tussen de reeds bestaande veiligheidsdiensten en bedrijfsgezondheidsdien-
sten. In de Arbowet werd in een later tijdstip nader aangegeven aan welke
eisen een arbodienst diende te voldoen, inclusief het takenpakket en de
bezetting met vier met name genoemde ‘kerndeskundigen’. 
Na de invoering van de Arbowet  in 1981 werd de verplichting tot aansluiting
bij een bedrijfsgezondheidsdienst gaande weg in stappen uitgebreid tot alle
bedrijven en non-profitorganisaties. 

Het ontstaan van de NVvA
Voor 1984 bestonden er binnen de contactgroep die later de NVvA zou vor-
men, tegenstellingen tussen twee bloedsgroepen die een verschil in taak-
opvatting hadden. Er was de groep van arbeidshygiënisten die vooral voort-
kwam uit mensen met een technische achtergrond, die een beperkte taak-
opvatting van de arbeidshygiëne hadden, en de groep die zich (toen)
bedrijfshygiënist noemden. Dit waren veelal mensen die in Wageningen
gestudeerd hadden en een brede opvatting van de arbeidshygiëne hadden,
waarbij ook ergonomie en  in sommige gevallen zelfs het milieu gemakshal-
ve werden meegenomen.  Daarnaast waren er in die tijd ook nog veilig-
heidskundigen die claimden actief te zijn op het gebied van de arbeidshy-
giëne. Deze hadden zich verenigd in de Vakgroep Arbeidshygiëne van de
NVVK, maar hebben geen verdere rol gespeeld bij de ontwikkeling van de
arbeidshygiëne in Nederland. In 1980 werd door de deelnemers aan de
contactbijenkomsten besloten verder te gaan als ‘Contactgroep
Arbeidshygiëne’.

Waar werkten deze pioniers?
De eerste pioniers waren werkzaam in een scala van organisaties, we kon-
den ze aantreffen bij de arbeidsinspectie, bij bedrijven en in het onderzoeks-
veld.  
Bij de bedrijven werden de arbeidshygiënisten met name bij enkelvoudige

(interne) en gezamenlijke (regionale) bedrijfsgeneeskundige diensten aange-
troffen. Al was er soms ook nog een verdwaalde deskundige te vinden die
dit werk deed vanuit de veiligheidsdienst. Veiligheidsdiensten waren in die
tijd over het algemeen minder ontwikkeld dan de Bedrijfsgezondheids-
diensten.
Binnen DGA werkten arbeidshygiënisten bij de Medische Dienst, met name
bij de sectie Toxicologie, terwijl ze ook te vinden waren bij de Scheikundige
Dienst die zelfs een laboratorium had voor het uitvoeren van metingen. Ook
het onderzoek was verdeeld met AH-activiteiten binnen het TNO-MBL
(Medisch Biologisch Lab), dat in belangrijke mate gefinancierd en aange-
stuurd werd door de Medische Dienst van DGA. Het meest bekend waren
de zogenaamde Health Hazard Surveys, bijvoorbeeld in lood en verf-indus-
trie. De activiteiten binnen het TNO-IMG (Instituut voor Milieuhygiëne en
Gezondheidstechniek) werden juist aangestuurd door de Scheikundige
Dienst van DGA. Hier werd veel werk gedaan ten behoeve van de ontwikke-
ling van meetmethoden en het uitvoeren van werkplekonderzoek .

Een aantal  bedrijfsartsen met toekomst visie waren de grootste supporters
van de nieuwe discipline en hebben  belangrijke stappen gezet ten behoeve
van de ontwikkeling van het vakgebied. Niet alleen door de arbeidshygiënis-
ten in hun eigen BGD te koesteren (Dordrecht, Breda), maar ook door
belangrijke initiatieven te nemen naar een opleiding voor deze nieuwe

Oprichtingsvergadering NVvA, mei 1983: met van links naar rechts: 
Eric Meyer, Paul Rocchi, Peter Kemerink, Jan Twisk, Sybrand van der Meulen. 
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beroepsgroep. Bedrijfsartsen stonden werkelijk aan de wieg van de opleidin-
gen in Breda (Jenniskens) en Wageningen (Biersteker) en Amsterdam
(Zielhuis). Leden van de NVAB (Koster van Groos) bemiddelden ook bij het
tot stand komen van de NVvA. 

In 1980 was er dus nog geen eigen vereniging, wel hadden de pioniers veel
behoefte aan onderling contact om hun ervaringen te delen en om van
elkaar te leren. Beide eerder genoemde bloedgroepen, waren dan ook ieder
bezig om vanuit hun eigen positie een vereniging op te zetten. De
Wageningse groep was vanwege de nauwe contacten met bedrijfsartsen
ingenomen met een positie bij de NVAB, terwijl de (zeg maar) hoger tech-
nisch opgeleiden meer affiniteit tot het KIVI hadden. Beide verenigingen
deden hun uiterste best om deze nieuwe discipline binnen te halen.
Uiteindelijk zijn beide groepen er toch in geslaagd om tot elkander te komen
en de krachten te bundelen, mede op aangeven van de BOHS. Hierdoor
ontstond voldoende kritische massa om tot een zelfstandige vereniging te
komen. De AIHA heeft wellicht ook nog geprobeerd om een Nederlands

AIHA ‘chapter’ op te richten, zoals ze ook in
Duitsland gedaan hebben. 

Het was verrassend hoe eensgezind beide
groepen waren in de te maken keuzes die
leidden tot een vereniging voor arbeidshygië-
ne in plaats van een vereniging van arbeids-
hygiënisten. Weliswaar met een ballotage
waarbij de kandidaat-leden inzichtelijk moes-
ten maken dat ze voor meer dan 50 % van de
tijd bezig waren met het vakgebied van de
arbeidshygiëne. Verder moest er ondersteu-
ning van twee leden gezocht worden om als
lid aangenomen te worden. De besluitvorming
over acceptatie lag bij het bestuur.  De ballo-
tage werd destijds onder meer ook ingesteld

om met name de genoemde veiligheidskundigen buiten de deur te houden. 

Bijna vanaf het begin van de oprichting van de NVvA is getracht om samen te
werken met de overige verenigingen op het gebied van de arbeidsomstandig-
heden zorg. Reeds in 1984 kon in de notulen van het NVvA-bestuur gelezen
worden dat het doelstelling was om uiteindelijk te komen tot een federatie van
beroepsverenigingen die actief waren op het gebied van de arbeidsomstandig
heden (uit:”15 jaar NVvA”). In die tijd ging het met name om de NVVK, de
NVAB en de NVVB. Eén van de producten van de samenwerking was het
congres dat ten tijde van de ‘Arbobeurs’ georganiseerd werd. 

What’s in a name…?
Toen moest nog wel de problematiek van naamgeving,  werkveld en doel-
stelling opgelost worden. Er is uiteindelijk in Nederland gekozen voor de
naam arbeidshygiëne, meer analoog aan de ‘occupational hygiëne’ dan voor
bedrijfhygiëne, dat meer in lijn ligt met de ‘industrial hygiene’ (vergelijk met
het Britse BOHS en de Amerikaanse AIHA). 
Waarschijnlijk speelde in de naamkeuze ook mee dat niet alleen in bedrij-
ven, maar ook in non-profitorganisaties en bij de overheid er arbeidsomstan-
digheden kunnen voorkomen die de gezondheid nadelig beïnvloeden.

Bedrijfshygiëne

“Bij de BGD-en presenteerde destijds (jaren ’70) niemand zich als ‘bedrijfs-
hygiënist’. Men voerde bedrijfshygiënische taken uit, vanuit de eigen disci-
pline: verpleegkundige, veiligheidskundige, laborant, ergonoom enz. Het
begrip bedrijfshygiëne werd niet in verband gebracht met arbeidsomstan-
digheden maar met sanitaire hygiëne. Het is mij in die tijd menigmaal over-
komen dat ik, na verdacht lang in de wachtkamer van een bedrijf gezeten
te hebben, door de personeelschef naar de toiletten werd gebracht! Een
andere keer brachten ze mij naar de keuken van de kantine of naar de
omkleed- en douchefaciliteiten.” 

(Eric Meyer in ‘Werken aan een betere werkplek’, NVvA 2003). 
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Ook heden ten dage nog roept de term bedrijfshygiëne heel andere associa-
ties op. Zo stond ik onlangs nog in de file achter een busje van een ‘bedrijfs-
hygiënist”, waarop was aangegeven dat deze kon worden ingeschakeld voor
alle ‘ongedierte verdelging’. Toen was ik toch blij, dat er destijds anders is
besloten.
Het werkveld werd in een ‘Nota Arbeidshygiëne’ vastgelegd en de relatie
met aanpalende verenigingen werd vormgegeven via het bestuursoverleg
beroepsverenigingen (BOB).  
In de nota arbeidshygiëne werd ook de definitie van het werkterrein vastge-
legd.

Uit deze gecompliceerde tekst moge duidelijk zijn dat het hier gaat om een
compromis dat met moeite tot stand gekomen is en waarin nog een deel van
de discussie terug te vinden is.
‘Het geheel van belastende factoren’, dat moest duidelijk maken dat de
arbeidshygiënist weet moest hebben van alle belastende factoren in het
arbeidsmilieu. Ook het feit dat het om met name fysische, chemische en bio-
logische factoren gaat, maakt duidelijk dat er ook ruimte was voor een bre-
dere invulling. Dit betekende dat de arbeidshygiënist wel oog diende te heb-
ben voor de overige belastende factoren, zoals ergonomie, psychische en
fysieke belasting, omdat deze van directe invloed zouden kunnen zijn op de
beoordeling van de terzake genoemde belastende factoren. Bijvoorbeeld de
invloed van fysieke belasting op de opname van chemische stoffen of de
invloed van hinderlijk geluid op de psychische belasting bij mentaal inspan-
nende arbeid. 

Definitie arbeidshygiëne:

“Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich richt op het
geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan
en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werkende mens en/of zijn
nageslacht kan beïnvloeden. Deze wetenschap is gebaseerd op het her-
kennen, evalueren en beheersen van met name fysische, chemische en
biologische factoren."

DE EERSTE VOORZITTER:  

Van 27-05-1983 tot 14-11-1986 

Alhoewel ik wel even in mijn geheugen moest spitten, tenslotte is het ook
voor mij 25 jaar geleden, waren volgens mij de volgende twee punten
van belang bij het ontstaan van de NVvA. 

Zowel in de aanloop als gedurende hat eerste jaar zijn wij er in geslaagd
om arbeidshygiëne als vakgebied en de arbeidshygiënist als uitvoerder
erkend te krijgen bij de overheid, bij aanpalende disciplines en bij werk-
gevers- en werknemersorganisaties. 

Bijgebleven is het resultaat om genoemd te worden in de toenmalige
Arbowet (vele gesprekken gevoerd met Wim Spit als voorzitter van de
Arboraad) en ons gevecht om een plaats te krijgen naast de bestaande
disciplines van bedrijfsarts, bedrijfsverpleegkundige, veiligheidsdeskundi-
ge en ergonoom. Met name met de veiligheidskundigen hebben wij aar-
dig wat scherpe discussies gevoerd omtrent de afbakening van ons vak-
gebied. 

Wij zijn er in geslaagd om de verschillende stromingen (arbeidshygiëne
vs bedrijfshygiëne*) bij elkaar te brengen en binnen één organisatie te
verenigen. De eerste jaren waren belangrijk om enerzijds structuur te
geven aan de NVvA ,en anderzijds om vanaf het begin een hoge kwali-
teit van ons vakgebied na te streven. Dit leidde nog wel eens tot stevige
discussies rondom het toelatingsbeleid.

*) Zie: “Werken aan een betere werkplek”, 
Uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de NVvA, augustus 2003. 

Peter Kemerink
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Arbeidshygiënist: van pionier tot consultant
In ontwikkeling van de arbeidshygiënist heb ik drie tijdperken onderscheiden:
het tijdperk van de bedrijfsgezondheidsdienst tot 1992, de peiode van de
arbodienst met de vier verplichte kerndeskundigen en de tijd van de gedere-
guleerde arbodienst.
Tevens wil ik laten zien hoe de arbeidshygiënist zich ontwikkeld heeft van
een eerstelijns deskundige tot een  tweedelijns deskundige.

Van pionier tot specialist
De periode van de bedrijfsgezondheids- (dan wel bedrijfsgeneeskundige)
dienst is ook de beginperiode van de NVvA. De criteria voor verplichte aan-
sluiting van bedrijven, zoals die bestonden ten tijde van de oprichting van de
NVvA, waren gebaseerd op de Veiligheidswet (daterend uit 1934). Bedrijven
met meer dan 500 werknemers, loodverwerkende bedrijven én sociale werk-
plaatsen (waar gedeeltelijk arbeidsgehandicapten werkten) waren verplicht
aangesloten bij een BGD.  Hier treffen we de arbeidshygiënist als pionier
aan, die ik als motto meegeef:  “Meten is Weten”.  
De pionier had nog veel tijd om zichzelf te ontwikkelen en er waren nog
maar weinig normen en voorschriften, hij was veelal actief op een deelge-
bied van de arbeidshygiëne, zoals of geluid of chemische stoffen. Hij kreeg
veel waardering voor zijn werk en bij de beoordeling werd kwaliteit boven
kwantiteit gesteld. Hij werkte duidelijk in een non-profit werkomgeving. 

De arbeidshygiënist gedijde goed in deze ontwikkeling, met name de BGD-
en boden een vruchtbare voedingsbodem voor de arbeidshygiënist. Hij kon
zich ruimschoots ontplooien in een situatie waar alles wat hij deed als inno-
vatief werd beschouwd en de commercie nog geen grote druk legde op de
geleverde prestatie. De arbeidshygiënist in spé kreeg ruime mogelijkheden
om zich in het vakgebied te bekwamen. Enerzijds door het volgen van cur-
sussen, anderzijds mocht hij daarnaast ruimschoots experimenteren met zijn
nieuw verworven kennis en apparatuur. In deze tijd was er onder arbeidshy-
giënisten ook grote behoefte om de opgedane kennis en ervaring met elkaar
te delen en zo begon het verenigingsleven te bloeien, resulterend in regel-
matige contactbijeenkomsten.
De arbeidshygiënisten waren middels de nieuwe verworven kennis in staat
om risico’s op de werkplek zichtbaar te maken met meetuitkomsten en kre-
gen daarom ook veel waardering voor het explorerende werk dat zij deden.
De metingen beperkten zich niet alleen tot de traditionele werkplekmetingen
maar omvatten veelal ook componenten van biologische monitoring, waar-
mee de Nederlandse arbeidshygiënist zich onderscheidde van zijn interna-
tionale collegae, die zich niet op dit gebied durfden of mochten begeven.
Deze ontwikkeling was enkel mogelijk doordat de bedrijfsarts en de arbeids-
hygiënist elkaars expertise respecteerden en op min of meer gelijkwaardige
basis konden samenwerken. 

Van specialist naar adviseur en manager
De periode van 1992 tot circa 2003 wordt gekenmerkt door strengere ver-
plichtingen, gesteld door de Arbowet.  Meer bedrijven (alle bedrijven met
meer dan 50 werknemers) moesten zijn aangesloten bij een arbodienst en
de arbodienst diende te beschikken over minimaal vier kerndeskundigen.
Deze periode kenmerkt zich enerzijds door een grote groei van het  aantal
arbeidshygiënisten, anderzijds ontwikkelt de arbeidshygiënist zich van pio-
nier tot specialist. De certificering van arbodienst en van arbeidshygiënist
wordt in het leven geroepen. Er worden eisen gesteld aan degene die zich
als arbeidshygiënist wil presenteren en als zodanig advieswerk wil verrich-
ten. De arbeidshygiënist is niet meer op één of twee deelgebieden werk-

Theo Scheffers: Onderzoek PER in
ademlucht (Coronel Lab, 1978)
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zaam, maar moet op alle specifiek tot de arbeidshygiëne gerekende gebie-
den deskundig zijn. 
Het motto van de arbeidshygiënist als specialist is: Eén meting is geen
meting. De statistiek doet zijn intrede met tot gevolg: inter- en intra-individue-
le variaties, inter- en intradag variaties, internationale en intramurale varia-
ties en of we daarmee allemaal rekening willen houden in onze meetpro-
gramma’s. 
Deze periode kenmerkt zich bij de arbodiensten door minder tijd voor ontwik-
keling en door protocollen en standaardvoorschriften die hun intrede doen.
De specialist dient breder ingezet te worden en moet op de hoogte zijn van
het gehele werkveld. Door de verder gaande commercialisering geeft deze
periode minder arbeidsvreugde en lijkt de kwantiteit soms boven de kwaliteit
te gaan. De specialist wordt in deze periode veel opgezadeld met het uitvoe-
ren van RI&E’s en voelt zich daarbij verre van een Specialist. 

Op het moment dat de bedrijfsgezondheidsdiensten (die opereerden zonder
winstoogmerk) overgingen in arbodiensten en de arbo-dienstverlening
steeds commerciëler werd, kwam de arbeidshygiëne in een geheel ander
vaarwater. De techniek stond niet langer voorop, maar het resultaat telde.
Dat betekende dat activiteiten vooral kosteneffectief moesten zijn.
Arbeidshygiënisten kregen de gelegenheid om te laten zien dat ze niet
alleen technisch goed onderlegd waren maar dat ze ook vanuit hun multidis-
ciplinaire opleiding bruggen konden slaan met andere deskundigen. Tevens
ontdekten zij dat veel van de problemen op de werkplek niet alleen om tech-
nische oplossingen vroegen, maar dat veelal ook beleidsmatige en leiding-
gevende tekorten ten grondslag lagen aan geconstateerde risico’s op de
werkplek. En zo begon de arbeidshygiënist zich ook meer te richten op de
preventie van gezondheidsrisico’s op de werkplek. Hij werd betrokken bij het
opstellen van arbobeleid , kreeg een belangrijke rol bij het opstellen en toet-
sen  van de RI&E en werd steeds vaker ook betrokken bij advisering in de
ontwerpfase. Tevens trad hij vaker buiten zijn specifieke werkgebied en richt-
te zijn aandacht ook op aanpalende risicofactoren zoals ergonomie, veilig-
heid en in minder mate arbeids- en organisatieproblematiek.

De arbeidshygiënist als arbo-adviseur werd geboren. Ongeveer gelijktijdig
zag je dat arbeidshygiënisten meer leidinggevende en coördinerende taken
kregen binnen de arbodiensten. Ze werden sectormanager of account
manager, waarbij hun verantwoordelijkheid verder ging dan de zorg voor de
dienstverlening op het gebied van de arbeidshygiëne. Zij werden veelal ver-
antwoordelijk voor de hele arbodienstverlening in de betreffende sector.

Van eerstelijns naar tweedelijns deskundige
Begin van deze eeuw, vanaf 2005 is de ontwikkeling weer gedeeltelijk terug
gedraaid. Dan komen we in de periode van de deregulering: 

•  de verplichte aansluiting van bedrijven bij een arbodienst vervalt;

•  het toetsen van een Risico-inventarisatie en –Evaluatie hoeft niet meer per
definitie door vier kerndeskundigen te worden uitgevoerd als er gebruik
gemaakt is van een branche RI&E en 

•  er wordt een nieuwe functionaris in de wet genoemd: de “preventiemede-
werker”. Deze moet binnen elk bedrijf aangewezen worden. Dit is dus met
na-druk een intern adviseur in plaats van de externe adviseur van de
arbodienst.

De arbeidshygiënist ontwikkelt zich intussen van specialist tot adviseur of,
met een mooi Engels woord: Consultant. De consultant heeft het meten
afgezworen en baseert zijn advisering op “best practices” ofwel in de woor-
den van onze voorzitter  “slimme praktijken / oplossingen”: oplossingen die
(bewezen) effectief en efficiënt zijn.  

Door de ruimere wetgeving is er meer gelegenheid om een eigen invulling
aan het werk te geven. Het is duidelijk dat de consultant aanspreekbaar
moet zijn op alle aspecten van het werkterrein. Hij zal zich zelf moeten ver-
kopen in een vraaggestuurde markt. Hierbij zijn kwaliteit en efficiency van
levensbelang om te overleven in een commerciële organisatie. 
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Figuur: Onderwerpen van landelijke contactbijeenkomsten NVvA,
Overgenomen uit presentatie: ‘Bewegingen in de Arbeidshygiëne’, 
Jan Twisk, NVvA-Symposium april 2008.

De recente veranderingen in de wetgeving hebben wederom een grote
invloed op het werkterrein van de arbeidshygiënist. Nog meer dan voorheen
moet de arbeidshygiënist zijn deskundigheid verkopen en het is niet langer
vanzelfsprekend dat hij bij bepaalde taken wordt betrokken. Zo wordt bij-
voorbeeld de bemoeienis van de arbeidshygiënist bij het opstellen van
RI&E’s teruggedraaid. 

Daarnaast moet hij (opnieuw) zijn plaats bepalen met betrekking tot de
nieuw genoemde functionaris, de “preventiemedewerker”. De functie “pre-
ventiemedewerker” is voor sommige bedrijven niet geheel nieuw: de functie
lijkt op die van de arbo-coördinator. In de wet is niet aangegeven op welk
(opleidings)niveau een preventiemedewerker (minimaal) moet functioneren.
Er wordt gesteld dat dat afhankelijk is van de aard en omvang van de risi-
co’s in een bedrijf. 

De preventiemedewerker heeft wettelijk een aantal taken toebedeeld
gekregen: 

•  Het ondersteunen bij het opstellen van een RI&E
•  Het ondersteunen bij het uitvoeren van maatregelen die in het kader van

de RI&E genomen worden en
•  Het adviseren van de OR / PVT.

Een aantal van deze taken werd voorheen door de arbeidshygiënist uitge-
voerd. Naast een bedreiging voor het werk van de arbeidshygiënist, kan een
goed opgeleide en goed gepositioneerde preventiemedewerker echter ook
in staat zijn om werk te genereren voor de arbeidshygiënist. Dat betreft met
name onderzoeken die de preventiemedewerker niet zelf kan uitvoeren.
Daarnaast zal hij risico’s kunnen benoemen die beheerst moeten worden en
waarvoor hij deskundig advies nodig heeft dat door de arbeidshygiënist gele-
verd kan worden.
Een goed opgeleide en goed ingevoerde preventiemedewerker moet in staat
zijn om aan de arbeidshygiënist hoogwaardiger werk aan te bieden dan
deze tot nog toe gewend is. Hiermee zal zeker ook het routinematig uitvoe-
ren van taken zoals de RI&E naar de achtergrond verhuizen.
Deze nieuwe situatie betekent een nieuwe uitdaging voor de arbeidshygië-
nist. Ten eerste is het niet zeker of hij wel geconsulteerd zal worden, want er
zullen zeker concurrerende adviseurs zijn die ook hun hulp aanbieden aan
de preventiemedewerker. Daarnaast zal hij geconfronteerd worden met vra-
gen die een groter beroep zullen doen op zijn kennis en creativiteit omdat ze
complexer en meer ingewikkeld zullen zijn en veelal niet met een standaard
antwoord opgelost kunnen worden. De arbeidshygiënist als adviseur voor
complexe arbo-problemen is daarmee geboren. Voor de ontwikkeling van de
arbeidshygiënist zal het dan ook belangrijk zijn dat hij als raadgever effectief
kan optreden. 

In de hierboven geschetste ontwikkeling is voor de arbeidshygiënist een dui-
delijke verschuiving te zien van eerstelijns naar een tweedelijns deskundige.
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In de jaren zeventig en tachtig ontwikkelt de arbeidshygiënist zich tot een
deskundige voor het beoordelen en kwantificeren van de arbeidshygiënische
factoren op de werkplek en doet dit in nauwe samenwerking met de bedrijfs-
arts. In de jaren tachtig en negentig ontwikkelt de arbeidshygiënist naast zijn
traditionele taken, een takenpakket dat gericht is op de verbetering van de
arbozorg. Hij doet dit in nauwe samenwerking met de overige kerndeskundi-
gen binnen de arbodienst. Hierbij verbreedt hij zijn kennis van de aanpalen-
de werkgebieden, hetgeen hem tevens instaat stelt om leidinggevende en
coördinerende taken aan zijn takenpakket toe te voegen. Deze ontwikkeling
betreft niet alle arbeidshygiënisten maar geldt met name voor de senior
arbeidshygiënist. 

Toekomst van de arbeidshygiënist
Het vakgebied heeft inmiddels zoveel goede praktijken opgeleverd dat deze
via maatwerk geïntroduceerd kunnen worden in de vorm van arbocatalogi.
Kwalitatieve goede kennis wordt niettemin steeds belangrijker in verband
met het toenemende belang van aansprakelijkheid. Dit neemt niet weg dat
de ervaren arbeidshygiënist zich, indien
gewenst, verder kan ontwikkelen tot een
generalist op het gebied van de arbo-dienst-
verlening. Hij beschikt daartoe over de juiste
bagage. Technische wetenschappelijke ken-
nis blijft mijns inziens het primaire kenmerk
van de arbeidshygiënist, derhalve zal hij zich
primair als specialist blijven profileren. Hierbij
moet hij er wel voor zorgen dat hij competent
is op alle gebieden waarop vakinhoudelijke
diensten geleverd worden. Certificering met
eventuele deelcertificaten kan hierin voorzien.

Vanaf het begin van deze eeuw zien we de
(verdere)  ontwikkeling van de arbeidshygië-
nist als tweedelijns deskundige. Met de pre-

ventiemedewerker is de eerstelijns arbozorg weer nadrukkelijk in de handen
van het bedrijf gegeven. Het bedrijf bepaalt vervolgens welke aanvullende
dienstverlening nodig is. Hierbij bestaat de vrijheid om deze dienstverlening
daar te halen waar de beste kosten-effectieve service te verkrijgen is. 
Dit plaatst de arbeidshygiënist wederom in een nieuwe rol, namelijk die van
“consultant”. Dit gaat verder dan de vroegere adviseursfunctie, die op een
veel vrijblijvender manier aangeboden kon worden. De pionier ging zelf op
zoek naar werk, de specialist werd door derden, veelal account-managers
vanuit de eigen organisatie, aan werk geholpen, terwijl de consultant zijn
diensten zelf direct zal moeten verkopen aan de eigenaar van het probleem.
De rol van consultant stelt hogere eisen aan de adviesvaardigheden van de
arbeidshygiënist. Naast het leveren van hoogwaardige adviezen zal hij
tevens de nodige acquisitie moeten verzorgen. 

Het is te verwachten dat in deze nieuwe constellatie arbeidshygiënisten niet
alleen te vinden zullen zijn bij arbodiensten en onder zelfstandig werkende
adviseurs, maar meer en meer ook bij adviesbureaus en onderzoekscentra.
Een aantal arbeidshygiënisten die zich niet thuis voelen in een dergelijke
consultant rol, kunnen zich wellicht ook verder ontwikkelen als “health and
safety manager” (soms ook aangeduid als preventie manager). Dit zijn func-
tionarissen die binnen een groot bedrijf de arbo-dienstverlening coördineren
of personen die vanuit een dienstverlenende organisatie aanvullende coördi-
nerende taken aanbieden aan het midden- en kleinbedrijf, of in voorkomen-
de gevallen ook aan grote bedrijven. Het moge duidelijk zijn  dat een derge-
lijke coördinerende  of leidinggevende functionaris vanuit verschillende ach-
tergronden kan opereren en niet noodzakelijkerwijs een arbeidshygiënische
achtergrond behoeft te hebben.
Vanuit dit gezichtspunt is het ook niet noodzakelijk om te spreken van een
arbeidshygiënist of senior arbeidshygiënist. Wel is het mogelijk dat deze rol
nog gecombineerd wordt met de rol van arbeidshygiënist. Zolang dit deel
van de rol meer dan 50 % van de werktijd blijft uitmaken spreken we nog
steeds over een arbeidshygiënist in zin van “gecertificeerd” arbeidshygiënist.
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De arbeidshygiënist en zijn toekomstige omgeving
In de eerste lijn zien we de preventiemedewerker, die veelal als generalist
zal werken. Bij grotere bedrijven zal dat een preventieprofessional (preventie
adviseur) zijn die zijn kennis verbreed heeft vanuit bijvoorbeeld de arbeids-
hygiëne naar veiligheidskunde en arbeid- en organisatiekunde. In een wat
grotere organisatie zal deze aangestuurd worden door een preventiemana-
ger, veelal ook een generalist, die in een aantal gevallen voortgekomen is uit
de rangen van de preventie adviseur.
Ten behoeve van het oplossen van meer complexe vraagstukken zullen de eer-
stelijns vertegenwoordigers de hulp in roepen van tweedelijns dienstverleners.
Dit zullen veelal specialisten zijn die zich toeleggen op het oplossen van vraag-
stukken op een deelterrein van de arbeidsomstandigheden en soms zelfs een
deelterrein binnen de arbeidshygiëne (bijvoorbeeld geluidsproblematiek). Deze
(senior) specialisten zullen soms aangestuurd worden door generalisten  die
een overzicht hebben over de beschikbare expertise en goed ingevoerd zijn op
het gebied van de arbeidsomstandigheden.Naast tweedelijns specialisten zijn
er ook derdelijns specialisten die zich meer richten op onderzoek en die bijvoor-
beeld nieuwe arbeidshygiënische tools en technieken ontwikkelen.
Een en ander laat zich vergelijken met de gezondheidszorg: 

Eerstelijns: huisarts = preventie adviseur
Tweedelijns: medisch specialist = arbeidshygiënist
Derdelijns: academisch ziekenhuis = onderzoeker arbeidshygiënist

Het zal duidelijk zijn dat met name de arbeidshygiënist en de “onderzoeker”
arbeidshygiënist het veld van de arbeidshygiëne verder zullen helpen ont-
wikkelen en derhalve de belangrijkste disciplines zullen zijn binnen de NVvA.
De preventieadviseur en zijn leidinggevende kunnen eveneens een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de arbeidshygiëne omdat zij vanuit hun
praktijk kunnen signaleren welke verder tools ontwikkeld moeten worden,
dan wel welke tools verdere verbetering behoeven ten behoeve van toepas-
sing in de praktijk. Interactie tussen de preventieadviseurs en arbeidshygië-
nisten is daarvoor van groot belang. 

Identiteit van de NVvA
In 2004 is de Werkgroep Identiteit opgericht, naar aanleiding van de discus-
sie die ontstond naar aanleiding van het idee dat de NVvA als zelfstandige
vereniging zou ophouden en zou kunnen opgaan in één grote beroepsver-
eniging, door fusie met de BA&O en de NVVK. Deze gedachte werd gevoed
door de in de arbowet in 2005 ingevoerde “preventiemedewerker”. Elk bedrijf
zou over een preventiemedewerker moeten gaan beschikken, afhankelijk
van het opleidingsniveau zou dit een ‘preventiemanager’ mogen heten,
waarbij de gefuseerde BA&O, NVVK en NVvA deze managers zouden ver-
enigen in één beroepsvereniging. 
De Werkgroep Identiteit heeft zich destijds gebogen over de vraag wat het
is, dat de NVvA-leden bindt, om een onderbouwing te geven aan de te
maken keuze: zelfstandig blijven voortbestaan of met BA&O en NVVK
opgaan in een “Vereniging van Preventisten”? 

In het eindrapport beschreef deze werk-
groep onder andere een aantal aspecten
waarin de arbeidshygiënisten zich onder-
scheiden van (met name) de veiligheidskun-
digen en A&O-ers. 

Door de nadruk op lange-termijn effecten en
doordat gezondheidseffecten vaak een multi-
causaal probleem zijn, houdt de arbeidshy-
giënist zich bezig met een breed scala van
factoren en richt de adviezen eerder op ‘risi-
co-management’ dan op ‘technische oplossin-
gen’. Tevens leidt dit tot een aanpak waarin
meer onderzoek verricht wordt, in de zin van
een aanpak zonder direct af te leiden uitkom-
sten en beslissingen. In de ideale werkwijze

wordt kennis en ervaring flexibel toegepast om het probleem op te lossen.
Deze aanpak van problemen vereist een behoorlijke diepgang in analyse; de
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combinatie van methodologische kijk en praktische instelling is typerend
voor een arbeidshygiënist. 
De arbeidshygiëne heeft zich snel ontwikkeld door wetenschappelijke verdie-
ping en door snelle toepassing van wetenschappelijke kennis in de beroeps-
praktijk. Arbeidshygiënisten gebruiken vaker dan andere arbo-professionals
een wetenschappelijke onderbouwing voor hun methoden en technieken. Er
is structurele aandacht voor de systematiek bij de beheersing van risico’s.
De ‘arbeidshygiënische strategie’ geeft daaraan een goed kader en laat zien
waar we primair onze aandacht op richten: vanuit een voornamelijk tech-
nisch-wetenschappelijke invalshoek zijn we bezig met primaire preventie
(het voorkomen dat gezondheidsschade ontstaat). 

Samenvattend kwam de WG Identiteit tot de volgende analyse voor de ver-
enigingsactiviteiten: 
•  Mensen zijn met name lid om de inhoudelijke activiteiten te bezoeken,

zoals het symposium, landelijke en regionale contactbijeenkomsten.
Kennisuitwisseling neemt een centrale plaats in: deze inhoudelijke activi-
teiten bepalen ook ons eigen profiel en de zichtbaarheid van dat profiel bij
derden. Zonder die activiteiten zal de arbeidshygiëne wegzinken tot een
ondersteunend vakgebied in plaats van een kerngebied. 

•  Mensen zijn ook lid vanwege de netwerkfunctie: gemakkelijke toegang tot
collega’s, zowel voor uitwisseling van kennis als voor het borgen van de
eigen kwaliteit. 

•  Mensen zijn lid van de NVvA omdat de sfeer ze bevalt: gezonde menging
van jong en oud, van man en vrouw, van kritische geesten tot samenbin-
ders. Nieuwe leden vinden gemakkelijk aansluiting door de ‘open cultuur’.
Ook de kritische houding die ten opzichte van elkaar wordt aangenomen
is daarbij van belang. 

Het feit dat arbeidshygiënisten zich met (gevaren van) onzichtbare omge-
vingsfactoren bezig houden, maakt ook dat vanuit de potentiële klanten niet
vanzelf een vraag ontstaat naar arbeidshygiënische deskundigheid. 
Op basis van deze analyse kwam de WG Identiteit met de constatering dat

er een heldere organisatievorm nodig is, die goed herkenbaar is voor
arbeidshygiënisten maar ook voor professionals in aanpalende disciplines. 

Ledenenquête
Uit de resultaten van de ‘Algemene Leden Enquête 2006’ blijkt dat er sprake
is van een behoorlijke vergrijzing in de NVvA, terwijl jonge instroom (20-30
jaar) zeer gering is. Uit de enquête blijkt dat  202 van de 210 respondenten
een opleiding arbeidshygiëne gevolgd hebben. Van de 210 respondenten
geven er 145 aan, gecertificeerd te zijn. 
Ten opzichte van 2002 zien we dat het aantal arbeidshygiënisten werkzaam
bij externe Arbo-diensten met 13 procent is afgenomen. Van de NVvA-leden
is momenteel 52% als extern adviseur in loondienst. Dit is meer dan bij de
veiligheidskundigen, die vooral actief zijn als intern adviseur. Discipline over-
schrijdend adviseren komt vooral voor tussen de veiligheidskundige en de
arbeidshygiënist (beiden ongeveer 50%). De arbeidshygiënist heeft in 30%
van de gevallen een aanvullende opleiding in de veiligheidskunde.
Veiligheidskundigen met een aanvullende opleiding in de arbeidshygiëne
komen veel minder voor (<10%). De meerderheid van de disciplines geeft
aan multidisciplinair te willen adviseren. Ongeveer de helft van de NVvA-
leden geeft aan dat zij content zijn met advisering op het eigen vakgebied.
Hierbij scoren ze hoger dan de leden van NVVK en BA&O.

.

Figuur: Aantal NVvA leden
door de jaren
Overgenomen uit presentatie:
‘Bewegingen in de
Arbeidshygiëne’, 
Jan Twisk, NVvA-Symposium
april 2008
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Opvallend is dat er binnen de vereniging veelal een beroep gedaan wordt op
de uitwisseling van inhoudelijke kennis. De NVvA-leden maken volop
gebruik van de gelegenheid die er is om vakinhoudelijke informatie uit te
wisselen: het jaarlijks symposium, de landelijke contactbijeenkomsten en de
bijeenkomsten van regionale en bedrijfs-contactgroepen, trekken veel deel-
nemers en worden goed gewaardeerd. 
Het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap kan zich verheugen in een
behoorlijk lezerspubliek (60% leest het blad altijd of vaak). 
In de enquête van 2002 is ook de mening gevraagd over het voornemen om
de RAHN op te heffen. Het merendeel van de leden geeft aan hier een voor-
stander van te zijn. In feite is de (kennisvereniging) NVvA in belangrijke mate
toch ook een beroepsvereniging en is er daarom geen behoefte aan een
aparte belangenbehartiger. Concluderend kan gesteld worden dat de NVvA
in belangrijke mate inspeelt op de arbeidshygiënist als specialist en met
name zorgt voor de vakinhoudelijke uitwisseling van kennis. 

Toekomstige ontwikkelingen
Paul Swuste beschreef in 1994 al dat in de verdere ontwikkeling van de
‘arbozorg’ er steeds meer verantwoordelijkheid neergelegd zal worden bij de
werkgevers. Werkgevers kunnen binnen een gecertificeerd zorgsysteem
vastleggen welk deskundigheidsniveau men denkt nodig te hebben.
Deskundigheid zal meer op basis van deskundigheids-niveau vastgelegd
worden dan dat er verwezen wordt naar een specifieke deskundige die in de
wet is vastgelegd. 
Deze trend is nog steeds waarneembaar. 

Verder voorzag hij een verschuiving van gedetailleerde wetgeving naar meer
globale wetgeving. Minder focus op het voldoen aan detailvoorschriften en
meer focus op ‘professional  judgement’ van wat wel en wat niet goed is.
Tevens vraagt dit om een meer systematische benadering bij het oplossen
van arbeidshygiënische problemen. Ook deze trend is nog steeds waar-
neembaar. 

Door meer aandacht voor de beheersing van risico’s via “life cycle analyses”
en “product stewardship” heeft de arbeidshygiënist mogelijkheden om de
maatregelen gericht op de bescherming van de werknemer te integreren in
de maatregelen die nodig zijn om het milieu en de consument te bescher-
men. Binnen REACH wordt dit onderwerp alleen maar belangrijker.

Op basis van deze analyse komt Paul destijds tot de volgende conclusie:
Arbeidshygiëne is een goed ontwikkelde discipline, die niet langer snel groeit
en tot volwassenheid is gekomen. Deze volwassen discipline verkent
momenteel de grenzen van haar vakgebied. 
Hij maakte nog melding van het bestaan van een vacuüm tussen research
en de uitvoerenden, met name door het ontbreken van een leerstoel. Dit is
gelukkig niet langer aan de orde en er kan  van uitgegaan worden dat er nu
een goede basis is voor opleiding en research waarmee de discipline
gevoed kan blijven worden zodat deze zich verder in de gewenste richting
kan ontwikkelen. Verder werd de gewenste ontwikkeling vooral gezien in
technische zin, met meer aandacht voor beheersmaatregelen dan voor het
vaststellen van de blootstelling. 

Ik deel deze mening voor wat betreft de technische instelling, maar ik blijf
benadrukken dat de kracht van de arbeidshygiëne primair moet blijven
komen van het beoordelen van de blootstelling, alsmede de invloed van
beheersmaatregelen op de blootstelling.
Meer inzicht in effectiviteit van beheersmaatregelen blijkt wenselijk te zijn.
Hierbij spelen zowel technische factoren als ook gedragsmaatregelen een
rol. Het adviseren van maatregelen  zal altijd gebaseerd moeten zijn op een
adequate blootstellingsbeoordeling die aangeeft of en in welke mate het
blootstellingsrisico beheerst moet worden. Gezien onze blijvend schaarse
middelen, moeten deze ingezet worden waar ze de meeste toegevoegde
waarde hebben.
Het terugdringen van blootstelling op basis van het principe van minimalise-
ring (van de blootstelling) past hier niet in, de blootstelling moet mijns inziens
teruggedrongen worden op basis van het principe van risicovermindering.
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Onderzoek onder de leden ivm toekomstige ontwikkelingen
Uit de ledenenquête 2006 blijkt tevens dat werkgevers behoefte hebben aan
een breed opgeleide preventieadviseur als aanspreekpunt. Deze moet con-
tacten hebben met specialisten die hem zonodig kunnen bijstaan. Alle speci-
alisten moeten voldoende multidisciplinair geschoold zijn dat ze zonodig
effectief kunnen doorverwijzen dan wel additionele specialistische hulp kun-
nen inroepen. Het is daarbij van belang dat de specialisten elkanders vaar-
digheden respecteren en hun eigen tekortkomingen onderkennen, hetgeen
betekent dat men zonder voldoende opleiding terughoudend is met het advi-
seren op het deelterrein van de andere discipline. Om dit mogelijk te maken
moeten de curricula van de verschillende opleidingen ingaan op het kennis-
gebied van de belendende disciplines zodat effectief doorverwezen kan wor-
den. Binnen de beroepscodes van de verschillende disciplines moet dit vol-
doende geborgd worden zoals inmiddels reeds het geval is binnen de
arbeidshygiëne code. 

Het is goed dat er afstemming plaatsvindt tussen de diverse beroepsvereni-
gingen en dat, waar nodig, samen opgetrok-
ken wordt om de kwaliteit van de arbeidsom-
standighedenzorg en de dienstverlening daar-
binnen te waarborgen. Tevens kunnen de
verenigingen een kader scheppen waarbin-
nen duidelijkheid verschaft wordt van eenie-
ders competenties. Daarnaast kunnen zij een
ontmoetingplaats creëren waar vakinhoudelij-
ke deskundigen elkaar ontmoeten en zowel
van elkanders vakgebied leren, alsmede
leren om gezamenlijk op te trekken waar de
problemen vakgebiedoverschrijdend zijn. 

Toekomstkansen voor de arbeidshygiënist
Waar liggen de kansen van de arbeidshygië-
nist in de toekomst? Zolang onze samenle-

ving geconfronteerd wordt met nieuwe technologieën, nieuwe wetgeving en
nieuwe  inzichten zal er werk blijven voor de arbeidshygiënist als specialist
én als generalist. En dan is er natuurlijk de implementatie van REACH die,
zeker bij DOW, maar ook bij andere bedrijven een grote impact heeft en
waar voor arbeidshygiënisten diverse kansen liggen, niet alleen voor specia-
listen, maar ook voor generalisten. Datzelfde geldt voor het opstellen van
arbocatalogi, een andere nieuwtje in de wetgeving. Ook daar liggen er dui-
delijk kansen voor arbeidshygiënisten, zowel voor generalisten als voor spe-
cialisten. 
Onderstaand zal ik mij beperken tot een opsomming van de mogelijkheden
die ik zie voor generalisten en specialisten. 

•  Kansen voor de AH-generalist: 
–  Programma’s voor Gedragsverandering
–  Preventie- en gezondheidsprogramma’s
–  VGM Management systemen (uitbreiding naar systemen voor duur-

zaam produceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen)
–  Algemene bijdragen aan arbobeleid en organisatie

•  Kansen voor de AH-specialist:
–  REACH
–  DNEL (‘Derived No Effect Levels’) 
–  Nano-technologie, nano-materialen: nieuwe risico’s?
–  Genomics: hoe gaat de arbeidshygiënist om met info over mogelijk ver-

hoogde gevoeligheid van employees? 
–  Genentechnologie: nieuwe risico’s?
–  Gecombineerde blootstelling
–  Modellering van blootstelling
–  Biologische monitoring

De REACH wetgeving biedt heel veel nieuwe kansen aan arbeidshygiënis-
ten. De AH-generalist heeft mogelijkheden binnen het REACH proces om
als facilitator op te treden bij het opstellen van de voor veel stoffen vereiste
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“exposure scenario’s”. Voor de specialist is hierbij onder meer een rol weg-
gelegd bij onder meer de modellering van blootstelling, maar ook bij het op
een verantwoorde wijze van vaststellen en hateren van DNEL (derived no
effect levels:  uit testen en (dier)proeven afgeleide, voor de mens ‘veilige’
grenswaarden. DNEL’s zullen doorgaans lager zijn dan ‘Occupational
Exposure Levels’, waaruit voortvloeit dat hier werk ligt voor arbeidshygiënis-
ten: monitoring van blootstelling en van vroege effecten. 
Ook bij andere onderwerpen die in de chemische industrie een rol spelen,
zoals Calamiteitenbestrijding en Risicocommunicatie, zal er een beroep
gedaan worden op een combinatie van faciliterende eigenschappen en spe-
cialistische kennis. 

REACH
De behoefte om een meer samenhangende stoffenwetgeving te krijgen heeft
geleid tot een uniforme wetgeving die zowel de werknemer en de consu-
ment als ook het milieu moet beschermen. Hierbij moet men er op bedacht
zijn dat er voor de bescherming van de werknemer een sterke overlapping is
ontstaan met de bestaande regelgeving. Dit zal zeker bij de implementatie
van REACH nog een hele uitdaging vormen om  tot een naadloze aanslui-
ting te komen. De arbeidshygiënist kan hier een belangrijke rol vervullen
indien hij zowel de vereisten vanuit REACH wetgeving als ook vanuit de
arbowetgeving goed kent. 

Als gevolg van REACH zullen producenten verplicht worden om de risico’s
van het gebruik van hun chemische stoffen in kaart te brengen. Hiertoe
moet hij allereerst zorgen voor voldoende informatie over de gevaarseigen-
schappen van de stoffen. Vervolgens moet hij, op basis van de diverse wij-
zen van gebruik van de stof in de ‘levensketen’, zogenaamde blootstellings-
cenario’s (exposure scenario’s) opstellen. Tenslotte moet hij aan de hand
van de ingeschatte blootstelling en de ingeschatte veilige concentratie vast-
stellen of het beschreven gebruik ook daadwerkelijk veilig is. De verzamel-
de informatie wordt vervolgens opgenomen in de registratie dossier van de
stof en gecommuniceerd via een bijlage van het veiligheids informatieblad. 

In situaties waar het niet mogelijk is om een
veilig gebruik te definiëren, bijvoorbeeld
omdat er niet voldoende informatie bekend
is over de schadelijke eigenstappen van de
stof , is de fabrikant of importeur verplicht
om aanvullende informatie te verzamelen. In
voorkomende gevallen kan de overheid in de
evaluatie fase de fabrikant nog verplichten
om aanvullende informatie te verzamelen.
Naar mijn verwachting zal de betere en con-
cretere informatiestroom van de producent,
die over het algemeen over meer kennis
(van de stof) beschikt, de afnemers ten
goede komen bij het creëren van een veilige
werkplek.

De arbeidshygiënist kan zowel een belangrijke rol spelen binnen het regi-
stratie proces, alsook bij de toepassing van de exposure scenario’s in de
praktijk, waarbij hij een rol kan hebben in het onderbouwen dat het
beschermingsniveau equivalent is met het beschreven exposure scenario.  

Velen van u zullen wellicht denken dat dit niets nieuws is. Reeds in 1984
werd in het jaarverslag van de NVvA melding gemaakt van de (nieuwe)
bevoegdheid van de Minister om nadere informatie te vragen van de pro-
ducent over de gevaarseigenschappen van een stof. 
Deze bevoegdheid is naar mijn weten nooit geëffectueerd of er is nooit
gebruik van gemaakt. Wel werden door de WGD bij het opstellen van advie-
zen voor grenswaarden, voorstellen voor aanvullend onderzoek gegenereerd.
Maar deze voorstellen hadden altijd een vrijblijvend karakter, producenten
werden niet verplicht deze onderzoeken uit te voeren. Het nieuwe van
REACH is dat de producent wel verplicht wordt om gegevens te leveren én
dat hij het voortouw moet nemen  bij het schrijven van de blootstellingsscena-
rio’s die verderop in de ‘levensketen’ van zijn producten voor kunnen komen. 
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Ook onder de huidige Arbowet zijn de werkgevers in Nederland verplicht
om de blootstelling te beoordelen die voortkomt uit het  beroepsmatig wer-
ken met chemische stoffen. De blootstelling moet gekwantificeerd worden
en vergeleken worden met grenswaarden. Met het nieuwe grenswaarden-
stelsel zijn er alleen de ‘oude’ wettelijke grenswaarden overgebleven; bij
ontbreken van een wettelijke grenswaarde zal de werkgever zelf een
(bedrijfs)grenswaarde moeten vaststellen of anderszins moeten vaststellen
dat zijn werkplek veilig is. Daarbij kunnen de  DNEL waarden en de bloot-
stellingscenario’s van de producent handig van pas komen. Een en ander
dient gedocumenteerd te worden in de RI&E. 

Er wordt met de in 2007 vernieuwde arbowet en met REACH eigenlijk
vanaf twee kanten gewerkt: arbocatalogi beschrijven de in branches geac-
cepteerde veilige werkmethoden, de blootstellingsscenario’s van de produ-
centen bieden daarvoor de basisgegevens. 
Iemand moet als het ware ervoor zorgen dat de tunnelbuis die vanaf twee
uiteinden gegraven wordt, ergens in het midden wordt kortgesloten, zodat
er één tunnel ontstaat. 

Tot slot
De arbeidshygiënist is de persoon die de klant moet blijven opvoeden in
de gouden regel van Paracelsus: “de dosis bepaalt het gif”. Hij moet kun-
nen aangeven dat met een zeer gevaarlijke stof toch zonder risico gewerkt
kan worden, zolang de blootstelling voldoende beheerst is.
Het accent moet daarbij liggen op risico beoordeling (”Risk Assessment”)
en niet op gevaarsbeoordeling (Hazard Assesment) of op beoordeling van
blootstelling. In een hoog technocratische samenleving worden deze
begrippen vaak door elkaar gehaald hetgeen kan leiden tot verkeerde con-
clusies en maatregelen. 
Bijvoorbeeld: de mijns inziens overmatige nadruk die CMR-stoffen (carci-
nogene, mutagene, en reproductie-toxische  stoffen) krijgen: het gevaar
van die stoffen is groot, maar het risico bij het omgaan ermee is in veel
gevallen goed beheersbaar.  

Ander voorbeeld: de aanwezigheid van zo ongeveer het hele periodiek
systeem in de urine van de  mens, betekent niet automatisch dat dit een
risico is voor de gezondheid, zoals sommige groepen ons willen doen
geloven. 
Tot slot moet de arbeidshygiënist zijn kennis op het gebied van de risico
beheersing koesteren en wellicht uitbreiden. Het vastleggen (in arbocatalo-
gi) en delen van Goede praktijken of te wel werkende oplossingen’’ kan
hierbij een belangrijke rol spelen. 
Deskundigheid op het gebied van de effectieve implementatie van risico-
reducerende maatregelen in de werkomgeving is en blijft mijns inziens van
het grootste belang voor de arbeidshygiënist.  

Aan het eind van deze analyse kom ik  dan ook tot de conclusie dat de
Arbeidshygiëne een waardevolle discipline is. En dat haar kracht nog
steeds ligt op het gebied van het beoordelen en beheersen van risico's op
de werkplek.

Jan Twisk (DOW Terneuzen), 16 april 2008. 

Dit artikel is een bewerking van de Presentatie “Bewegingen in de Arbeidshygiëne” door Jan
Twisk gegeven op 16 april 2008 bij de opening van het NVvA Symposium “Arbeidshygiëne: een
waardevol specialisme”. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van door Jan beschikbaar gestelde
informatie.  
Bewerking: Jodokus Diemel, redactie NVvA Nieuwsbrief en website. 
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Huib Arts is inmiddels alweer vier jaar lang de
voorzitter van de NVvA. Ten tijde van het twin-
tigjarig jubileum werd nog aangekondigd dat de
vereniging voor het eerst een vrouwelijke voor-
zitter kreeg, Evelyn Tjoe Nij. Dat werd destijds
natuurlijk als heuglijk feit geboekstaafd. Huib is
haar ongeveer een jaar later opgevolgd en heeft
de maximale termijn van 2 jaar nog eens ver-
lengd.  Op het afgelopen symposium heeft Huib
aangekondigd dat hij volgend jaar waarschijnlijk
de voorzittershamer zal doorgeven aan de
beoogde opvolger (Erik Kateman). Die wordt het
komende jaar ingewerkt als bestuurslid, waarna
Huib met hem van plaats wisselt. 
Daardoor doet zich, samenvallend met het 25-jarig jubileum van de NVvA,
nog een heuglijk feit voor: Huib vestigt hierbij het record voorzitten van
onze vereniging! Gefeliciteerd daarmee (en nog vele jaren zouden we
bijna zeggen, maar dat hoeft ook weer niet). 
In de afgelopen vier jaar is er behoorlijk wat veranderd in Arboland, en
zeker in de provincie Arbeidshygiëne. Huib heeft daar als voorzitter van de
NVvA dicht bovenop gezeten en heeft sturing moeten geven aan de NVvA
in deze woelige wateren. Het begon in 2004 direct al met de aankondiging
van de preventiemedewerker, die in 2005 verplicht werd gesteld in de
arbowet. Daarop verraste Huib de vereniging al snel met het voorstel om
te gaan onderzoeken of een fusie van de NVvA met BA&O en NVVK een
goede optie was om ons voor de toekomst te positioneren in Arboland. Dat
voorstel leidde tot nogal wat discussie binnen de vereniging, onder andere
op de digitale discussielijst. Dat heeft weer geleid tot de instelling van de
Werkgroep Identiteit, die geanalyseerd heeft wat het is dat de NVvA-leden
bindt en wat dat betekent voor de geopperde fusiemogelijkheid. 
Die fusie is er niet van gekomen, er is gekozen voor een andere vorm van
samenwerking tussen de verschillende beroepsverenigingen. Het leek des-
tijds dat Huib zelf een voorstander was van fusie, maar inmiddels zit hij

DE TWEEDE VOORZITTER:  

Van 14-11-1986 tot 
11-11-1988                

Onder Ruud Duine als tweede voorzitter werd er verder gewerkt aan
structurering van de vereniging, verbetering van de kwaliteit van de
bedrijfs- en arbeidshygiënisten en van hun positionering in het werkveld. 

De eerste symposia, in 1984 met als thema “Normen: een relatief begrip”
en in 1986 met thema “Meetstrategieën” gaven uitdrukking aan de
behoefte om de invulling van het beroep nader te bepalen en te komen
tot gezamenlijk gedragen inzichten. 

Er werd een Werkgroep ‘Publicatiebeleid’ opgericht om ideeën uit te
werken over hoe we als vereniging aan de weg konden timmeren en
onze bekendheid te vergroten.  

De internationale contacten die er waren werden langzaamaan uitge-
bouwd en gestructureerd, alles in het kader van de verbreding van exter-
ne contacten en het vergroten van de bestaansgrond van de vereniging.    

Op de foto van links naar rechts: 
Harrie Rietberg, Ruud Duine, André Winkes, Hanneke de Wit, Lodewijk
van Duuren. 

Ruud Duine (tweede van links)

Samen Sterk: 
een terugblik op het lustrum. 
Huib Arts, voorzitter NVvA.

Huib Arts.
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nog altijd op de stoel van de vereniging die hij leek te willen opheffen. 
Dat gegeven en het jubileum zijn een goede aanleiding om Huib te vragen
uitgebreid terug te blikken op zijn bestuursperiode, zijn visie te geven op
de recente geschiedenis van Arboland en op de toekomst van de NVvA.
Onderstaand artikel geeft de weerslag daarvan. 

Het moment waarop mij gevraagd werd of ik voorzitter van de NVvA zou
willen worden, kan ik me nog goed herinneren. In de lift van Arbouw vroeg
Ton Spee me of het voorzitterschap niet wat voor mij zou zijn. Ik heb toen
aangegeven dat me dat op zich wel leuk leek, maar dat ik erg betwijfelde
of ik wel een geschikte voorzitter voor de NVvA zou zijn. Ik vond dat we
als NVvA ons veel meer op de buitenwereld zouden moeten gaan oriënte-
ren dan ik op dat moment van de NVvA zag en dat we niet alleen als ken-
nisvereniging door zouden moeten gaan. Ik heb Ton toen aangeraden mijn
visie op de toekomst van de NVvA eerst binnen het bestuur te bespreken. 
Verder praten over een mogelijk voorzitterschap had wat mij betreft alleen
zin als het bestuur zich in die algemene insteek zou kunnen vinden. Dat
bleek direct het geval te zijn. Binnen het bestuur was er klaarblijkelijk ook
het gevoel dat we als vereniging onze horizon moesten gaan verruimen. 

Een nieuwe koers
Het uitgangspunt van het bestuur werd, dat we nadrukkelijk toenadering
zouden zoeken tot de NVVK en de BA&O en verder eventueel ook tot de
NVVE (ergonomen) en de BAV (arboverpleegkundigen). Verder zouden we
nagaan of de afstand tot de bedrijfsartsen in de praktijk ook echt zo groot
was als die voor het gevoel altijd leek. Ook zouden we ons meer moeten
gaan profileren in de richting van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en naar de werkgevers- en werknemersorganisaties en
misschien zelfs wel de politieke partijen in de Tweede Kamer. 
Samengevat was onze gezamenlijke filosofie dat we in zouden gaan zet-
ten op: 

Samen / Samenwerking 

Daarbij bleef primair het uitgangspunt dat we hoe dan ook een kennisvereni-
ging zijn en altijd zullen blijven. De samenwerking met “buiten” is een aan-
vulling op wat we de eerste 20 jaar gedaan hebben en laat de buitenwereld
zien dat “arbo” veel meer is dan alleen maar een vervelende wettelijke ver-
plichting!

Andere preventieverenigingen
Het verruimen van blikveld zat op dat moment
klaarblijkelijk "in de lucht". In mijn eerste
gesprek dat ik als voorzitter van de NVvA had
met de nieuwe voorzitter van de NVVK, Victor
Roggeveen, konden we het direct goed vin-
den met elkaar. Zowel persoonlijk, als ook in
de behoefte om veel meer gezamenlijk op te
gaan trekken. Ook de voorzitter van de
BA&O, Jan Touwslager, kon zich daar wel in
vinden. We hebben toen ook nog gesprekken
gevoerd met Johan Molenbroek van de NVvE
en met Marja Bakker van de BAV, maar om
uiteenlopende redenen haakten zij in het ver-
dere traject van samenwerking af.

Op het moment waar we nu over spreken, waren de contouren van de wijzi-
gingen in arbodienstverlening en de Arbo-wet nog nauwelijks, respectievelijk
niet, zichtbaar. We hadden toen nog te maken met Mark Rutte als
Staatssecretaris op SZW.  De behoefte om meer samen op te trekken was
op dat moment dus nog niet zozeer ingegeven door de veranderende wet-
geving, als wel door een gevoel dat de voorzitters van de NVVK en NVvA
hadden, waar ook de BA&O in meeging. 
Ons gevoel zei, dat samen optrekken altijd meer kansen biedt dan alles
alleen te blijven doen. We hebben toen al vrij snel besloten dat het bij exter-
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ne contacten zinvol is als één van de drie voorzitters spreekt namens de drie
verenigingen, toen opererend onder de noemer “Preventisten’. We veronder-
stelden dat dat de helderheid van wat we naar de buitenwacht wilden uitstra-
len, ten goede zou komen. Of dat beeld binnen de drie verenigingen gedeeld
werd door de leden, dat moest al werkende weg en beetje bij beetje ontdekt
worden. Toen we als voorzitters besloten hadden dat we een aanspreekpunt
nodig hadden, moesten we nog wel vaststellen wie dat dan zou worden. Dat
was eigenlijk ook direct duidelijk, dat zou ik gaan doen. Mij leek het erg leuk
(en dat is het ook!) en beide andere heren zagen het mij wel doen. Zo zie je
maar, soms zijn heel ingewikkelde problemen heel snel opgelost.

Wijziging in de Arbowetgeving
Op het moment dat helder werd op welke wijze de wetgeving op het gebied
van Arbodienstverlening gewijzigd zou worden, was er ook meteen een
goede reden om na te gaan of de samenwerking uitgebreid zou moeten
worden met de vereniging van bedrijfsartsen. Eén van de wettelijke taken
waar arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, destijds vrij veel mee bezig
waren, zeker binnen arbodiensten, was het (toetsen van) RI&E's. In de wets-
voorstellen stond dat deze toetsing voortaan ook wel door een bedrijfsarts
alleen gedaan zou kunnen worden. Hoewel er zeker bedrijfsartsen zijn die
daar uitermate goed toe in staat zijn, staat deze taak voor een groot deel
van de bedrijfsartsen ver weg van de dagelijkse praktijk. Het leek ons
‘Preventisten’, niet zo'n geweldig idee dat een bedrijfsarts zelf mag beoorde-
len of hij/zij al dan niet is ‘toegerust’ is om een RI&E te toetsen.

Binnen het Kwaliteitsbureau van de NVAB werd dit door de directeur, Kees
van Vliet, direct onderkend. Omdat dit kwaliteitsbureau zich sterk toelegt op
het voortdurend verhogen van het niveau van de professionaliteit van de
bedrijfsartsen, lag het voor de hand op dit punt gezamenlijk een richtlijn, of
ten minste een leidraad, te gaan ontwikkelen. We zijn er toen, dankzij het
kundige lobbywerk van Kees van Vliet, snel achter gekomen dat bij SZW het
gezamenlijk optrekken van de beroepsverenigingen als zeer positief werd
ervaren. 

Er bleek niet alleen subsidiegeld beschikbaar te zijn voor het opstellen van
een “Leidraad voor het Toetsen van RI&E's”, maar ook voor het opstellen
van een convenant voor de vier beroepsverenigingen en tot slot ook nog
voor een Richtlijn op het gebied van ‘Gehoor en Arbeid’.

Samen aan de slag
Met behulp van het subsidiegeld werden er
drie multidisciplinaire werkgroepen opgericht.
Het samenwerken van professionals uit de
vier beroepsgroepen was, zeker in het begin,
erg spannend. Iedereen had zo zijn eigen
beeld over elkaars hebbelijkheden en onheb-
belijkheden. Vanuit de kant van de
‘Preventisten’ was de blik naar de bedrijfsart-
sen het meest (meestal positief) kritisch. 

o  Het Convenant
Het project dat leidde tot het convenant voor
de vier beroepsverenigingen werd gezamen-
lijk gedragen door de besturen van die ver-
enigingen. Elke vereniging vaardigde twee
vertegenwoordigers af en samen hebben we vastgelegd wat ons bindt en
ook op welke manieren en welke punten we nader tot elkaar willen komen.
Het Convenant is door alle vier verenigingen (NVAB, BA&O, NVVK, NVvA)
ondertekend. 

o De Leidraad RI&E-toets
Ook voor de Leidraad zijn door de vier beroepsverenigingen elk twee verte-
genwoordigers afgevaardigd voor een projectgroep, waarbij een projectleider
is aangesteld. 
Samen hebben zij in de “Leidraad RI&E-toets” vastgelegd hoe onder de
nieuwe wetgeving een RI&E getoetst moet worden. In de leidraad is vastge-
legd dat het bij het toetsen van een RI&E, het niet altijd noodzakelijk is daar-
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voor de werkplek te bezoeken. Als randvoorwaarde daarbij geldt, dat de
kwaliteit van het RI&E-instrument gewaarborgd is. In de periode waarin dit
speelt (2003 – 2006) worden steeds meer RI&E-verslagen gemaakt met
behulp van een RI&E-instrument. Hierdoor is nadrukkelijk een hoeveelheid
werk verschoven van de arbodienst naar de bedrijven en instellingen zelf.
Sinds medio 2005 wordt de RI&E vaak uitgevoerd door de verplicht gestelde
preventiemedewerkers in de organisatie. 

o  Richtlijn “Preventie Beroepsslechthorendheid’
Een projectgroep met ook hier twee vertegenwoordigers per vereniging heeft
de eerste gezamenlijke richtlijn opgesteld. In deze richtlijn is vastgelegd hoe
professionals die blootstelling aan schadelijk geluid moeten beoordelen, hier-
bij te werk zouden moeten gaan. Hiervoor is heel veel literatuur bestudeerd
en geëvalueerd en feitelijk ontsloten door publicatie van de richtlijn. 

Een belangrijke ervaring die bij deze projecten werd opgedaan is dat het
multidisciplinair samenwerken een duidelijke toegevoegde waarde geeft.
Door te zien hoe binnen andere disciplines geredeneerd en gewerkt wordt,
zijn regelmatig nieuwe inzichten ontstaan in de manier waarop iemand naar
het eigen werk keek. Alle deelnemers aan deze multidisciplinaire projecten
waren hier erg enthousiast over. 

Op naar een fusie?
Dit succes smaakte naar meer. Het idee voor een fusie tussen de drie pre-
ventieverenigingen kwam toen opborrelen. Binnen elk der verenigingen
(BA&O, NVVK, NVvA) is deze discussie opgestart. Uit de discussies werd
vrij snel duidelijk dat binnen alle drie verenigingen overwegend hetzelfde
gevoel leefde. Intensief samenwerken en gezamenlijk optrekken: OK, maar
fuseren was echt een brug te ver. Dat was ook de uitkomst van de
‘Werkgroep Identiteit’ die binnen de NVvA onder leiding van Lex Burdorf eind
2004 haar werk had gedaan en de resultaten heeft gepubliceerd in een ver-
slag (februari 2005). 

De vraag die het bestuur aan de Werkgroep Identiteit had gesteld kwam er op
neer dat deze werkgroep moest aangegeven wat de NVvA nu maakt tot ‘de
NVvA’. 
Wat zoeken onze leden bij de vereniging, wat verwachten zij, wat moeten we
proberen te blijven behouden, hoe de toekomst zich verder ook ontwikkelt?
Belangrijke aanbevelingen van de werkgroep waren, dat het symposium bin-
nen onze vereniging heel nadrukkelijk als een bindende kracht werkt. Ook de
Landelijke Contact Bijeenkomsten vervullen een dergelijke rol, net als onze
website en specifiek ook de discussielijst. Ook heel eigen aan onze vereniging
is het ontbreken van strenge hiërarchische verhoudingen en daarmee

samenhangend, het gemak waar-
mee iedereen benaderbaar is.
Heb je een (inhoudelijke) vraag,
dan is vrijwel elke arbeidshygië-
nist steeds bereid daarover mee
te denken, ook de ‘zwaargewich-
ten’ zoals hoogleraren en univer-
sitair hoofddocenten en de men-
sen die werken bij grote
(inter)nationale bedrijven. 

Daarnaast zijn er nog andere ken-
merken van de verenigingen die
een volledige fusie lastig maken.
Zo is het gemiddelde opleidingsni-
veau binnen de NVVK duidelijk

veel lager dan bijvoorbeeld binnen de BA&O. Maar ook de grootte van de ver-
enigingen verschilt sterk: de NVVK had op dat moment circa 1500 leden, de
NVvA ongeveer 600 en de BA&O circa 350. 

Een gezamenlijke stichting
De bedragen die de beroepsverenigingen als subsidie kregen waren dusda-
nig groot dat het niet handig was die via de jaarrekeningen van de verenigin-
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gen te laten lopen. Ook moest er een rechtspersoon zijn die (subsidie)geld
in ontvangst mocht nemen. Vandaar leefde er, zeker op bestuursniveau, de
behoefte om tot een geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking te
komen. De conclusie dat een fusie (vooralsnog?) een brug te ver was, leek
echter niet verenigbaar met die behoefte.  

Door de besturen is daarom de Stichting PPM opgericht: Preventie Project
Management. Gezamenlijke projecten lopen voortaan altijd via deze stich-
ting. Dat geldt zeker voor de projecten waar kleinere of grotere sommen
geld in omgaan, maar ook voor projecten waar geen geld mee gemoeid is.
Het bestuur van de Stichting PPM bestaat uit twee vertegenwoordigers van
elk van de drie vertegenwoordigde beroepsverenigingen (die primair op pre-
ventie gericht zijn). 
Er zijn vanuit deze stichting sindsdien wel gesprekken gestart om te bezien
of een fusie tussen Stichting PPM en de Stichting Kwaliteitsbureau NVAB
wenselijk en/of haalbaar is. 
Op deze vraag is het antwoord tot nu toe ontkennend geweest.

Onze marktverkenning
Het eerste onderzoek dat nadrukkelijk in PPM-verband is uitgevoerd, is onze
gezamenlijke marktverkenning. In het rapport “Preventiedeskundigen –
Heden en toekomst”, dat hierover in 2008 verschenen is (zie ook de samen-
vatting elders in deze uitgave), wordt ingegaan op de positie van de Arbeids-
en Organisatiedeskundige, de Arbeidshygiënist en de Veiligheidskundige.
Voor deze beroepen is in dit rapport voorlopig de algemene benaming “pre-
ventiedeskundige” gekozen. Deze ‘professionals’ kennen een grote variatie,
zowel in werkzaamheden, als in de breedte van het werkveld en in de diep-
gang van de kennis. Ondanks, of dankzij, deze grote variatie is er ook een
zekere overlapping in de werkzaamheden. 
Deze “preventiedeskundigen’ zijn de afgelopen decennia in belangrijke mate
verbonden geweest met de Arbodiensten en de daarop van toepassing zijnde
regelgeving. Met name door de combinatie van de verplichte aansluiting van
bedrijven bij een arbodienst, die diende te beschikken over vier met name

genoemde kerndeskundigen. Met het wijzigen van deze regelgeving is voor de
preventiedeskundigen een hernieuwde bezinning op hun positie in de markt
noodzakelijk geworden. In de marktverkenning wordt geconcludeerd dat de
positie van de preventiedeskundige op dit moment onduidelijk is en dat het
werkveld niet altijd goed wordt ingeschat door de markt. Ook bij de deskundi-
gen zelf is er onduidelijkheid over de bandbreedte van het eigen vakgebied.
Een deel van de preventiedeskundigen adviseert bijvoorbeeld op gebieden
buiten het eigen vakgebied, terwijl ze daar niet of nauwelijks voor opgeleid zijn.
In het rapport wordt verder vastgesteld dat verantwoordelijkheid voor goede
arbeidsomstandigheden nadrukkelijker bij werkgevers en werknemers komt
te liggen. Kennis neemt langzaam maar zeker de rol van regelgeving over.
Kennis is niet langer impliciet geïntegreerd in regels en voorschriften, maar
wordt een onafhankelijk expliciet domein. Kennis moet voor de gebruikers:
werkgevers, werknemers en professionals, toegankelijker gemaakt worden. 
Daarnaast verschuift de focus van het inventariseren van risico’s naar het
implementeren van “slimme” beheersmaatregelen. Niet langer staat centraal
wat “moet”, maar wat “kán”.
De markt is erg divers en gedeeltelijk erg specialistisch. Dit alles betekent
ook dat er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten, nieuwe taken en een nieu-
we rol voor de ‘professionals’.

Op basis van dit onderzoek is daarom geconcludeerd dat de preventiedes-
kundige misschien beter ingedeeld kan worden op basis van het niveau
waarop hij opereert, dan van de opleiding die hij gevolgd heeft. De niveaus
die we hierbij onderscheiden zijn: 

o  Inspecteren en inventariseren (MBO-niveau)
o  Analyseren van complexe situaties en het begeleiden van de implementa-

tie van oplossingen (HBO-niveau)
o  Ontwikkelen van nieuwe “slimme” praktijken.

Een andere conclusie uit de marktverkenning is dat een belangrijk deel van
de preventiedeskundigen de toegevoegde waarde van het huidige certificaat
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(te) klein vindt. Het lijkt daarom zinvol om (arbeidshygiënische) certificaten
op meerdere niveaus uit te gaan geven (zoals bij de NVVK al gebruikelijk is).
De klant zou op basis van het certificaat een goede indicatie moeten krijgen
van de kwaliteit van de advisering die ingekocht wordt: zowel van het werk-
en ervaringsniveau van de adviseur als de kwaliteit van het geleverde
advies.

In deze benaderingswijze zal een arbeidshygiënist die een academische
opleiding gevolgd heeft, maar in zijn werk eigenlijk alleen maar RI&E’s uit-
voert, zijn ‘certificering niveau 3’ kunnen verliezen. Bij het onderzoek of je
voldoet aan de certificeringeisen, zul je dan moeten kunnen aantonen dat je
voldoende werk verricht dat passend is bij het certificeringsniveau dat je
nastreeft. Verondersteld wordt dat op deze manier arbeidshygiënisten zelf,
maar ook hun werkgevers, nog nadrukkelijker stil zullen staan bij de aard en
het niveau van de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Andere belangrijke actiepunten die de beroepsverenigingen op basis van
deze marktverkenning formuleren zijn het streven naar deskundigheidsbe-
vordering, het 
ontwikkelen van eisen die worden gesteld aan verbredingmodules bij werk-
zaamheden buiten het eigen vakgebied en het breder en beter toegankelijk
maken van de aanwezige kennis. 
De betrokken beroepsverenigingen werken aan een professioneel kenni-
snetwerk, waar platforms van multidisciplinaire deskundigheid aan gekop-
peld kunnen worden. De aanwezige kennis is in eerste instantie door en
voor de eigen leden samengebracht. 

Kennisdossiers
Stichting PPM heeft, samen met het Kwaliteitsbureau NVAB, van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie ontvangen voor
het ontsluiten van arbokennis voor en door arboprofessionals.
Hoogwaardige kennis en informatie over arbeidsomstandigheden wordt door
middel van de website www.arbokennisnet.nl toegankelijk gemaakt. 

De algemene doelstelling van de subsidieaanvraag was het ontsluiten van
kwalitatief goede en actuele informatie over arbeidsomstandigheden. 
De ontsluiting van de kennisgebieden is stapsgewijs opgezet. De beschikba-
re informatie wordt op verschillende niveaus aangeboden, afhankelijk van
het kennisniveau van de veronderstelde eindgebruiker van de informatie.
Het kennisniveau varieert van het niveau van bedrijven en organisaties die
zich willen informeren over arbo-onderwerpen tot het niveau van hoog
gekwalificeerde arboprofessionals. In figuur 1 is dit schematisch uitgewerkt.

Figuur 1: Kennis stapsgewijs ontsluiten

Meer concreet worden met dit project de volgende doelen beoogd: 
-  Het leveren van goed toegankelijke, actuele, kwalitatief goede en betrouw-

bare, kennis en informatie op het terrein van arbeidsomstandigheden en
beleid bij ziekteverzuim en reïntegratie. 

-  De informatie moet begrijpelijk zijn op elk te onderscheiden kennisniveau
en moet ondersteunend zijn in de dagelijkse praktijk van de eindgebruikers.

-  Het Arbokennisnet vormt de voorbereiding van tot een virtuele bibliotheek. 
-  Continuering van het Arbokennisnet voor een periode van meerdere jaren.
-  Het bieden van een structuur en cultuur binnen de vier beroepsverenigin-

gen, voor het verzamelen en delen van interdisciplinaire informatie en
kennis. 
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Als spin-off van de keuze voor Stichting PPM en Stichting NVAB voor de uit-
voering van dit project verwacht SZW de naamsbekendheid van hun
Arboportaal te vergroten. Deze twee partijen vertegenwoordigen samen
ongeveer 4000 arboprofessionals, die op hun beurt hun klanten kunnen wij-
zen op het bestaan van het Arboportaal. 

De partners die in dit project samenwerken, hebben hoge ambities: het
Arbokennisnet moet zich ontwikkelen tot de belangrijkste toegangsportal
voor arboprofessionals. De ontwikkeling zal gaan volgens een groeimodel: in
het huidig lopende project (2008/2009) wordt de hoofdstructuur opgezet. In
de komende jaren zullen de partners blijvend moeten investeren in het
Arbokennisnet. Niet alleen om de actualiteit te garanderen, maar ook in de
vorm van uitbreiding van de dossiers met voor de doelgroepen interessante
content.
De ‘kennisdossiers’ voor het Arbokennisnet zullen in twee fasen worden
opgeleverd. De eerste fase is december 2008, de tweede fase is mei 2009.
In totaal zullen er dan een dossier zijn opgezet voor 54 veel voorkomende
risicogebieden op het brede terrein van arbeidsomstandigheden. 
Een verdere doelstelling voor de nabije toekomst is dat de dossiers door de
leden van de betrokken verenigingen op een Wikipedia-achtige manier
steeds verder verbeterd zullen worden. Op het moment dat ik dit schrijf
(november 2008) zijn we in gesprek met drie uitgevers om te bespreken of
we deze dossiers gezamenlijk kunnen exploiteren. Daarmee wordt beoogd
om de kwaliteit, ook op langere termijn, te garanderen met behulp van de
inkomsten die we dankzij deze dossiers genereren. 

Stichting BCD
Al vele jaren worden onze leden, ‘professionals’ gecertificeerd en sinds
enkele jaren wordt het Nederlandse certificaat ook internationaal erkend. De
SCA en RAHN zijn in dit kader bekende begrippen, commissies die vanuit
de NVvA betrokken zijn in het certificeringsproces en de noodzakelijke ver-
nieuwingen daarin. De NVvA werkt op dit gebied al jaren nauw samen met
de NVVK, mede om de certificaten van met name de hoger veiligheidskundi-
gen en arbeidshygiënisten onderling beter vergelijkbaar te maken. 
Door het ministerie SZW is echter aangegeven dat men het zou toejuichen
als er één stichting opgezet wordt voor het certificeringtraject. Die stichting
zou behalve met de NVvA en de NVVK, ook moeten opereren samen met
de BA&O en de NVS (stralingshygiënisten). 
De beoogde stichting heeft ten doel: “binnen de kaders van algemene en spe-
cifieke wet- en regelgeving en met betrekking tot de beroepsgroepen veilig-
heidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- & organisatiedeskundigen en stra-
lingsdeskundigen, het verzorgen van effectieve en efficiënte certificering- cq
registratiesystemen voor beroepsbeoefenaren in de betreffende werkvelden”.
De stichting BCD (Beheer Certificeringen Deskundigen) is inmiddels al opgericht
en er wordt hard gewerkt aan het inrichten van het nieuwe certificeringtraject!

Carel Hulshof 
(Kwaliteitsbureau 
NVAB)
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Europese samenwerking
In 2008 is samen met de Britse zustervereniging, de BOHS, een initiatief
gestart om gezamenlijk de Europese samenwerking tussen de verenigingen
van arbeidshygiënisten te stimuleren. Omdat de NVvA op dit gebied één van
de grootste verenigingen ter wereld is (in Europa is alleen de BOHS groter
in omvang), hebben we als NVvA-bestuur op dit punt het gevoel gehad dat
we een dergelijk initiatief min of meer aan onze stand verplicht zijn.
Europese samenwerking tussen arbeidshygiënisten is inhoudelijk erg voor
de hand liggend, gegeven de invoering van de Europese regelgeving
REACH. Het enthousiasme is van twee kanten nadrukkelijk aanwezig, de
eerste contacten zijn gelegd. Welke vorm de samenwerking zal krijgen moet
in de komende tijd nog verder blijken.

NVvA als kennisvereniging
Naast alles wat we richting “buitenwereld” ondernomen hebben, is er binnen
onze vereniging ook enorm veel gebeurd. Er wordt ieder jaar een kwalitatief
hoogstaand symposium georganiseerd dat echt bijzonder druk bezocht
wordt. Ik ken geen andere vereniging waar verhoudingsgewijs zoveel leden
naar “hun” congres komen. Een mooier compliment kun je als symposium-
commissie niet krijgen! We zijn als bestuur dan ook bijzonder trots op deze
commissie. Niet minder trots zijn we op al die andere leden die hun steentje
bijdrage aan onze vereniging. Bijvoorbeeld door het organiseren van de lan-
delijke en de overige contactbijeenkomsten, de redacties van de Nieuwsbrief
en website en van het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap en alle
andere commissies en werkgroepen!
In deze opsomming mag Els (van der Putten) van ons secretariaatsbureau
EPS zeker niet ontbreken. De manier waarop zij al jaren een constante fac-
tor is binnen onze vereniging (en ook bij de andere verenigingen), heeft niet
alleen bijgedragen aan de professionalisering van de vereniging op zich,
maar heeft ook nadrukkelijk een positieve invloed gehad op het bereiken
van de positie die we nu met elkaar innemen.

De buitenlandbeurs
Het ideële karakter van onze vereniging komt misschien wel het beste tot
uiting in de buitenlandbeurs die we in het leven geroepen hebben en die in
2008 voor het eerst is toegekend. Het instellen van deze beurs heeft als
doel:  
•  De leden uit te dagen om na te denken over hoe zij in het buitenland kun-

nen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling als arbeidshygiënist.
•  Vergroten van naam en faam van de Nederlandse Arbeidshygiëne (cq.

van de NVvA) in het buitenland.
•  Bevordering van bekendheid van NVvA-leden met internationale thema’s. 
•  Ontwikkeling van de Arbeidshygiëne in brede zin. 
•  Verbetering van arbeidsomstandigheden buiten Nederland.

Ook dit is weer een initiatief dat door onze leden mogelijk gemaakt wordt,
iets waar ik als voorzitter bijzonder trots op ben! 

Onze hoogleraar
Tot slot nog een project waar
in de loop van de jaren heel
veel over te doen is geweest,
maar dat uiteindelijk toch
gerealiseerd is: de Leerstoel
Arbeidshygiëne. We hebben
inmiddels onze “eigen” hoog-
leraar in de persoon van
Hans Kromhout. Nadruk-
kelijker dan dit kun je als ver-
eniging niet aangeven hoe
essentieel kennis en kennis-
ontwikkeling voor ons is. 

En verder..
Binnen het bestuur hebben we al heel snel de beslissing genomen dat de com-

Hoogleraar Hans Kromhout en voorzitter Huib Arts 
op het NVvA-Symposium 2008. 
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municatie tussen de leden zo gemakkelijk mogelijk moet verlopen. Internet en
E-mail zijn daarvoor prima instrumenten. We hebben al lang geleden besloten
dat het per post versturen van de stukken binnen de vereniging echt niet meer
nodig was. Ook onze website is in twee stappen steeds beter toegankelijk
gemaakt voor al onze leden. Daar kun je tegenwoordig bijvoorbeeld de teksten
vinden van oude nieuwsbrieven en TtA’s, waardoor het zoeken in onze “eigen”
literatuur gemakkelijker is geworden. Ons eigen TtA is inmiddels ook een geza-
menlijk blad van de BA&O, NVvA en NVVK geworden. Hierdoor is de breedte
van het aanbod van artikelen verder vergroot. 

Ook hebben we, samen met onze leden, een traject doorlopen om digitaal te
kunnen stemmen over besluiten die we aan onze ALV voorleggen. We gaan er
van uit dat daardoor het draagvlak onder beslissingen die door het bestuur van
de NVvA genomen worden, verder vergroot zal worden. 

Als je dit zo allemaal op een rij zet dan zijn er in de afgelopen jaren erg veel
“samen” initiatieven opgezet. We hebben bijvoorbeeld ook een aantal keren
gezamenlijk brieven geschreven aan de Tweede Kamer naar aanleiding van
voorgenomen wetswijzigingen. We zijn als verenigingen van professionals/pre-
ventiedeskundigen inmiddels een volledig geaccepteerde gesprekspartner voor
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. We komen elkaar dan ook op
talloze momenten tegen. Maar ook bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn we zo ongeveer kind aan huis. 

Mijn wens voor de NVvA
Zo lang wij met z’n allen in staat zijn samen onze schouders onder onze vereni-
ging te blijven zetten, zal Nederland en misschien ook wel Europa, nog veel
van de NVvA horen. Maar vooral zal de NVvA zo een vereniging blijven waar je
als arbeidshygiënist volledig tot je recht kunt komen! Ik wens de NVvA nog veel
voorspoedige jaren toe, zowel “samen” als “binnen en buiten”! 

Huib Arts, 
Voorzitter NVvA (medio 2004 - heden). 

DE DERDE VOORZITTER:       

Van 11-11-1988 tot 10-11-1989                         

In mijn periode (ongeveer) is de nota 'Strategie NVvA op de middellange
termijn' uitgebracht, bedoeld als richtinggevend document met gedach-
ten over internationale ontwikkelingen, certificering, e.d. en over de rol en
positie van de arbeidshygiënist over een periode van ca. 5-10 jaar.  

Op internationaal niveau kwam de IOHA echt tot leven, er werden
'Structure and Funding' en 'Bylaws' geproduceerd en er werd een 'har-
monised view' gepresenteerd aan DG5 (EG) over 'Education & Training'
van ‘occupational hygienists’ in Europa. 

Samen met de aanzetten van de Werkgroep Onderwijs in hun rapport
'Opleiding en Toekomstperspectief van de Nederlandse arbeidshygiënist'
ligt hier zo'n beetje de oorsprong van de discussie over certificering en
de latere oprichting van de SCA.   

De Werkgroep Publicatiebeleid heeft in die periode de aanzet gegeven
tot een meer gestructureerde opzet en uitvoering van de NVVA
Nieuwsbrief (zie kader ‘De Nieuwsbrief’). 

Sybrand van der Meulen
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(Zaandam, 22-04-2008). Al voordat de NVvA was
opgericht waren er al ‘bedrijfshygiënisten’ actief;
één van hen en NVvA-lid van het eerste uur, is
Hans Kramer. Hans (Haarlem, 1946) is inmiddels
met de VUT en geniet met zijn vrouw Loes, hond
Koos en poes Dot (Dot, kom!) van de vrije tijd die
hem van harte gegund is. Eindelijk tijd voor zijn
hobby’s: glas-in lood werk, brandschilderen, foto-
grafie en af en toe houtsnijwerk met name het
maken van ornamenten..  
Ook in het werk als arbeidshygiënist is hij creatief
bezig geweest: in het kader van de opleiding
bedrijfshygiëne (post HTO) heeft hij eigenhandig
een apparaat ontworpen waarmee statisch-dynamische spierbelasting tij-
dens het werk kon worden gemeten. (Zie kader.) 

Dit apparaat had hij nodig voor zijn ‘studie opdracht’ waarin de cursisten
van de opleiding Bedrijfshygiëne een praktijkprobleem moesten onderzoe-
ken en verwerken tot een rapport. 

Van VPK tot bedrijfshygiënist
In Noord-Holland had je in de jaren zeventig bijvoorbeeld de
Bedrijfsgeneeskundige Dienst voor de Zaanstreek (BGD Zaanstreek), opge-
richt door J.P. van Nieuwenhuize, die zich van huisarts had ontwikkeld tot
bedrijfsarts van het eerste uur. Bij de ontwikkeling van de BGD Zaanstreek
werd hij nog met raad en daad bijgestaan door professor Burger, de allereer-
ste bedrijfarts in Nederland (bij Philips). 
Hans Kramer (1946) kwam als Hoofdverpleegkundige werkzaam bij het
Ziekenhuis Zaanstreek (toen nog: Juliana Ziekenhuis) in contact met Van
Nieuwenhuize. Die zocht voor de BGD mensen die in staat waren om diver-
se klachten, waarmee werknemers bij de BGD kwamen, te herleiden op het
werk en de arbeidsomstandigheden van die mensen. 
In de pioniersfase van de ‘arbodienst’ werd vooral gezocht naar mensen met

een medische achtergrond, later is dat veranderd naar mensen met meer
technische opleidingen. 

Hans werd in 1976 aangenomen bij de BGD Zaanstreek en kwam daar in
het team met onder andere collega Hans van Vugt, een andere NVvA-er
van het allereerste uur.
(Hans van Vugt is de inmiddels gepensioneerde voormalig directeur van
AGW– Arbodienst voor Arbeid en Gezondheid West-Friesland. Zie ook zijn
relaas elders in deze uit-
gave). 

Hans Kramer had zich door
heel veel aanvullende oplei-
dingen bijgeschoold op het
gebied van arbeidsomstan-
digheden (met name veel
ergonomie) en greep de
oprichting van een
‘Opleiding Bedrijfshygiëne’
aan de IHBO West-Brabant
(Instituut Hogere
Beroepsopleidingen) in
Breda aan om zich daar te
scholen tot gediplomeerd
bedrijfshygiënist. In 1987
behaalde hij daar het diplo-
ma (nummer 2000!), waar-
voor hij als ‘studie opdracht’
een opmerkelijk ergono-
misch onderzoek uitvoerde.
Daar komen we in onder-
staande nog op terug, zie
het kaderverhaal. 

Doe-het-zelf: Meting van statisch-
dynamische rugbelasting 
Hans Kramer 

Hans Kramer
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Van BGD naar Arbodienst
Nu eerst verder met de historie van BGD Zaanstreek, dat inmiddels stond
voor bedrijfgezondheidsdienst Zaanstreek, en met Hans’ omzwervingen in
het nog onontgonnen arboland, die te interessant zijn om hier onvermeld te
laten.  
Voor 1980 waren het vooral (bedrijfs)verpleegkundigen die bij de bedrijfsge-
neeskundige diensten zich ontwikkelden tot ‘bedrijfshygiënisten’. Met de
komst van onder andere de post-HTO opleiding van IHBO kwam er ook een
toestroom op gang van meer technisch geschoolden, die daar bijgespijkerd
werden op gebied van anatomie, fysiologie, toxicologie. Tevens zou er vanaf
1980 vanuit Wageningen, langzaamaan een gestage stroom academisch
opgeleide arbeidshygiënisten op komen wellen. 
In 1986 waren bij BGD Zaanstreek  21 mensen werkzaam en er waren 44
bedrijven aangesloten. De Arbowet kende in die tijd nog niet de verplichte
aansluiting voor alle bedrijven en instellingen. Eind jaren zeventig begon er
evengoed al een clustering op gang te komen in het veld van de ‘bedrijfsge-
zondheidszorg’. Zo fuseerde BGD Zaanstreek met de in Alkmaar gevestigde
BG Bouw Noord Holland tot “Stichting Bedrijfsgezondheidsdiensten Noord
Holland” (SBGD). Dat ging een jaar of vijftien goed, maar toen werd de
SBGD in 1994 een prooi voor overname: een geldschieter die ettelijke mil-
joenen stak in de oprichting van een landelijke arbodienst kocht de SBGD
op en deze werd onderdeel van arbodienst ‘De Twaalf Provinciën’. ‘De
Twaalf Provinciën’ (DTP) had als oogmerk om landelijke dekking te geven
en waar geen bestaande (regionale) BGD kon worden overgenomen, werd
een vestiging opgericht. 
Zo kwam Hans Kramer vanuit Zaandam via Alkmaar en Amsterdam in
Utrecht terecht, om daar samen met de locatiemanager, voor de vestiging
‘Rijnsweerd’ van DTP de afdeling arbeidsomstandigheden verder te ontwik-
kelen. 
Na daar een periode gewerkt te hebben, werd Hans het reizen moe en is
(mede vanwege dreigende “pensioenbreuk”) weer dichter bij huis naar werk
gaan zoeken. Zo kwam hij op sollicitatie bij AVIOS in Amersfoort (de bedrijfs-
gezondheidsdienst voor werkenden in de gezondheidszorg) en werd daar

aangenomen om te gaan werken op de vestiging aan de Wibautstraat te
Amsterdam. 
Tot zijn grote verbazing fuseerde nog geen jaar later AVIOS met DTP om op
te gaan in “Mætis arbo”. DTP had erg veel klanten in de sectoren zakelijke
dienstlening, technische bedrijven en bouwbedrijven, onder andere door
branche-contracten met bijvoorbeeld BOVAG en FOCWA, BGZ Wegvervoer,
Arbouw enz. 
Een fusie van DTP met de arbodienst voor de gezondheids- en welzijnssec-
tor lag in die tijd niet voor de hand. “Als iemand dat toen had gezegd, zou
niemand dat hebben geloofd!”  

Toch werd de fusie in 2000 een feit en zo kwam Hans al spoedig weer vele
oud-collega’s tegen als zijnde zijn nieuwe collega’s. Met de oprichting van
Mætis arbo was hij nog niet helemaal bij zijn laatste werkgever aangeland.
In 2005 heeft Mætis arbo (inmiddels overigens alleen nog ‘Maetis’ geheten)
de arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen via een outsourcing onderge-
bracht bij Arbode Consultancy. 
Zo is Hans, zonder veel sollicitaties en zonder erom gevraagd te hebben,
toch ettelijke malen van werkgever gewisseld. In 2007 heeft hij zijn instru-
mentaria aan de wilgen gehangen, om het zo te stellen, en is van zijn VUT
gaan genieten.  

Die goeie(?) ouwe tijd
In zijn woning in Zaandam, met zicht op de Zaan, haalt Hans herinneringen
op aan de begintijd bij BGD Zaanstreek.
“In de zaanstreek, een van de oudste industriegebieden van Nederland vond
je (en enkele vind je nog) bedrijven zoals: Bruynzeel, Forbo, Wessanen,
Honig, Verkade, Duyvis, Albert Heijn, Zetmeelbedrijven Bijenkorf (ZBB): bij
het laatstgenoemde bedrijf hadden ze nog filterpersen staan die dateerden
van eind 19e eeuw.  De werkomstandigheden waren er toen vaak niet best,
veel lichamelijke belasting, zowel tillen als werkhouding, verder vaak lawaai
en stof en slechte verlichting. Dat was niet alleen maar omdat de werkge-
vers er geen oog voor zouden hebben: de oprichting van BGD Zaanstreek
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door Van Nieuwenhuize, was juist mede mogelijk omdat een aantal van
deze bedrijven daar toen geld voor hebben vrijgemaakt. Het waren vaak
familiebedrijven, met nogal patriarchale verhoudingen. Ik weet nog dat men
bij een bedrijf waar ze kaaswas maken,  een Amerikaanse eigenaar hadden,
net als bij een grote cacaofabriek trouwens. Eenmaal per jaar kwam de
eigenaar het bedrijf bezoeken. Dan stond het voltallige personeel zo onge-
veer stijf van de zenuwen en in het gelid voor hem. Bijna nog op het feodale
af.  
Maar tegelijk was het ook zo, dat als ze tot het inzicht waren gekomen dat er
zaken verbeterd moesten worden, dan werd er goed geld voor uitgetrokken
en was er ook ruim de tijd om onderzoeken uit te voeren. 

Een diepgaand ergonomisch onderzoek waarvoor ik een apparaat ontwik-
keld heb, heeft ruim 200 uur in beslag genomen en dat kon allemaal in
werktijd. Heden is dat ondenkbaar.
Als bedrijven een besluit hadden genomen, dan kwam dat op het investe-
ringsplan voor de komende jaren. Bij de BGD Zaanstreek werden wij daarin
betrokken, in elk geval door een aantal grotere bedrijven zoals Duyvis,
Verkade, Bruynzeel en ZBB. Zo wist je ook als BGD wat ze de komende
jaren gingen doen aan verbetering van de arbeidsomstandigheden. 
Er was veel fysieke belasting bij die bedrijven, zwaar tillen enzo. Bij de aan-
voer van zakken pinda’s en van cacaobonen, dat ging toen per schuit want
over de weg was nog te duur. Die schuiten moesten gelost worden, dan
werd er via koppelbazen een ploeg ingehuurd. Dat waren losse werkne-
mers, geen vaste dienst. Er was wel een ‘harde kern’ van mannen die het
meest werden ingezet op dat werk, daarvan is zeker meer dan de helft
vroegtijdig met werken opgehouden en in de WAO terecht gekomen, puur
door slijtageverschijnselen als gevolg van de zware fysieke belasting van dat
werk. Ik herinner mij dat het lossen van een schuit met pindazakken op de
volgende manier ging: in het ruim van de schuit werden de zakken op een
jacobsladder gesleurd, zo werden deze van laag naar hoog op de kade
getransporteerd. Daar kwamen de zakken op een lopende band terecht en
daar moesten ze dan door die mannen afgetild worden. Die namen de zak-

ken pinda’s op hun schouders en droegen ze zo verder de fabriek in. Die
zakken werden dan in de fabriek op een pallet gegooid. Dat waren zakken
van 80 kilo, in die tijd, echt waar …. 80 kilo. Men wist zelf wel dat dit veel te
zwaar was, maar de mensen protesteerden zelf als er maatregelen werden
voorgesteld om het werk lichter te maken. Immers, als er verbeteringen wer-
den doorgevoerd, kregen ze minder toeslag (zwaar werk toeslag of gevaren-
toeslag). Ook de vakbonden hadden daar destijds ook veel te weinig aan-
dacht voor, het ging daar primair om werktijden, arbeidstijdverkorting en
beloning. 
Ook in andere bedrijven was er in die tijd veel ergonomisch belastend werk,
zoals de inpaksters bij Verkade, Duyvis en bij Smith’s (van de chips – nu:
Lay’s). Ook kassawerk bij Albert Heijn, daar heb ik ook veel advieswerk
gedaan. Met gevaarlijke stoffen heb ik mij minder bezig gehouden, maar wel
veel stof- en lawaaimetingen, bijvoorbeeld meelstof en machinelawaai aan
productielijnen. En ja, in de maïszetmeelfabriek, daar was regelmatig sprake
van een verhoogde concentratie aan zwaveldampen. Ze brandden daar
grote stukken zwavel, van die gele brokken, om zwaveligzuur te maken
waarmee de maïs in enorme inweektonnen werd behandeld. Die zwavel
werd in oventjes gestookt en dan moest je dat met Drägerbuisjes meten.
Tegenwoordig wordt dit proces op een andere en meer verantwoorde wijze
uitgevoerd en hangen er SO2-monitoren bij de installaties. 

Van goochem naar google
Zo wie zo heb ik veel ergonomisch onderzoek en advieswerk gedaan zoals
in de ontwerpfase van bijvoorbeeld bedieningspanelen van productieruimtes.
Dan moest je je verdiepen in de zintuigfysiologie, bijvoorbeeld omdat de
lichtjes die aangaven of de kleppen open of dicht stonden niet goed zicht-
baar waren, vanwege het optreden van reflectie bij zoninstraling via raam-
partijen die tegenover het paneel gesitueerd waren. Nu is dat allemaal com-
puterwerk, maar toen had je hele grote ‘flow-panelen’ om het proces te vol-
gen. Uiteindelijk werden daar ramen geplaatst, in een hoek van circa dertig
graden om de optredende reflectie op het paneel bij een bepaalde zonne-
stand te voorkomen. 
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Geen meetapparatuur beschikbaar? Dan bouw ik die zelf! 

“Elke cursist zal een Bedrijfshygiënisch practijkprobleem als studieopdracht
moeten uitvoeren en verwerken tot een eindrapport.”
Uit: “Leerplan Opleiding Bedrijfshygiëne” van IHBO West Brabant, 1985.

Uit de door Hans Kramer beschikbaar gestelde documentatie blijkt dat de
studieopdracht zeer diverse problemen kon bestrijken: geluid en audiome-
trie, PAS-metingen, hittebelasting, blootstelling aan SO2 en zelfs een multi-
disciplinaire aanpak van een helaas niet nader benoemd probleem.  
Het probleem dat Hans Kramer wilde onderzoeken was de fysieke belasting
van slagers bij de ‘centrale slagerij’ van Albert Heijn. In 1983 werd door A.
Opheikens, bedrijfsarts van BGD Zaanstreek opgemerkt dat er op zijn
spreekuur herhaaldelijk slagers uit de Centrale Slagerij van Albert Heijn te
Zaandam kwamen met klachten over rugpijn, pijn in de nek en klachten aan
de schouders.  Dit waren ‘snijders’ en ‘vliezers’, die als taak hadden om het
vlees te ontvliezen en te snijden. Daarbij stonden ze aan tafels van 90 cm
vaste werkhoogte in voorovergebogen houding, met hoofd en nek vaak in
gefixeerde stand om te kunnen zien wat men deed. Dat leidde tot veel stati-
sche spierbelasting in de onderrug en in de nek en schouders. Verder moest
voor het werk te ver gereikt worden, hetgeen bijdroeg aan de hoge fysieke
belasting.

Op verzoek van de bedrijfsarts heeft Hans in 1984  eerst literatuuronderzoek
en observaties van het werk uitgevoerd, samengevat in een “Ergonomische
beoordeling van de werkplek van de snijder/vliezer aan de snijtafels”.
Het hoofd van de Technische Dienst van Ahold had in Denemarken een
mogelijk geschikte betere snijtafel gezien, een type dat zowel in hoogte ver-
stelbaar was als beschikte over een in schuine stand instelbaar werkvlak. Dit
bood de mogelijkheid voor elk individu de optimale werkplekinstelling te
creëren. Maar omdat de aanschaf voor 35 slagers een behoorlijke investe-
ring vergde, was er behoefte aan meer argumenten. De vraag kwam daar-
door op, of de vermindering in statische spierbelasting in ‘maat en getal’ kon

worden uitgedrukt, met andere woorden er was behoefte aan een kwantita-
tieve vergelijking van de in gebruik zijnde tafels met een testmodel van de
nieuwe snijtafel. 
In de literatuur had Hans weliswaar hiervoor geen kant-en-klare handzame
methode gevonden (inclinometers waren destijds nog in het eindstadium van
ontwikkeling), maar wel bood het boek “Biomechanica van het skeletsys-
teem” (prof. C.J. Snijders e.a.) een rekenmethode die voor de bedoelde situ-
atie bruikbaar was. 
Er kon een verband worden gelegd tus-
sen de voorovergebogen lichaamshou-
ding en de daardoor ondervonden stati-
sche spierbelasting. De voorovergebo-
gen houding werd daartoe uitgedrukt
als de horizontale afstand (a) tussen de
schouderkom en het centrum van de
wervelkolom. Uit het lichaamsgewicht
en het krachtenevenwicht in het lichaam
bij een bepaalde stand, kon het kracht-
moment berekend worden als maat
voor de statische spierbelasting. De te
meten afstand (a) verandert tijdens het
werken voortdurend, maar door her-
haalde metingen met een vaste maatlat
kon de spreiding van de maximale
afstand a voor enkele individuen wor-
den bepaald. Er bestond destijds echter
nog geen apparatuur om dat in de prak-
tijk te meten. 

Maar, Hans zou Kramer niet zijn als hij zich daardoor had laten weerhouden!
In zijn onderzoeksverslag schrijft hij: “Vanuit een theoretisch kader is een
eenvoudig meettoestel gebouwd waarmee tijdens de vlies- en snijhandelin-
gen, de afstand van het zwaartepunt van het bovenlichaam in afwijking met
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de geheven rompstand kan worden bepaald. Met behulp van dit meettoestel
kan deze parameter feitelijk continu worden gemeten, waarmee de rugbelas-
ting kan worden beoordeeld. Om de torsie van het bovenlichaam hierbij te
betrekken is het mogelijk gemaakt deze afstand zowel aan de linker- als aan
de rechterzijde van het bovenlichaam op een twee-kanaals schrijver te regi-
streren.” (Zie foto). 

Met dit apparaat is bij acht slagers van de Centrale Slachterij Ahold een
onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten in een omvangrijke rapportage
(destijds nog geheel handmatig uitgetypt – door zijn vrouw, Loes) zijn weer-
gegeven. Uit de meetresultaten werd de statische spierbelasting berekend
voor de oude situatie en bij gebruik van het nieuwe testmodel. Natuurlijk met
enig voorbehoud (gezien de omvang van  het onderzoek) werd geconclu-
deerd (letterlijk: geconcludeerd), dat verhoging van het werkblad in het alge-
meen resulteerde in een duidelijke reductie van de rugbelasting. Tevens
bleek dat bij een optimaal ingestelde werkbladhoogte, de tordering van het
bovenlichaam verminderde. Het onder-
zoek gaf verder aanleiding tot aanbeve-
lingen over de optimale werkhoogte in
relatie tot de lichaamslengte en signa-
leerde nog andere factoren die van
invloed bleken te zijn op de rugbelas-
ting, waaronder de schuinstand van het
werkblad en de reikafstand bij het
werk.  

Op basis van de indicaties uit het
spreekuur van de bedrijfsarts en de
resultaten van dit onderzoek werd bij
de Centrale Slagerij besloten om voor
alle snijders/vliezers de nieuwe snijtafel
aan te schaffen. Dhr. Opheikens zei
hierover (destijds in AH Flitsen, het per-

soneelsblad van Ahold BV): “Het positieve van deze ergonomische aanpas-
sing is dat de verbeteringen worden aangebracht zonder dat ik in precieze
cijfers aan kon geven wat de invloed van de klachten was op bijvoorbeeld
het ziekteverzuim en de productiviteit. Er zijn ook geen uitvoerige kosten-
baten analyses aan vooraf gegaan. We hadden alleen die indicaties uit mijn
spreekuur en een gedetailleerde ergonomische beoordeling van de werk-
plek. Het is uitermate positief dat dit probleem meteen is onderkend.” 

Aandacht voor arbeidsomstandigheden in de Centrale Slagerij was in die
periode duidelijk groeiend, dat bleek niet alleen uit de introductie van de
nieuwe snijtafels. Eerder was er ook al gekeken naar de geluidsbestrijding
en is er aandacht besteed aan de klimatologische omstandigheden. 
“Het onderzoeksonderwerp is door de cursist met enthousiasme en vasthou-
dendheid benaderd, onder het motto wie A zegt moet ook B zeggen. Tijdens
het onderzoek zijn alle deelproblemen met betrekking tot meet- en registra-
tiemethoden nauwgezet uitgewerkt en opgelost. (…) De uitgebreidheid (in
het kader van deze opleiding) van het onderzoek is onderkend en bespro-
ken, maar de wil om te komen tot een afgerond onderzoeksproduct heeft
geleid tot dit resultaat.  Ook de verwerking van de vele onderzoeks- en
meetgegevens tot dit helder geschreven adviesrapport is zeer positief. Een
mooi resultaat!” 

Aldus Ir. P. van Buchem in zijn beoordeling van de rapportage van Hans’ stu-
dieopdracht.  

“Je merkt de laatste paar jaar een vergrote aandacht voor de arbeidsom-
standigheden in de vleesverwerkende industrie, zowel van vakbonden als
van werkgevers” aldus Hans Kramer destijds in AH Flitsen (mei 1986).  In
retrospectief mogen we stellen, dat hij zelf daaraan heeft bijgedragen door
een combinatie van doorzettingsvermogen en een bijzonder inventieve aan-
pak bij het kwantificeren van deze problematiek. 
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De ergonomische uitgangspunten haalden we o.a uit een boekwerk met
daarin veel kennis afkomstig van de NASA, de Amerikaanse ruimte-onder-
zoekers, “Human Engineering Guide” heette dat geloof ik.  
Je kon bijvoorbeeld stuiten op de vraag “Hoe heet mag een koekje zijn als
het uit de oven komt, om het in te kunnen pakken?”  Er was geen ‘Google’
dus je moest zelf op zoek, dat betekende veel literatuurrecherche en heel
veel bellen. Dan kwam je terecht bij specialisten in de ergonomie, heren van
naam en veelal in dienst van TNO. Soms zat je met kromme tenen omdat
het toen niet van zelfsprekend was dat specialisten werden benaderd door
niet specialisten. Zo waren de verhoudingen toen nog. 
Wij hadden bijvoorbeeld ook al een ‘arbeidshygiënische inventarisatie’ en
daar maakten we dia’s bij. Dan werden de ‘beslissers’ in een bedrijf in een
zaaltje verzameld en kregen een presentatie. Zelf heb ik het met een collega
samen meegemaakt, dat wij bijna werden weggestuurd om de dia’s die
waren gemaakt. Dat beviel toen niet altijd. Er was bijvoorbeeld een dia in
een chocoladefabriek gemaakt, die fabriek ging er toen nogal prat op dat er
zeer hygiënisch werd gewerkt (onderdeel van het kwaliteitsimago). Wij had-
den een dia gemaakt van een vat met chocolade, dat afgevoerd zou moeten
worden, maar het stond op een plek waar het niet uitgesloten was dat dit als
retourproduct door het personeel kon worden gezien en dus teruggevoerd
kon worden in het productieproces. Daar mocht geen vergissing over moge-
lijk zijn, dus dat hadden wij gefotografeerd. De bedrijfsleider was woedend,
dat die dia was gemaakt! ‘Wat haalden wij ons wel in het hoofd!!??’ Zo ging
dat. Eenmaal is een collega van mij om een dergelijk feit bij een bedrijf
daadwerkelijk weggestuurd.

Dan komen we bij het ergonomisch onderzoek bij de oude Centrale Slagerij
van Albert Heijn, wat de aanleiding was voor dit interview. Een mooi voor-
beeld van hoe lastig het was om goed onderzoek te doen in de pionierstijd
van de arbeidshygiëne, maar tevens een voorbeeld van wat er toen mogelijk
was binnen de bedrijfsgezondheidsdiensten. Er waren nog geen als zodanig
geformuleerde targets, geen ‘threats and opportunities’ of andere mismoedig
stemmende prestatie-indicatoren die het werkplezier van de jonge onderzoe-

ker bedierven. Bij de BGD Zaanstreek werd een bedrijfsarts geconfronteerd
met problematiek waarvoor hij ondersteuning van Hans Kramer inriep om de
arbeidssituatie kwalitatief en kwantitatief in kaart te brengen. Dat was een
mooie uitdaging, want meetmethodiek en apparatuur bleken op dat gebied
nog niet te bestaan, was althans nog niet zodanig ontwikkeld dat de BGD
over meetapparatuur kon beschikken. Het ging om metingen, inclusief het
vastleggen daarvan op een schrijver, van de statisch-dynamische spierbe-
lasting in de rug, bij slagers (‘snijders’ en ‘vliezers’) van vlees in de Centrale
Slagerij van Albert Heijn. Een computer was toch nog niet beschikbaar. De
uitkomsten van het onderzoek waren dusdanig, dat er nieuwe snijtafels wer-
den aangeschaft waarbij het lichaam minder zwaar werd belast door de ver-
minderde statisch-dynamische belasting. 

Het hele meetinstrument voor dit onderzoek is door Hans eigenhandig ont-
worpen, ontwikkeld en gebouwd. Dat kon en mocht destijds gelukkig nog in
werktijd, anders was het er niet van gekomen. Enerzijds illustreert dit het
pionierskarakter van het arbeidshygiënisch onderzoek- en advieswerk en de
problemen waar je voor kon komen te staan. Er moest behalve aan meetap-
paratuur, ook nog veel aan onderzoeksmethodiek ontwikkeld worden.
Tegenwoordig zijn we verwend met geavanceerde meetapparatuur (inclino-
meters) en computers die het rekenwerk uitvoeren en die statistische bewer-
kingen mogelijk maken waarvan destijds nog slechts gedroomd kon worden.
Maar anderzijds is het ook weer zo, dat er toen vrijheid bestond óm te pio-
nieren, waarbij een bedrijfshygiënist een onderzoek mocht uitvoeren dat
tegenwoordig door een gediplomeerd ergonoom naar zich toe zou worden
getrokken. Die vrijheid is er niet meer en die zal ook niet terugkeren. 

Interview door Jodokus Diemel, Zaandam, 22 april 2008. 
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Eén van de bedrijfshygiënisten van het eerste
uur die ook zeer actief was binnen de NVvA is
Hans van Vugt (Zaandam, 1940). In de jaren '70
was Hans één van de medeoprichters van de
‘Contactgroep Bedrijfshygiënisten’, waaruit later
de NVvA is ontstaan. 

Na een vooropleiding van LTS, voorbereidend
HTS, Verpleegkunde A en B, OK assistent, diver-
se postacademische opleidingen op het gebied
van toxicologie en andere voor de arbeidshygië-
ne relevante opleidingen en cursussen, is hij
vanaf 1967 werkzaam bij Stichting Bedrijfsge-
neeskundige Dienst (SBGD) voor de Zaanstreek.

“Bij SBGD Zaanstreek heb ik gewerkt tot maart 1980. Al gedurende mijn
werktijd daar werd ik gastdocent arbeidshygiëne bij de bedrijfsartsen oplei-
dingen in Nijmegen, Leiden en Amsterdam en bij de opleiding voor verzeke-
ringsgeneeskunde in Utrecht. Verder ben ik betrokken geweest bij de nieuwe
opzet voor de opleiding voor bedrijfsverpleegkundigen in Nijmegen. Vanaf
1980 tot 1998 was ik werkzaam als zelfstandig adviseur en runde ik een
adviesbureau met een wisselend aantal partners. In die periode heb ik veel
bedrijfsgezondheidsdiensten (later arbodiensten) bijgestaan in het opzetten
van arbeidshygiënisch onderzoek en in het organiseren en opzetten van
arbeidshygiënische afdelingen. Vanaf 1998 tot 2006 (1 jaar na mijn pensio-
nering) ben ik werkzaam geweest bij Arbodienst AGW in Hoorn, waar ik heb
meegeholpen deze te ontwikkelen van een kleine zesmans organisatie naar
een volwaardige arbodienst met 50 werknemers. Sinds 2006 ben ik met
pensioen en sindsdien werk ik af en toe nog op afroep en ik geef nog steeds
les aan bedrijfsartsen in opleiding.”

Op 2 januari 1967 ben ik begonnen bij SBGD Zaanstreek. Dit naar aanleiding
van een advertentie waarin werd gevraagd naar een medisch geschoold per-

DE VIERDE VOORZITTER:     

Van 10-11-1989  tot 30-05-1991                        

Tijdens mijn voorzitterschap 1990-1991 heeft de NVvA het congres
“Beheersmaatregelen in de arbeidshygiëne” georganiseerd. Dit congres
heeft de aandacht voor beheersmaatregelen sterk vergroot en dat is
sindsdien een vast terugkerend onderwerp op de succesvolle NVvA-
symposia. 

Als voorzitter van de NVvA heb ik ter gelegenheid van de uitreiking van
het 100ste diploma aan de opleiding Arbeidshygiëne van de Hogeschool
West-Brabant te Breda gesproken. Onder de titel “De mooie toekomst
van de arbeidshygiëne” heb ik een vurig pleidooi gehouden voor de ver-
ankering van de arbeidshygiënische professie in de Nederlandse arbo-
zorg. De aanwezige leidinggevenden van het ministerie van SZW heb-
ben mij daarop uitgenodigd deel te nemen aan een interne werkgroep
van het ministerie, om de verankering van de arbeidshygiënist vorm te
geven. Dankzij de grote steun van Ton Spee, toenmalig beleidsmede-
werker bij SZW, was het gevolg dat de arbeidshygiënist als een van de
verplichte kerndisciplines werd aangewezen.

Certificatie is een aardige start, maar zeker niet meer dan dat! 
Als onderdeel van het proces van certificering de arbeidshygiënist, zijnde
één van de verplichte kerndisciplines, is in 1991 het rapport van de
‘Werkgroep Certificering’ onder mijn voorzitterschap verschenen. Dit rap-
port formuleerde de eisen te stellen aan kennis en vaardigheden van de
professionele arbeidshygiënist en schetste de contouren van het op te
zetten certificatie-systeem. 

De rest is geschiedenis...

Lex Burdorf

Veertig jaar Arbeidshygiëne 
Hans van Vugt 

Hans van Vugt
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soon met technische belangstelling, of een technisch geschoold persoon met
medische belangstelling, om in de grote Zaanse bedrijven onderzoek uit te voe-
ren naar gezondheidsschadelijke effecten.
Mijn achtergrond was technisch (autotechniek en voorbereidend hoger tech-
nisch onderwijs), maar ik had mijn vervolgonderwijs ( in totaal zo’n zeven jaar)
in een totaal andere inrichting gedaan: Verpleegkunde A en B en allround ope-
ratie-assistent.
Uit nieuwsgierigheid ben ik gaan informeren wat een dergelijke functie beteken-
de. Ik wilde altijd al mijn medische kennis combineren met de technische. Na
een uitvoerig gesprek met de directeur van de SBGD Zaanstreek (dr. J. P. van
Nieuwenhuize) kwamen we direct tot zaken. Het was een nieuwe, in Nederland
nog niet bestaande functie, maar de supervisor van de BGD (Prof. dr G.C.E.
Burger) wilde dat er iemand werd opgeleid naar analogie van de Amerikaanse
Industrial Hygienist, die dan hier fabriekshygiënist zou moeten gaan heten.
Er was een curriculum uitgeschreven waarin diverse stages en aanvullende
cursussen waren opgenomen die moesten leiden tot kennis van het inventa-
riseren van gezondheidsbedreigende factoren in de Zaanse industrie. Bij de
BGD waren een aantal grote Zaanse bedrijven aangesloten, zoals Duyvis,

Honig, Verkade, Cacaofabriek “De Zaan”,
Pielkenrood Vaten en verder een aantal klei-
nere bedrijven in de voedingsindustrie, de
scheepsbouw, houtverwerking etc. 

Bedrijfshygiëne in 1967
De basis voor het uitvoeren van de bedrijfsonderzoeken was een door
Burger uitgeschreven lijst met 14 punten, die per bedrijf moesten leiden tot
een het afdelingsgewijze inventarisatie van gezondheidsbedreigende facto-
ren. De basis was daarmee gelegd en deze is in de loop van de jaren niet
veel veranderd, maar wel aangepast en meer uitgebreid. 

De eerste onderzoeken
Een paar voorbeelden van de eerste onderzoeken die werden uitgevoerd en
waarbij de eerste ervaringen werden opgedaan. Eerst een aantal ernstige
toxicologische gevallen. 

Het eerste onderzoek. In een cacaoverwerkende industrie was een man
onwel geworden tijdens het schilderen van een fabriekshal, met een schim-
melwerende verf. 

DE 14 PUNTEN VAN DE ‘LIJST VAN BURGER” WAREN:

A.   ARBEIDSMILIEU
1. Toxicologie 
2. Klimaat 
3. Verlichting 
4. Geluid 
5. Veiligheid 

B.   HYGIËNE EN HYGIËNISCHE VOORZIENINGEN   
6.   Bad-, was- en kleedruimten 
7.   Producthygiëne 
8.   Toiletten 
9.   Kantine, verblijfsruimten 

10.  Overige 

C.   GEESTELIJKE ARBEIDSBELASTING 
11. Rust-/werkperiode 
12. Werktempo 
13. Hinder (cognitieve en/of emotionele belasting) 

D.   ERGONOMIE 
14. Ergonomie 

(dynamische en statische spierbelasting, houdingsbelasting) 

Filterpers voor het filteren van eiwitten
(gluten). Weinig ruimte, stank van H2S,
zwaar werk, hoge temperaturen. 
De medewerkers maakten als opmerking
over hun sociale acceptatie:  “Wij hebben
altijd plaats in de bus” vanwege de lucht
die om hen heen hing en die minstens
twee weken in de poriën bleef zitten.
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In dit laboratorium deed men
onderzoek naar dioxines. 
De uitlaat van de (zwaar beveilig-
de) zuurkast waarin dit plaatsvond
stond 1 meter van de aanzuigope-
ning van de luchtbehandeling. De
gemeten achtergrondwaarden wer-
den in het onderzoek meegeno-
men als  “natuurlijke achtergrond
bias”.
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De man was boven op een ladder onwel geworden en met veel moeite naar
beneden gehaald. De uitkomst van het onderzoek was gelukkig niet zo
moeilijk en voorspelbaar. Er werd gewerkt met een chloorrubber verf. De
temperatuur in de hal was zeer hoog, vanwege de hete persen die er ston-
den. Tijdens het verven ontstond een hoge concentratie aan oplosmiddel-
dampen boven in de hal, waar de man aan het verven was zonder persoon-
lijke beschermingsmiddelen. Concentratiemetingen waren niet meer mogelijk,
maar de situatie was zonder meer duidelijk. Wel bleek nu de behoefte om in
het veld metingen te verrichten aan concentraties van oplosmiddelen.
Hiervoor werd TNO-Binnenlucht ingeschakeld; er werd stage gelopen om
mogelijkheden en methoden van onderzoek te leren.

Een tweede voorbeeld: Van een voedingsmiddelenindustrie werd een man
opgenomen met acute vergiftigingsverschijnselen na het repareren van een
pomp met een thermische olie.
De symptomen waren: hevig braken, diarree, uitdroging, geelzucht.
De man lag 2 maanden in het ziekenhuis en had ernstige leverstoornissen
opgelopen die later gelukkig grotendeels weer herstelden. De olie was, vol-
gens de gegevens van de fabrikant, een volledig inerte thermostabiele vloei-
stof, te gebruiken voor het verhitten van processen op afstand. Er waren
geen gegevens van enige toxiciteit. 

Bij navraag bij de leverancier kregen we een zeer juridisch gestelde brief
waarin werd duidelijk gemaakt, dat wanneer er door ons (de BGD), voor het
bedrijf schadelijke informatie naar buiten zou worden gebracht, er juridische
stappen zouden volgen. 
De samenstelling van de olie werd aangeduid als polycyclische gechloreer-
de bifenylen (PCB). De olie werd als onschadelijk voor mens en milieu aan-
gemerkt en was bij uitstek geschikt voor het
verhitten van voedingsmiddelen op hogere
temperaturen!!!

Literatuuronderzoek bracht in eerste instantie
niets aan het licht, maar er waren wel aanwij-
zingen over een ander middel: vlamvertra-
gers, polybroombifenylen, die in Michigan in
1973 en 1974 tot grote problemen hadden
geleid. Door verwisseling met veevoer veroor-
zaakten PCB’s ernstige effecten onder koeien
en bij kleine kinderen die besmette melkpro-
ducten van deze koeien hadden gebruikt.
Het bedrijf is op ons dringend advies onmid-
dellijk gestopt met de toepassing. Nu weten
we hoe de stand van zaken is met betrekking
tot PCB’s. Waarschijnlijk is hiermee toen een
grootschalige voedselvergiftiging voorkomen. 

Nog een paar grote en schokkende toxicologische gebeurtenissen:
Aflatoxine onderzoek bij een grondnoten (pinda’s) verwerkende industrie. Bij
een oliefabriek met een personeelsbestand van 64 personen waren in 10
jaar 12 mensen overleden aan kanker, waarbij o.a. een aantal aan een zeld-
zame vorm van leverkanker. Onderzoek wees uit dat er in de binnenlucht
zeer hoge concentraties aflatoxine B1 aanwezig waren. Het bedrijf is gesloten. 

Zittend werk in de industrie eind zesti-
ger jaren.
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Een paar schetsen uit die tijd 
Op een dag liepen de bedrijfsarts en ik
samen met de directeur-eigenaar door een
groot bedrijf. Op één van de productieafdelin-
gen zaten mensen achter productiemachines
op houten veilingkistjes, met een kussentje
er op van diverse materialen, zoals juten zak-
ken, karton of samengebonden oude lappen. 
De bedrijfsarts en ik keken elkaar aan en
begrepen dat hier een opmerking over moest
worden gemaakt, dus vroeg de bedrijfsarts:
“Meneer Gerrit, (volgens Zaans gebruik wer-
den directeuren bij hun voornaam aange-
sproken) moeten die mensen nu op een vei-
lingkistje zitten?” Waarop meneer Gerrit
vroeg: “Waar? Zijn ze nu helemaal bedon-

derd! Natuurlijk niet, weg met die kistjes!” 
De bedrijfsarts en ik keken elkaar verrast aan, want zo’n snel resultaat had-
den we niet verwacht en we zagen in onze verbeelding de nieuwe stoelen al
aankomen. We liepen verder en meneer Gerrit zei nogmaals , “Zijn ze nu
helemaal bedonderd, een arbeider zit niet, een arbeider staat.” 

Het heeft nog maanden geduurd voor we de directeur ervan hadden over-
tuigd dat zitten toch echt beter was en dat het de productie eerder zou
bevorderen dan doen afnemen.
Later zouden we in dit bedrijf een groot renovatieproject uitvoeren waarbij de
doelstelling was: het optimaliseren van de werkomstandigheden en terug-
dringen van het verzuim van 25% naar 7%, hetgeen grotendeels is gelukt. 

Ik herinner me verder twee doden op ver-
schillende plaatsen, door een gelijksoortige
oorzaak. Eén man overlijdt na het gebruik
van een persluchtmasker. De luchtfles was
gevuld uit een compressor. Er had enige tijd
een auto staan draaien met de uitlaat voor
de inlaat van de compressor, waardoor deze
gevuld was met CO. 
Een andere man, ook dood door gebruik van
een verslucht masker, dat was aangesloten
op een persluchtleiding. Hier was iemand
bezig geweest met het schoonmaken van
motoronderdelen met perchloorethyleen,
vlak voor de aanzuigopening van de com-
pressor.

Klimaatonderzoek
Hoge temperatuurbelasting kwam in de
Zaanstreek veelvuldig voor in de voedingsin-
dustrie. Oliepersen, cacaopersen, bakkerijen. Maar ook in de triplexindus-
trie tijdens het persen van de triplexplaten (met hoge concentraties formal-
dehyde). Hierbij kwamen ook nog de zware fysieke arbeid, stofbelasting
en onaangename geuren. 
Of elders: hoge temperaturen en stofbelasting in combinatie met oliedam-
pen en ook nog zware lichamelijke arbeid.
De longarts in het Zaanse ziekenhuis beoordeelde de longfoto’s van de
Zaanse industrie met “normaal diffuus”. Een vakantie vervanger reageerde
geschokt met “Tjonge wat een diffuse longbeelden!”. Blijkbaar speelde
gewenning ook hier een rol bij het beoordelen. 

Het persen van houtplaten. 
Temperatuur van de pers 120

o
C, ge-

wicht van de platen 100 tot 150 kg, for-
maldehydeconcentratie: 10 – 15 ppm.

Ergonomie: Zittend werken.
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Een ergonomisch onderzoek in een slasau-
senfabriek leidde tot het opheffen van  een
overbodige functie. Aan het eind van de
lopende band zat de eindcontroleur. Deze
controleerde de flesjes op een stuk of zes cri-
teria: geen luchtbelletjes, scheuren in het
glas, dopje op de fles, juiste inhoud, aanwe-
zigheid van het etiket en aanwezigheid van
ongewenste vulling bijvoorbeeld een muis of
iets dergelijke. 
Wij waren van mening dat deze functie niet
bepaald gezondheidsbevorderend was. De
vulsnelheid was 120 flesjes per minuut, zodat
de controleur 12 items per seconde moest
waarnemen. Als waarnemingsnorm gold 0,7
item per seconde. 
Maar er was grote weerstand om deze functie
overbodig te verklaren, want er kwamen toch
af en toe klachten van klanten. Als proef heb-
ben we toen een aantal flesjes met zwarte koffie tussen de slasausflesjes
gezet, deze werden allemaal ingepakt en zouden zijn verzonden als we het
bedrijf dit niet meegedeeld hadden.

Geluidmetingen
Er zijn heel wat anekdotes te vertellen uit deze periode. Alleen al het meten
van geluid was een belevenis. Dit werd uitgevoerd met de “Peekel pook”,
een versjouwbare geluidmeter in een stootvaste stalen kast van ongeveer 3
kg, die met uitgetrokken microfoon bijna een halve meter voor je uitstak. Er
zaten ook veel knoppen op, voor iedere functie een aparte draaiknop. En er
waren véél functies: slow, fast, peak, dB(A) dB(C) en Lineair, maar ook de
mogelijkheid om in octaafbanden te meten. Het was een heel gedoe, want
iedere waarneming moest handmatig worden opgeschreven, wij wisten toen
niet beter. 

Verschillen tussen vroeger en nu?
De bedrijfsgezondheidszorg was in de beginjaren vooral gericht op het
opheffen van extreme omstandigheden. Als regionale dienst hadden we een
aantal bedrijven, die verplicht waren aangesloten. Eerst bedrijven met meer
dan 750 werknemers en later met meer dan 500 werknemers. Maar er
waren ook flink wat bedrijven die zich vrijwillig aansloten en die voordeel
zagen in een actief beleid op het gebied van het verminderen van ziektever-
zuim en het optimaal belasten van werknemers. Dat had wel tot gevolg dat
we een populatie hadden die een bovengemiddelde doorsnee was van de
bedrijfspopulatie. 

Filterpers voor het filteren van slaolie.
De aanslag op de muren is van stof en
oliedamp. Daarbij zwaar lichamelijke
arbeid onder hoge temperaturen (tot
45oC).

Ergonomie: hou-
dingsbelasting.
Het bedienen van
een zoutdose-
ringsinstallatie.
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Later, met het invoeren van de Arbowet, is mij gebleken dat er met name in
het midden- en kleinbedrijf nog veel moest gebeuren op het gebied van risic-
opreventie en dat veel extreme situaties die in de grote bedrijven inmiddels
wel tot het verleden behoren, daar nu nog voorkomen. Mijn laatste toxicolo-
gisch onderzoek (twee jaar geleden) naar de arbeidsomstandigheden in een
kleine bronsgieterij toonde aan dat alle productiemedewerkers lood-bloed-
waarden hadden boven de grenswaarden en dat de hygiënische omstandig-
heden in geen enkel opzicht voldoen. 

Het verbaast mij dan ook dat met name kleine bedrijven in de huidige
Arbowet worden ontzien. Het is uiteindelijk voor mij na een beroepsleven
van meer dan 40 jaar arbeidshygiëne goed om terug te kijken en tot de con-
clusie te komen dat er veel ten goede veranderd is. De arbeidshygiëne heeft
voor wat mij betreft een duidelijke reden van bestaan.

Hans van Vugt RAH

Houtindustrie. 
Het slijpen of
wetten van
een mes van
de schil-fineer-
machine. 

Voor veel mensen lijkt het of Arbo Unie zo’n negen jaar terug gestart is,
maar de basis van Arbo Unie ligt vele vennootschappen, stichtingen en ver-
enigingen terug. De allereerste voorloper is de Bedrijfsgeneeskundige Dienst
“De Schelde” in Vlissingen, opgericht op 1 december 1908. 

De voorbereiding van de fusie van de 24 regionale aandeelhouderstichtin-
gen (de regionale bedrijfsgezondheidsdiensten) ging gepaard met veel spit-
werk in de archieven. Dit mondde tevens uit in een zoektocht naar de ont-
staansgeschiedenis van Arbo Unie. Rond 1920 was er al een aantal vooruit-
strevende bedrijven die een interne gezondheidsdienst hadden, zoals de
Scheepswerf in Vlissingen, Stork in Almelo, de Koninklijke Gist- en
Spiritusfabrieken in Delft en de Haven van Rotterdam. Veel van deze
bedrijfsgezondheidsdiensten zijn na de Tweede Wereldoorlog opgegaan in
regionale arbodiensten, die nu onderdeel zijn van Arbo Unie. De een
beweerde nog ouder te zijn dan de andere. Uiteindelijk, na verder graafwerk
van Arbo Unie historicus bij uitstek, Albert Meijerink, bleek de
Bedrijfsgeneeskundige Dienst De Schelde de oudste te zijn.

In de handgeschreven notulen van een vergadering van de raad van com-
missarissen van de Schelde van maart 1908 stond "Het is wenselijk een
fabrieksarts aan te stellen…". Daarna stelde De Schelde de eerste bedrijfs-
arts en de eerste verbandmeester aan en was de geneeskundige dienst van
de Schelde een feit. De aanstellingsdatum op de personeelskaarten van arts
en verbandmeester: 1 december 1908.
Maar hoe kom je van een scheepswerf in Vlissingen in 1908 naar Arbo Unie
in 2008? De BGD De Schelde, een interne afdeling van de scheepswerf,
werd in 1983 een zelfstandige stichting. Vervolgens fuseerde deze stichting
in 1991 met Arbodienst Zeeland in Middelburg. En Arbodienst Zeeland was
in 1982 één van de oprichters van de FBGD, die in 1995 omgedoopt werd in
Arbo Unie. Het bewijs is geleverd.

Arbo Unie bestaat in 2008 
honderd jaar!
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In 100 jaar is er wel wat veranderd in het werk. Bij de Scheldewerf bestond
het werk van de eerste bedrijfsarts vooral uit ongevallenbehandeling, zoals
oogletsel bij lassers of loodvergiftiging bij scheepsschilders. Maar al snel
werd met preventief werk begonnen, zoals gratis verstrekking van brillen en
bedrijfstandheelkunde.

De opzet van een interne bedrijfsgeneeskundige dienst in Vlissingen werd al
snel gevolgd door andere grote - meest industriële - bedrijven: Stork-
Hengelo (1912), DSM (1918), Philips (1928), Rotterdamse Havens (1929),
Werkspoor-Amsterdam (± 1930), Hollandse Kunstzijde Industrie -Breda
(1933) en de Gist- en Spiritusfabrieken-Delft (voor 1937). Behalve Philips en
DSM zijn alle bovengenoemde interne diensten uiteindelijk in Arbo Unie
opgenomen.

De eerste regionale (dus niet aan één bedrijf gebonden) BGD ontstond in
1942 in Dordrecht. Na de oorlog werden steeds meer van dat soort regiona-
le diensten opgericht, totdat het er in 1982 uiteindelijk 45 waren.
Vijfenveertig regionale diensten met vooral regionale opdrachtgevers. Het
was de BG Bouw (later hernoemd tot Arbouw) die er voor zorgde dat de
regionale BGD'en zich gingen verenigen. De bouwnijverheid verlangde meer
uniformiteit in keuringen en administratieve afhandeling daarvan. In 1982
ontstond daarom de Federatie van Gezamenlijke BGD'en, in 1995 omgezet
in Arbo Unie.

Voorlichtings
poster
Koninklijke
Maatschappij
De Schelde,
Vlissingen
(1917)
© Arbo 
Unie BV 
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Steeds meer landelijk opererende opdrachtgevers wilden Arbo Unie als
arbodienstverlener, mits de aangesloten arbodiensten hun uniformiteit maar
verder zouden verbeteren. Voordelen door schaalvergroting, zoals uniforme
automatisering en een landelijke inzetbaarheid van (super)specialisten leid-
den uiteindelijk in 2000 tot een volledige fusie van de 45 zelfstandige regio-
nale diensten tot één arbodienst. Nog steeds met een stevige voet in de
regionale markt, maar ook in staat om landelijke en internationaal werkende
klanten te bedienen. 

Albert Meijerink

DE VIJFDE VOORZITTER:     

Van 30-05-1991 tot 04-06-1993                             

Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik de voorzittershamer mocht
hanteren; dat was als opvolger van Lex Burdorf geen eenvoudige zaak. 

Hij en Ton Spee (toenmalig adviseur van het bestuur vanuit SZW - DGA)
hebben veel lobbywerk verricht om 'de arbeidshygiene' in het zicht te krij-
gen van SZW. 
In 1993 is het gelukt 'de arbeidshygiënist' in de vernieuwde arbowet te
krijgen. 

Aangezien hieraan wel de voorwaarde was verbonden dat die arbeidshy-
giënist gecertificeerd moest zijn, is er veel tijd gestoken in de voorberei-
ding om die certificering te realiseren. In 1993 is het SCA van start
gegaan. 

Op het 10 jarig jubileum heb ik de voorzittershamer overgedragen aan
Ronald Frencken. 

Foto boven, van links naar rechts. Staand: Ton Spee, Jan Boleij, Mariette
de Graaf, Christianne Derikx-van de Ven. Zittend: Dook Noij, Hemmie
Boers, Sonja Nossent.

Hemmie Boers 
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Tja, blijkbaar ben ik één van diegenen die al 25
jaar arbeidshygiënist is. Dat had ik absoluut niet
gedacht toen ik ooit begon te studeren. Ik was
duidelijk zo’n geval dat niet wist wat ie wilde wor-
den. Het was wel duidelijk dat ik met mensen en
milieu wilde werken. 
Het gebruik van Agent Orange in Vietnam was
de aanleiding, en dat ik niet graag de hele dag
op kantoor wilde zitten. Dus heb ik de opleiding
milieuhygiëne in Wageningen gedaan. Toen
was er nog geen arbeidshygiënische specialisa-
tie gedefiniëerd, waardoor ik de meest fantasti-
sche vakken in mijn studiepakket kon opnemen:
van cultuurtechniek, microbiologie, meteorologie
en bodemverontreiniging tot recht, organisatiepsychologie en voorlichtings-
kunde. 

Het werk
En waar ben ik dan al die jaren mee bezig geweest? Ik heb de kans gekre-
gen om bij verschillende organisaties te werken: eerst promoveren bij de
universiteit, daarna werk bij een arbodienst. Toen, na mijn verhuizing naar
Noorwegen, ben ik eerst gaan werken bij de arbeidsinspectie, toen bij een
centrum voor beroepsziekten en daarna als arbeidshygiënist bij Norsk
Hydro. En nu, de laatste jaren, bij een ziekenhuis als stralingsdeskundige en
sinds kort bij een Duits bedrijf, Bilfinger, dat gespecialiseerd is in onderhoud. 
Dit laatste was een bewuste keuze. Ik heb in veel branches werkplekonder-
zoek gedaan en wat me de laatste jaren opviel is, dat de werknemers in de
produktie nu een niet zo hoge blootstelling meer hebben. En over die bloot-
stelling is ook vrij veel bekend. 
De onderhoudswerkers hebben echter vaak een ongecontroleerde blootstel-
ling. De werkzaamheden worden in een korte periode uitgevoerd en vaak
zijn het reparaties, waarbij er van alles lekt of niet in bedrijf is, zoals het ven-
tilatiesysteem. 

Veranderingen
Wat zijn de veranderingen zoal in die 25 jaar? De globalisering heeft toege-
slagen en er zijn nog nauwelijks bedrijven in West Europa die goederen pro-
duceren. Hier bij ons in de buurt zijn bijna alle gieterijen, papierfabrieken,
hoogovens, auto- en busfabrieken enz. vertrokken naar lage lonen landen.
Het machinepark is verhuisd, maar het ventilatiesysteem en de arbokennis
zijn vaak niet meeverkocht en hier achtergebleven. 

Wat brengt de toekomst? Momenteel is iedereen druk in de weer met
REACH. 
Wat mij daarin boeit is hoe we de blootstellingscenario’s gaan beschrijven.
Daar zal de komende jaren nog druk over geschreven worden. En dan maar
hopen dat alle slimme oplossingen ook voor iedereen toegankelijk worden. 
Een andere ontwikkeling is veiligheidscultuur en kwaliteit. Scandinavië was
jarenlang de voorloper op gebied van arbeidsmilieu. Binnen de olieindustrie
blijven ze dat ook nog wel vanwege hun systematische aanpak. Dit is denk
ik de enige manier voor ons in Europa om productie te behouden. 

Na 25 jaar vind ik het vak nog steeds leuk.
En ik ga graag nog een tijdje door. Bijna elke
dag ga ik naar huis met het gevoel een klein
steentje te hebben bijgedragen aan betere
arbeidsomstandigheden voor anderen. Dat
blijft de drijfveer voor de komende 25 jaar.  

Saskia Wanders, mei 2008

Vijfentwintig jaar arbeidshygiënist
Saskia Wanders

Saskia Wanders
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Naast de vele anderen die vanaf de begintijd bij
de vereniging betrokken zijn, is ook Con
Boeckhout een afgestudeerd milieuhygiënist uit
Wageningen. In 1983 is Con Boeckhout afgestu-
deerd. Onder de studenten was er toen al veel
aandacht voor arbeidsomstandigheden en er
waren al veel arbeidshygiënische vakken. Zijn
vakkenpakket heeft hij dan ook vrijwel volledig op
het arbeidshygiënische vakgebied kunnen
afstemmen. In de doctoraalfase heeft hij voor het
vak Toxicologie een onderzoek gedaan naar de
mutageniteit van urine van rokers met de Ames-
test. Er was daarmee inderdaad al een duidelijk
verschil te vinden tussen rokers en niet-rokers. 
In een projectgroep heeft hij een gecombineerd vak Gezondheidsleer en
Luchtverontreiniging gedaan. Hij heeft toen een uitgebreid onderzoek
gedaan bij een verffabriek in Breda. Natuurlijk waren oplosmiddelen ook
toen al aan de orde. Hier waren dat vooral acrylaten. Vervolgens heeft hij
een stage gedaan in Canada bij The Gage Institute in Toronto waar onder-
zoek werd gedaan naar de effecten van luchtverontreiniging op de gezond-
heid (vooral ook in werksituaties). Ver voordat  internet, e-mail en mobiele
telefoons hun intrede deden, had dit nog heel wat voeten in aarde. Heel
basaal zoeken in tijdschriften naar mogelijke contactpersonen, vervolgens
een brief schrijven en afwachten. Even telefoneren was te duur. 

De eerste schreden
Na het afstuderen volgde de dienstplicht; als (erkend) ‘gewetensbezwaarde
militaire dienst’ werd het werken bij een ‘maatschappelijk nuttige organisatie’.
Zo heeft Con gedurende anderhalf jaar zijn vervangende dienstplicht in com-
binatie vervuld bij de Bedrijfsgezondheidsdiensten van Nijmegen en Arnhem.
De BGD-en hadden toen nog een groot contract met de BG-Bouw, maar dat
wijzigde in 1985, dus de geldstroom droogde op. Een heel moeilijke periode
brak aan voor BGD-en, een vast contract bij deze BGD-en zat er toen niet

DE ZESDE VOORZITTER:        

Van 04-06-1993 tot 12-12-1996        

Op de dag van het 10 jarig bestaan van de NVvA werd ik voorzitter. 
Een vrijdag. Feest op het water: eten, drinken en varen in de
Amsterdamse haven. 

En toen begonnen drie intensieve jaren. Meteen op maandag lag er al
een brief: gedoe. En het had iets te maken met respect voor waar de
NVvA op dat moment stond, en welke organisaties en personen daaraan
bijgedragen hadden.

Start van een lange periode waarin ik (maar gelukkig goed gesteund
door andere bestuursleden) bezig ben geweest met intern de zaken bij
elkaar houden. Diverse groepen stonden nogal eens tegenover elkaar:
de leden vanuit wetenschap, vanuit overheid, vanuit de praktijk in de
toen net opgerichte arbodiensten. Terugkijkend ben ik trots op ons: de
NVvA is één vereniging gebleven.

Een bijzonder moment was voor mij de bevestiging van de NVvA als
kennisvereniging. Daar hebben we hard voor gewerkt en na een span-
nende stemming is het gelukt. Weg met de ballottage, wie wil bijdragen
aan kennisverspreiding is welkom bij de NVvA.

Tot slot: een tijdje ben ik gecomplimenteerd geweest met het feit dat ik
de langstzittende voorzitter was (4 jaar). Inmiddels (2008) ben ik daarin
heel ver ingehaald, en complimenteer ik mijn opvolgers.

Ronald Frencken

Toekomst van arbeidshygiëne: koffiedik
Con Boeckhout

Con Boeckhout
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in. Maar milieuproblematiek  was toen ‘booming business’. (redactie: Begin
jaren ’80 speelden grote milieuschandalen zoals in Lekkerkerk en de
Volgermeerpolder). 
Na door een vriend gevraagd te zijn, bleek het ooit gevolgde vak ‘bodemver-
ontreiniging’ voldoende om aangenomen te worden bij ingenieursbureau
Tauw. Natuurlijk speelde hierbij ook de chemische kennis een grote rol. Dus
zo werd bodemadviseur zijn eerste baan. “Ik heb trouwens nooit gewerkt als
bodemadviseur. Ik werd meteen door de directeur in mijn kraag gevat, die
had meteen een project op het gebied van afvalstoffen”. Bij Tauw was toen
één persoon bezig met luchtverontreiniging en met wat we nu arbeidshygië-
nische metingen noemen. 

Con is, naast zijn andere projecten, begonnen met hem te ondersteunen
maar al vrij snel was hij alleen nog maar bezig met arbeidshygiëne. In het
begin gingen de projecten meestal over de blootstelling aan stoffen. Dit komt
ook wel overeen met wat Jan Twisk op het symposium presenteerde.
Chemische stoffen is toch wel het arbeidshygiënische stokpaardje.
“Belangrijkste aandachtsveld, de meeste onderzoeken die we doen hebben
daarmee te maken”. Tauw heeft natuurlijk ook met chemische stoffen in het
buitenmilieu te maken, verder zijn ze sterk in geluid (omgeving) en externe
veiligheid. 

Als een van de opmerkelijkste projecten waarmee hij bij Tauw betrokken is
geweest, noemt hij een onderzoek binnen een Islamitische schapenslachte-
rij, waar een noodlottig ongeval had plaatsgevonden. Een (illegale) mede-
werker was levenloos aangetroffen in een put bedoeld voor opvang van
‘ongeboren mest’. 
Hij was in de put afgedaald om een vastgelopen roerder te repareren. Tauw
heeft toen onderzoek verricht (metingen en beoordeling van vergistingspro-
cessen van ongeboren mest) om na te gaan of  de man bedwelmd zou kun-
nen zijn geraakt.

Een ander “fraai” project betrof onderzoek binnen een bedrijf die tanks bouw-

de van met glasvezel versterkt polyester. Bij een eerste bezoek aan het
bedrijf (samen met de Arbeidsinspectie) uitte de directeur zich nogal in grove
bewoordingen (hij deed de rondleiding al vloekend en tierend). 
Bij de rondgang door het bedrijf bleven de schoenen veelvuldig plakken aan
de grond. Een tijd daarna had Con zijn veiligheidsschoenen weer nodig: de
zolen bleken te zijn opgelost. De blootstelling aan styreen binnen het bedrijf
bleek later ook fors te zijn: bij 6 van de 7 metingen lag de concentratie boven
de MAC (1,5 tot 5 maal zo hoog).

Veranderingen
Con Boeckhout is in 1983 lid geworden, er waren toen circa 30 personen,
waaronder veel “Wageningers” die elkaar via via kenden. die de NVvA heb-
ben opgericht. Gezien zijn lidnummer, lager dan 30, moet Con daar bij zijn
geweest. De details staan hem allemaal niet meer bij, maar die zijn op eerde-
re symposia en artikelen aan bod geweest*). 

In het begin ken je natuurlijk veel mensen, vooral vanuit Wageningen, maar
de vereniging groeide vrij snel. Nu is de vereniging zo groot dat het onmoge-
lijk is om iedereen te kennen. De landelijke bijeenkomsten zijn eigenlijk altijd
belangrijk geweest, later kwamen er de regiobijeenkomsten bij en vervolgens
de “thematische” werkgroepen.  Eigenlijk loopt dat nog steeds heel goed, het-

Fabricage van polyester tanks
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geen getuigt van een actieve club. Het is een opvallende eigenschap van
arbeidshygiënisten dat zij zo graag kennis deelden en delen. 

Relatie met  “omgeving”
Zie je maatschappelijke onderwerpen terug komen binnen de NVvA? 
“Er wordt binnen de vereniging aandacht aan gegeven als het speelt.
Nanodeeltjes is bijvoorbeeld een onderwerp waarbij de NVvA voorloopt, ter-
wijl het nu ook maatschappelijk een rol speelt. Veel onderwerpen blijven

natuurlijk terugkomen; oplosmiddelen, meten,
meetstrategieën en stof, daar heeft iedereen
altijd wel mee te maken. In het begin ging het
veel over meetstrategieën, tegenwoordig zie
je meer de versimpeling naar allerlei model-
len. 

Wat Con opmerkelijk vindt, is dat je voor het
verrichten van werkplekmetingen nog steeds
geen accreditatie nodig hebt. Voor emissieme-
tingen (volgens de Nederlandse Emissie
Richtlijn, NER) moet een bedrijf wel gecertifi-
ceerd zijn, maar op de werkplek mag iedereen
metingen doen. Tauw heeft lange tijd een
STERIN-accreditatie gehad voor werkplekme-
tingen, als enig bedrijf in Nederland, maar
daar is het bedrijf mee gestopt. Klanten vra-

gen er niet naar en de overheid eist het niet. Er wordt overigens nog wel vol-
gens hetzelfde kwaliteitsysteem gewerkt, maar er hoeft nu geen certificeren-
de instelling meer betaald te worden. 
In veel kleinere bedrijven is uitgebreid meten niet opportuun, maar wil men
toch graag wel wat metingen hebben. Wat is de waarde van de data die uit
een model komen? Ook vroeger werden er niet echt grote meetseries
gedaan voor klanten. Kortom, het vertalen van uitkomsten naar de relevantie
voor een werkplek blijft nodig. Vooral NEN-689 (1995) geeft handvaten, maar

ook voordien waren er al vuistregels. Zo hanteerde de Arbeidsinspectie ook al
een criterium, als je beneden 20% van de MAC zat, dan was het in orde. 

Vooruitkijkend
Koffiedik kijken is moeilijk, wat zal REACH gaan brengen? Meer informatie
kan leiden tot het vaststellen van nieuwe grenswaarden, mogelijk zelfs stren-
gere grenswaarden. Hoewel er veel modellen zijn, zullen dan waarschijnlijk
extra metingen noodzakelijk zijn. 

De Arbocatalogi kunnen zorgen voor meer stimulans voor werkplekverbete-
ring vanuit de branche zelf, al is dat momenteel nog niet merkbaar. Maar
bedrijven zullen nog steeds “achter de broek” gezeten moeten worden. 

Verzekeringmaatschappijen zullen mogelijk meer invloed gaan uitoefenen op
bedrijven vanwege de angst voor claims. Ook de uitval door ziekte zullen zij
meer willen voorkomen. 

Samengevat
Natuurlijk is er veel veranderd, maar je kunt evengoed constateren dat er wei-
nig veranderd is. De hoofdmoot van het vakgebied was de blootstelling aan
chemische stoffen, en nog steeds komen daar de meeste vragen over. Daar
waar vroeger meer discussie was over meetmethoden verschuift nu de aan-
dacht naar de modellen. Vroeger waren er NVvA-bijeenkomsten en inmiddels
zijn er bijeenkomsten op landelijk, regionaal en onderwerpsniveau. Blootstelling
aan oplosmiddelen en aan andere stoffen is altijd een belangrijk aandachtsge-
bied geweest en dat zal mede dankzij REACH ook zo blijven. Hoewel het mis-
schien saai klinkt, blijft arbeidshygiëne voor mij interessant; iedere klantvraag,
iedere werksituatie heeft toch weer zijn eigen specifieke aspecten.

Con Boeckhout werd geïnterviewd door Wouter van Hoof. 

*)    Zie onder andere: ‘Arbeidshygiënisten in Nederland’, John Peters, 1999; 
‘De opkomst en betekenis van de arbeidshygiëne in Nederland’, Burdorf, Swuste, Kromhout,
1997; en ‘Werken aan een betere werkplek’, NVvA, augustus 2003; uitgave bij het 20-jarig
jubileum van de NVvA. 
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Hoe is het toch mogelijk dat wij, geboren in de 50-er en 60-er jaren van
de vorige eeuw, nog altijd gezond en wel in leven zijn? Volgens de theo-
rieën anno 2008 zouden we toch allang dood of minstens geestelijk hulp-
behoevend moeten zijn? 

Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, je moest echt hard
schreeuwen voordat je ouders iets merkten. Boven aan de trap was
geen hekje; wie voorover boog om naar beneden te kijken, kukelde naar
beneden. 
Op de fiets zat je als kleuter achterop op de bagagedrager en je pro-
beerde je vast te houden aan de schroefveren van het zadel (au!) en je
moest ook opletten om je voetjes niet tussen de spaken te steken. Een
helm droegen ze zelfs niet op een bromfiets, laat staan op een fiets. 

We gingen ’s morgens weg van huis en kwamen weer terug als de lan-
taarnpalen brandden. Niemand wist waar we in de tussentijd waren en
we hadden geen GSM mee! Poorten en deuren gingen gewoon dicht en
als je met je vingers ertussen zat, jammer. Een bos of een park was een
plek om te spelen en niet een verzamelplaats voor vieze mannen, junks
of chemisch afval. Wij hadden geen eigen televisie, computer of internet,
geen Playstation, Xbox, Nintendo of Wii, ook geen 64 televisiezenders,
videofilms of DVDs, nee, wij hadden vrienden. Als we naar een vriendje
gingen dan liep je daar gewoon naar toe, je hoefde niet aan te bellen of
een afspraak te maken. Er ging ook geen volwassene mee. 

Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten we zelf, we bouwden
zeepkisten op wielen en merkten pas onderaan de helling dat we de rem
vergeten waren. We sloegen met stokken tegen een bal of soms erover-
heen tegen de armen en benen van onze vriendjes. We hebben ons
gesneden, botten gebroken, tanden uitgevallen. We vochten ook en sloe-
gen elkaar soms bont en blauw. Geen volwassene maakte zich daar
druk over. Niemand werd hiervoor naar de rechter gesleept. Dat waren
gewoon “ongelukken”. Soms kreeg je er zelfs een extra pak slaag voor.

DE ZEVENDE VOORZITTER:       

Van 12-12-1996 tot 26-11-1998                         

Er zijn meerdere initiatieven genomen tijdens mijn
voorzitterschap. Ik denk aan:

Het instellen van een ‘Werkgroep Beroepscode’.
De beroepscode speelde al een tijdje, tijdens mijn
bestuursperiode is de zaak geconcretiseerd. Een
werkgroep heeft de beroepscode met toelichting ontwikkeld en die is door de leden
geaccordeerd. 

TtA (Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap) als verenigingsblad. Kluwer stop-
te met TtA, wij hebben het blad met groot enthousiasme overgenomen. Inmiddels
is het een bloeiend blad van de verenigingen van preventiedeskundigen. 

De frequentie van het symposium is opgevoerd. Het bestuur vond het symposium
een kernactiviteit van de vereniging, bijna kan je zeggen zonder symposium geen
vereniging. Wij vonden dan ook dat de frequentie omhoog moest van eenmaal per
twee of drie jaar naar jaarlijks. Dat is gelukt dankzij het instellen van een vast sym-
posiumsecretariaat, het onvolprezen EPS. 
Paul Swuste was destijds de motor van de symposiumcommissie. 

De website van de vereniging is opgericht. Gelukkig maakte John Peters als secre-
taris deel uit van het bestuur, aan wie we dit geheel konden overlaten. 

Het instellen van de ‘Werkgroep Leerstoel’. Dat is een ietwat langer traject
geweest, waarvan we afgelopen mei het resultaat hebben gezien. Al met al heeft
dit traject dus meer dan tien jaar geduurd, maar het resultaat mag er zijn. 

Er is een vast secretariaat gekomen in de vorm van EPS. Daarvoor deed de secre-
taris van de vereniging het schrijfwerk en schreef de penningmeester de acceptgi-
ro's uit.

Samenvattend kan je stellen dat er een mooie slag is gemaakt in het positioneren
van de vereniging als kennisvereniging en in de professionalisering van de vereni-
ging. 
Ik weet niet welke twee items ik zou moeten kiezen als belangrijkste, want ze
waren allemaal belangrijk en hingen ook sterk met elkaar samen.

Ton Spee 

1983: Het jaar des onderscheids -
RAH, SAH of WAH-tje
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We voetbalden op straat en alleen wie er goed in was mocht meedoen.
Wie niet goed genoeg was moest maar blijven kijken en leren omgaan
met teleurstellingen.
De televisie begon pas om 18.00 uur en dan kwam er een uurtje lang
iets voor de kinderen, soms leuk, maar meestal educatief. O wee, als je
durfde opstaan om op de televisie een knopje in te drukken (ja, die zaten
aan de televisie vast) om hem op een andere zender te zetten. Pa
bepaalde waar je naar keek en hoelang.

Schoenen waren meestal al ingedragen door je broer of zus of een ver-
der familielid en ook je fiets was meestal of te groot of te klein. Een fiets
had ook geen versnellingen en als je band kapot was, leerde je vader je
zo snel mogelijk om hem zelf te plakken. Als we al in een auto zaten dan
had die geen kinderstoeltje of veiligheidsgordel, airbags bestonden niet
eens. We gingen zelf met de fiets naar school. Ook in de winter. Zwaaide
je moeder je na bij de huisdeur, dan was je een lulletje rozenwater. 
We smeerden onze boterhammen zelf met een grote-mensen-mes. Als je
je boterhammen thuis vergeten was dan kon je op school niets kopen.
Op school hadden ze één maat bank met zo’n gevaarlijke klep eraan.
Het ‘Nieuwe Leren’ bestond nog niet, je moest netjes op de lijntjes schrij-
ven en rekenen moest uit het hoofd, verder moest je erg veel feitenken-
nis erin stampen. Wie daar een probleem mee had, kon op zijn vijftiende
van school en meteen gaan werken om geld te verdienen. Op school
zaten ook domme kinderen. Zij kwamen en gingen op dezelfde tijd als
wij en kregen dezelfde lessen. Zij deden de klas soms een jaartje over
en daar waren geen discussies over op ouderavonden de meester had
altijd gelijk. 
Als je problemen veroorzaakte waren je ouders het eens met de politie
of met de meester of de gemeentelijke opzichter, want die kwamen alle-
maal langs als ze je eens wat hadden zien doen.

De slager slachtte varkens in het schuurtje achter de winkel en als je niet
in de weg liep mocht je daar als zevenjarige best bij komen kijken. Het

varken had in een weiland met modder
geleefd, het vlees was mals en smakelijk
en bevatte geen hormonen of andere toe-
voegingen om het varken zo snel mogelijk
zo zwaar mogelijk te laten worden. Vader
slachtte af en toe zelf één van de eigen
konijnen of kippen in de achtertuin en
soms kreeg je een kippenpoot om mee te
nemen naar school. Als je aan de pezen
trok kromden de klauwen zich en daar
pestte je de meisjes mee. Die vonden het
een beetje vies en eng, maar niemand
hield daar een trauma aan over. 
Brood stond stijf van de conserveringsmid-
delen, na twee weken was een Bums
(‘dwarsgebakken’) nog net zo vers als toen
je het kocht. Kauwgom legde je ’s avonds op je nachtkastje en stak je de
volgende morgen weer in je mond. Water dronken we uit de kraan en
niet uit een fles van de supermarkt (die was er ook nog niet). We dron-
ken limonade uit dezelfde fles als onze vrienden en niemand werd er
ziek van. Kleur- en smaakstoffen, daar werd niet moeilijk over gedaan
want zo rood, groen of geel als de limonade toen was, dat zie je nu echt
niet meer. 

Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apothekersflesjes stonden in het
keukenkastje en die konden wij als vierjarige al gewoon openen met
onze handjes en ondanks onze beperkte motoriek. Probeer dat eens met
een modern pak melk! Onze bedden en speelgoed waren geverfd met
lak die vol zat met giftig lood en cadmium. Moeder hield de soep warm
op een asbestplaatje. 
Een asbest dakje voor de schuur, dat zaagde vader zelf en hij rookte er
ook nog bij; je mocht hem helpen en dan moest je de golfplaat vasthou-
den. Voor het stof draaide je hooguit je hoofd de andere kant op, maar je
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moest ook kijken waar de zaag was. 
Mijn broer klom zelf op het dak, zonder beveiliging of wat ook, om een
draadantenne voor de zelfbouw-radio te installeren. 
Steigers in de bouw waren van houten planken getimmerd en menig
bouwvakker miste één of meer vingers of tenen. Daar werd je niet volle-
dig arbeidsongeschikt om verklaard en geld kreeg je er al helemaal niet
voor. 

In de schoolvakanties gingen we geld verdienen, bloembollen pellen bij-
voorbeeld. Dan tilde je op je twaalfde volle manden van 30 kilo want het
handvat van de steekkar zat te hoog voor je om te kunnen gebruiken.
Later kon je op het land de bollen rooien, de hele dag gebukt achter de
rooimachine, in het rondstuivende zand de volle gaasbakken op het land
zetten. Of als student bijverdienen door aan de lopende band te werken
in de zilveruitjes-fabriek, of in de baksteenfabriek de omgevallen stapels
versgebakken stenen weer opbouwen en de gebroken stenen er tussen-
uit halen. Je kreeg wel één paar handschoenen, die waren binnen een
dag doorgesleten en de stenen waren meestal loeiend heet. Je mocht
zoveel water drinken als je wilde, als je werk er maar niet onder leed.
Gehoorbescherming of andere PBM, daar hadden ze geen geld voor.
Van beveiligingen tegen knel- plet- of snijdgevaren was ook al geen
sprake, je moest gewoon opletten wat je deed. 
Een andere mogelijkheid voor een tijdelijk baantje om je beurs aan te
vullen, was om in een drukkerij te werken, daar kreeg je zelfs gratis twee
liter melk per dag van de baas! Die moest je wel opdrinken, want dat zou
helpen om te voorkomen dat je lichaam benzeen opnam uit de drukinkt-
dampen. Adembescherming was er natuurlijk niet bij. Je vond het wel
een beetje vreemd, maar iedereen deed dat gewoon zo en er vielen ten-
slotte geen acute doden bij. 
Tijdens de studie waren de schermutselingen om de democratisering van
de universiteiten volop gaande, maar om je vakken te halen moest je
toch vooral luisteren naar de docenten en professoren en niet te veel in
discussie gaan.  

Massale hoorcolleges waren schering en inslag, met daarnaast de prakti-
ka. Bij biologie sneden we nog zelf een rat open en op het praktikum
organische chemie pipetteerden we doodleuk benzeen, dat was heel
gewoon. Een katoenen labjas en een bril, dat was de enige bescherming
die daarbij geboden was. Bij het afstuderen kreeg je de ‘bul’ en pas
daarna kwam je in een positie dat er misschien wel eens naar je geluis-
terd werd. 

We werden kort gehouden, maar hadden juist ook veel vrijheid, we
ervoeren mislukkingen en succes en droegen al vroeg verantwoordelijk-
heid. We leerden er mee om te gaan, we werden niet gepamperd. Onze
generatie heeft veel mensen voortgebracht die innovatief bezig zijn,
daarbij risico’s durven nemen en die daardoor problemen kunnen oplos-
sen. 

Ben je ook van voor 1983?  Gefeliciteerd! Je behoort tot de AH-helden. 

Ben je geboren na 1983? Dan weet je het nu: Je bent een ………
WA(H)TJE! 

(Bewerking van anonieme tekst, door Jodokus Diemel)
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Wie zich de afgelopen jaren enigszins zorgen begon te maken over het
voortbestaan van de arbeidshygiëne als zelfstandig vakgebied, deed er
goed aan dit jaar het symposium te bezoeken. In de, voor de regelmatige
symposiumganger inmiddels vertrouwde, bosrijke omgeving van Zeist bood
het ontluikend struweel ook dit jaar weer een uitermate weldadige atmosfeer
waarin de twijfelende arbeidshygiënist volledig tot rust kon komen, tegelijker-
tijd zich lavend aan nieuwe kennis en hoopgevende inzichten. Ook het weer
zat bepaald mee, zo vlak nadat Nederland nog was verrast door een ‘Witte
Pasen’. Conferentiecentrum Woudschoten lag er schitterend bij in het prille
lentegroen dat door het zonlicht tot een fluorescerend palet werd omgeto-
verd. Als hier het bezwaarde gemoed van een arbeidshygiënist niet verlicht
zou kunnen worden, waar dan wel? 

Bij het 25-jarig jubileum van de vereniging past een symposium dat nu eens
de inhoud van het vak zelf centraal stelt en dat vooruitblikt naar wat de toe-
komst in petto heeft. Door recente ontwikkelingen is niet voor iedere arbeids-
hygiënist meer even helder of het vakgebied nog bestaansrecht heeft.
Immers, door de voortgaande veranderingen
op het gebied van de arbowetgeving lijkt het
voortouw door een ‘preventiemanager’ over-
genomen te worden van de onderscheiden
kerndeskundigen (arbeidshygiënist, veilig-
heidskundige, bedrijfsarts en arbeids- en
organisatiekundige). De preventiemanager lijkt
de persoon te zijn die op alle genoemde ken-
nisgebieden niet alleen de klok heeft horen
luiden maar ook nog weet waar de klepel
hangt, al wordt het onderhoud van het rader-
werk verder aan specialisten overgelaten. 

Nieuwe tijd, nieuwe deskundigheid
Maar voor die specialisten zou dan toch
steeds minder te doen zijn, mede door de

DE NIEUWSBRIEF      

Voor zover nog kon worden nagegaan (met dank aan
Sybrand van der Meulen) heette ons eerste 'knip-en-
plak' blaadje (1983 t/m 1985): “de Arbowijzer”. 
Begin 1986 werd het een katern binnen het MAO
(Maandblad voor Arbeidsomstandigheden), in combi-
natie met een verplicht abonnement daarop bij het lid-
maatschap. 
In 1988/89 werd door Lex Burdorf (bestuurslid 'Publicatiebeleid') een notitie
gemaakt waarin voorstellen en randvoorwaarden werden gesteld voor het toch
weer komen tot een eigen verenigingsblad (enkele punten daaruit: waarin verschil-
lend van MAO en TtA, kwartaalblad, advertenties, vaste rubrieken, financiering,
enz.). 

Dit resulteerde in de 'Nieuwsbrief NVvA' (met gele voorpagina) 1e jaargang nr. 1 in
december 1989. Deze verscheen zesmaal per jaar. 
In juni 1992 (3e jaargang nr. 3/4) werd de blauwe versie geïntroduceerd waarop in
zwart het nieuwe logo van de NVvA prijkte. Verder waren er geen essentiële wijzi-
gingen. Met ingang van de 6e jaargang nr. 3 (september 1995) werden de lay-out
en het omslagontwerp van de Nieuwsbrief gepresenteerd zoals die in essentie nu
(jaargang 19) nog steeds is. 

De inhoud bestond vanouds vooral uit mededelingen van het bestuur en aankondi-
gingen en korte verslagjes van verenigingsbijeenkomsten (LCB, contactgroepen,
regiobijeenkomsten enz.), verslagen van de ALV’en en verder wat advertenties
(voornamelijk vacatures) en aankondigingen van cursussen, symposia enz.
In 1998 werd onder hoofdredactie van John Peters gestart met het per nummer
behandelen van een bepaald thema-onderwerp (1998 nr. 1 - Thema:
Beroepscode). Het thema besloeg in het begin een wisselend aantal artikelen en
pagina’s maar ging al snel een steeds belangrijker deel van de inhoud van het blad
vormen. Tegenwoordig maakt het thema de hoofdmoot uit van elk nummer. Mede
onder invloed van de introductie en groei van internetgebruik en e-mail, is het aan-
deel van verslagen van de ALV’s en diverse verenigings-bijeenkomsten teruggelo-
pen en eigenlijk tot nul gereduceerd. 
De verenigingsagenda is er nog altijd terug te vinden en ook de ‘Berichten van het
Bestuur’ vormen nog steeds een vaste rubriek in het blad. Maar eigenlijk is het
blad inhoudelijk zodanig geëvolueerd, dat de naam ‘Nieuwsbrief’ de lading inmid-
dels niet meer geheel dekt. 

NVVA SYMPOSIUM 2008:
ARBEIDSHYGIËNE, EEN WAARDEVOL SPECIALISME

Verslag: Jodokus Diemel
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gelijktijdige wijzigingen in de wetgeving waardoor de preventiemanager nog
slechts een arbocatalogus hoeft te raadplegen voor de branche, om te
weten welke preventieve maatregelen eventueel genomen moeten worden.
Nader onderzoek van de arbeidssituatie, de werkplek, de omgeving, de
organisatie enzovoort zijn niet meer nodig: de arbocatalogus is immers de
leidraad. 
De RI&E behoeft ook al niet meer door een ouderwetse kerndeskundige te
hoeven getoetst, die is immers ook al uitgekristalliseerd in een branche-spe-
cifiek instrument dat nog slechts marginaal getoetst behoeft te worden. En
wie weet hoe lang het nog duurt, totdat ook een toetsing of zelfs een RI&E
niet meer nodig zal zijn? De Arbocatalogus komt eraan! 

En dan is er voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen ook al een nieuw
stelsel van grenswaarden in werking getreden, waarbij er voor arbeidshygië-
nisten die niet zelf binnen een bedrijf werkzaam zijn, weinig te onderzoeken
en te adviseren overblijft. De werkgever stelt immers zelf een grenswaarde
op en door middel van, alweer, de Arbocatalogus wordt aangegeven hoe de
blootstelling beheerst moet worden. 
Wat blijft er dan nog te doen voor een eenvoudig arbeidshygiënist die zijn
certificaatje wil blijven behouden, al gaat die zich dan wellicht ook afvragen:
waarom eigenlijk? 
Deze vragen en vele andere, werden nu juist beantwoord op het afgelopen
symposium. 

HEDEN, VERLEDEN, TOEKOMST 
Na een welkomstwoord van Huib Arts, voorzitter van de NVvA, werd het
startschot voor het symposium gegeven door Mieke Lumens, voorzitter van
de symposiumcommissie. Zij memoreerde daarbij ook even aan de moeite
die het de commissie had gekost om invulling te geven aan het thema, hoe
mooi dat ook klinken moge: ‘Arbeidshygiëne, een waardevol specialisme’.
Niettemin had men diverse sprekers, en niet de minsten, bereid gevonden
om hun visie te geven op de arbeidshygiëne, de waarde van dit specialisme
en de mogelijkheden die zij zien voor de nabije en de verdere toekomst. 

De spits werd afgebeten door Jan Twisk
(DOW Chemical), die betrokken is geweest in
de oprichting van de NVvA. Hij memoreerde
dat hij destijds als afgestudeerd milieuhygië-
nist meer wist van de effecten van luchtver-
ontreiniging op planten dan van arbeidshygië-
nische onderwerpen. Noch Professor
Biersteker in Wageningen, noch zijn eerste
werkgever vonden dat evenwel een bezwaar.
Met vragen kon hij overigens altijd bij
Biersteker terecht, zo had deze hem verze-
kerd. Biersteker had (ca. 1980) diverse werk-
gevers in het land verteld dat ‘alle grote werk-
gevers in de toekomst een arbeidshygiënist
zouden moeten hebben’.  Daarmee had hij
her en der de poorten geopend voor de eer-
ste lichting Wageningse arbeidshygiënisten die rond die tijd afstudeerde. Jan
Twisk kwam terecht bij de Medische Dienst van het Directoraat-generaal van
de Arbeid (waaronder de Arbeidsinspectie ressorteert) om daar de arbeids-
hygiëne handen en voeten te geven. Na enkele jaren is hij vandaar overge-
stapt naar Dow Chemical in Terneuzen. Aldaar is hij ook nu nog werkzaam,
als ‘corporate industrial hygienist’. 
In zijn presentatie ging hij in op de ontwikkeling van de bedrijfsgeneeskundi-
ge diensten (vooral medisch gericht) tot bedrijfsgezondheidsdienst (waar de
aandacht voor de arbeidsomgeving gestalte kreeg), tot arbodienst met de
verplichte divisie kerndeskundigen, tot de huidige ‘gedereguleerde’ arbodien-
sten waar steeds meer commerciële en ‘professionele’ vaardigheden worden
vereist van de kerndeskundigen.  
In die ontwikkeling weerspiegelt zich de ontwikkeling van de arbeidshygië-
nist: van pionier, via onderzoeker en adviseur tot (al dan niet zelfstandig
opererend) ‘consultant’, van wie in toenemende mate efficiency en kwaliteit
worden gevraagd. 
Aan de hand van arbeidshygiënische publicaties en de op landelijke contact-

Mieke Lumens opent het symposium
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bijeenkomsten van de NVvA besproken onderwerpen, werd aangetoond dat
het werk van de arbeidshygiënist inhoudelijk verschoven is. In de beginjaren
werd, mede op instigatie van professor Biersteker (‘Meten is de helft van het
werk, je moet ook de mens bezien.’) het arbeidshygiënisch werkplekonder-
zoek vaker gecombineerd met medisch (getint) onderzoek. In de loop van
de jaren is het medische deel verminderd en is er een verbreding gekomen
in de onderwerpen van werkplekonderzoeken: behalve een toename van
chemische en fysische factoren, kwamen er met name ook biologische
agentia bij. Ergonomische factoren zijn door de jaren heen een weinig
belicht onderwerp gebleven in arbeidshygiënische kringen, niettegenstaande
de door de NVvA gehanteerde definitie van arbeidshygiëne, die nadrukkelijk
ruimte laat om zich als arbeidshygiënist ook bezig te houden met andere
dan de fysische, chemische en biologische factoren. In een onderbouwd
betoog stelde Jan Twisk nog vele mogelijkheden te zien voor de arbeidshy-
giënist, als generalist of als specialist. Met name op het gebied van ‘Risk
Assessment’ (nadrukkelijk bedoeld als risico-beoordeling, niet als ‘gevaar-
beoordeling’), zowel onder de implementatie van REACH, als bij de nog

immer voorkomende ontwikkeling van nieuwe
technologieën (nanomaterialen, genomics)
ligt er ook in de toekomst nog volop werk
voor arbeidshygiënisten. 
Een uitgebreider weergave van de presenta-
tie van Jan Twisk is elders  in deze uitgave
opgenomen onder de titel ‘Jan Twisk:
Bewegingen in de Arbeidshygiëne’. 

Als tweede spreker gaf Paul van de Sandt
(Shell) zijn visie op de arbeidshygiënist en
diens hedendaagse én toekomstige rol bij
een wereldspeler als ‘Royal Dutch Shell’. 
Shell laat ‘Health Risk Assessments’ (HRA)
standaard uitvoeren voor alle Shell-bedrijven
over de hele wereld, een proces dat overi-

gens nog gaande is. In een HRA worden alle risico’s van een bedrijf geïn-
ventariseerd (chemisch, fysisch, biologisch, ergonomisch en psychologisch,
waaronder zaken vallen als tijdsdruk, werkdruk, ploegendienst, functie-
inhoud enz.). Een HRA kan vergeleken worden met de RI&E of met de
Engelse ‘COSH Assesment’. 
Het wereldwijd invoeren van HRA’s is bij een bedrijf als Shell een flinke
klus: veel landen waar Shell vestigingen heeft hebben weinig of geen regel-
geving op dit gebied, zodat momenteel nog
lang niet overal alle gegevens beschikbaar
zijn. Waar er wel gegevens beschikbaar zijn
om de HRA’s op te stellen en te implemente-
ren, zijn die gegevens niet altijd van voldoen-
de kwaliteit. Verder is het voor Shell als com-
pany nodig om de HRA’s onderling te kunnen
vergelijken, maar dat wordt eveneens
bemoeilijkt doordat het onderling uitwisselen
van gegevens tussen locaties of tussen lan-
den nog wel eens moeizaam verloopt. 
Vandaar dat er een grootscheeps traject in
gang is gezet om dit te stroomlijnen, waarbij
vanaf 2005 tot 2007 er gewerkt is aan de
ontwikkeling van het proces en het IT-sys-
teem. De huidige fase is die waarin de men-
sen worden geïnstrueerd, de uitvoerende
worden getraind maar ook de specialisten
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de HRA en de kwaliteit
ervan. Deze specialisten zullen zich moeten concentreren op de belangrijk-
ste risico’s en op de samenwerking bij implementatie van de Health Risk
Assessments, zowel samenwerking op locaties als tussen locaties. En wat
zijn dat voor specialisten, die getraind worden voor hun nieuwe rol: dat zijn
arbeidshygiënisten! Een duidelijk toekomstperspectief dus voor de arbeids-
hygiënist in dienst van Shell. 

Paul van de Sandt (Royal Dutch Shell).
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Als derde spreker op deze eerste ochtend trad Maikel van Niftrik (TNO
Kwaliteit van Leven) aan, die zich in zijn werk bezig houdt met ‘Food and
Chemical Risk Analysis’. 
TNO KvL werkt onder het motto ‘de innovatieve kracht van industrie en over-
heid te vergroten door technische kennis toepasbaar te maken’. Mede in dat
kader is er nu het “TEAM” (Team Exposure Assessment & Management)
geformeerd, een onderdeel van TNO KvL dat zich momenteel bezighoudt
met onderwerpen als: 

•  Blootstellingsmetingen en –schattingen 
•  Beheersing van chemische risico’s met behulp van IT-instrumenten 
•  Ontwikkelen van modellen, zoals 

o   Stoffenmanager
o   REACH Advanced Tool
o   STEAM Base
o   Exposure Scenarios modifier

•  Nanotechnologie
•  Veldstudies van pesticiden, biociden
•  Health Impact Assessment
•  Nationale branchegerichte trajecten (SER-programma’s, VAST,

ArboCatalogi).   

Het moge duidelijk zijn dat in al
deze projecten een rol is wegge-
legd voor één of meer arbeidshy-
giënisten en dat men ook bij TNO
KvL niet bij de pakken neerzit
omdat in de Arbowet er een pre-
ventiemedewerker wordt voorge-
schreven. 

Na deze meer dan interessante uiteenzettingen werd het programma onder-
broken voor een kopje koffie met het traditionele NVvA-soesje (als ik het zo
mag noemen), temidden van de informatiemarkt, opgezet door de sponsors
die het symposium mede mogelijk maken. Daarna werd het plenaire deel
voortgezet met de presentaties van de talenten onder de  aanstormende
arbeidshygiënisten, die meedongen naar de Bob van Beekprijs (zie kader). 

BOB VAN BEEK PRIJS 2008

Voor de Bob van Beekprijs 2008,
de jaarlijks uit te reiken prijs
(€ 1500,=) voor de beste scriptie
en presentatie van een afstudeeronderzoek, waren dit jaar door de jury
drie gegadigden geselecteerd die op het symposium hun scriptie presen-
teerden. 
Voor het eerst dit jaar werd niet door de jury alleen vastgesteld aan wie de
prijs toekwam, maar kon het aanwezige publiek hierover stemmen door
een stembiljet in te vullen. 
Elk der gepresenteerde scripties had wel één of meer verrassende aspec-
ten (onderwerp, aanpak) en de keuze voor een winnaar was daardoor niet
eenvoudig.Vier ‘zware jongens’: A. Burdof, H.Kromhout, 

T. Scheffers, T. Smid.

Dook Noy presenteert de Bob van Beekprijs.
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Infectieziekten op scholen en KDV
Als eerste gaf Ester van Adelberg (Saxion Hogeschool) toelichting op haar
scriptie met als onderwerp “Infectierisico’s in basisscholen en kinderdagver-
blijven”. 
In risico-inventarisaties wordt er vaak onvoldoende aandacht besteed aan
deze risico’s. Bij haar onderzoek heeft Ester gebruik gemaakt van algemene
documentatie (waaronder GGD informatie en rapportages over schoonmaak
in scholen), RI&E-lijsten en ziekteverzuimgegevens van scholen en KDV-en
en daarnaast van gegevens verkregen via een zelf ontwikkelde indicatieve
vragenlijst die op 50 scholen is uitgezet (daarvan werden er 27 ingevuld
geretourneerd). Daaruit blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor afdoende
inenting van kinderen en personeel: op 12 % van de basisscholen werd
gevraagd naar inenting van de leerlingen, tegen 83 % van de KDV-en. Geen
enkele school vroeg naar eventuele inenting van het personeel tegen
besmettelijke ziekten. Verder bleek dat 85 % van de scholen de ventilatie
‘voldoende’ vindt (terwijl uit landelijk onderzoek is gebleken dat 80 % van de
scholen niet voldoet aan de ventilatienorm). 
De conclusies ten aanzien van risicofactoren luidde, dat onvoldoende venti-
latie, onvoldoende hygiëne (met name op KDV-en waar contact met urine en
faeces mogelijk is), het niet hebben deelgenomen aan het rijksvaccinatiepro-
gramma en het percentage kinderen afkomstig uit het buitenland, van
invloed zijn op de verspreiding van infectieziekten. Ten aanzien van de per-
ceptie van de risico’s werd geconcludeerd, dat infectierisico’s onderbelicht
zijn: de documentatie is veelal onvolledig en er wordt onvoldoende voorlich-
ting gegeven. Gevoelige groepen zijn de ‘YOPI’: young, old, pregnant,
immune-depressed. De preventie van infecties zou zich in de eerste plaats
moeten richten op het weren (thuis houden) van reeds zieke kinderen/leer-
lingen en van zwangeren. Daarnaast is goede voorlichting van belang en het
aanleren van hygiënisch gedrag (waaronder hoest- en nies-discipline). 
In de discussie werd door één der aanwezigen (in het dagelijks leven hoog-
leraar arbeidsomstandigheden) een kanttekening geplaatst bij het benoemen
van onvoldoende ventilatie als risicofactor. Hem was geen literatuur bekend
die dat ondersteunde – infecties zouden vooral verlopen via ‘close contact’

tussen personen, waarbij aerosolen (niezen, hoesten) en stofdeeltjes als
dragers optreden. De genomineerde bleef vooralsnog bij haar conclusie. 

Ziekte van Lyme bij de Landmacht
Als tweede presenteerde Ron Bervoets (Saxion Hogeschool) zijn scriptie
over een onverwacht beroepsrisico van Nederlandse militairen: de ziekte
van Lyme. Dit is een ziekte die zoals u misschien niet weet, wordt overge-
bracht door teken. De ziekte komt voor onder soldaten, vooral diegenen die
op het oefenterrein van Havelte deels hun werkzaamheden verrichten. Dit
betekent overigens niet dat Nederlandse militairen in hun beroep geen gro-
ter gevaar te duchten hebben, getuige ook het feit dat Ron het weekeind
voorafgaand aan het symposium nog in Uruzgan verbleef, alwaar bermbom-
men en zelfmoordaanslagen tot de dagelijkse dreigingen behoren. 

Als onderwerp voor een arbeidshy-
giënische scriptie lenen andere
gevaren zich evenwel beter: de
DNBI ofwel ‘Diseases and Non-
Battle Injuries’ waaronder ook
tekenbeten en meer specifiek: de
ziekte van Lyme, vallen. Door een
degelijke aanpak (veldonderzoek
gecombineerd met literatuuronder-
zoek en onderzoek van medische
dossiers) heeft Ron de problema-
tiek in kaart gebracht (verspreiding van teken, de wijze waarop ze de mens
besluipen en aanvallen en hoe de Ziekte van Lyme wordt overgebracht). 
In Havelte was de kans op ziekte van Lyme bijvoorbeeld 3,5 maal zo hoog
als onder militairen in de rest van Nederland, doordat de tekendichtheid
aldaar zo hoog is (op de heide: 22,5 en in het bos: 53 teken per 100 vier-
kante meter). 
Op basis van dit onderzoek zijn voorstellen gedaan om door voorlichting en
beheersmaatregelen (onder andere: planning oefenlocaties, hygiëne, weren-
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de kleding, ‘buddychecks’, PBM) verspreiding van de ziekte van Lyme terug
te dringen. 

Blootstelling van vrouwen op bananenplantages aan pesticiden. 
Als laatste mededinger gaf Karin Fieten (Universiteit Utrecht) een presenta-
tie van haar onderzoek onder vrouwen van de Bri-Bri stam die leven in een
reservaat in Costa Rica. 
De Bri-Bri zijn inheemse indianen, het is daar gewoonte dat de vrouwen veel
werk op de bananenplantages doen, maar onderzoek naar hun blootstelling
en mogelijk daardoor veroorzaakte klachten was nog niet uitgevoerd. Dit in
tegenstelling tot de blootstelling en gezondheidsklachten bij mannen die het-
zelfde werk doen, die al eerder onderzocht zijn. 

De  bananenplanten worden behandeld (sprayen, inbinden in zakken) met
herbiciden en insecticiden zoals pyrifos, terbufos, chlorpyrifos dichloorvos en
paraquat. Blootstelling aan pesticiden vindt zowel via inademing plaats als
via de huid: er wordt gewerkt met weinig of geen bescherming. 
Het onderzoek richtte zich op de relatie tussen chronische blootstelling aan
pesticiden en het optreden van luchtwegklachten onder een groep van 127
vrouwen. Gesignaleerde luchtwegklachten betroffen ‘wheeze’ (piepend
geluid in de borstkas bij ademhaling), chronische hoest en kortademigheid. 
Noodgedwongen moest in deze situatie gebruik worden gemaakt van relatief
primitieve onderzoekstechnieken: interviews (over blootstelling en klachten)
en longfunctieonderzoek (spirometrie) bij de deelnemende vrouwen.
Ondanks de vrij ruwe schatting van de blootstelling kon toch een significante
blootstelling – effect associatie worden vastgesteld voor terbufos en chlorpy-
rifos. Onder de blootgestelde vrouwen kwam meer ‘wheeze’ voor, maar uit
het longfunctieonderzoek bleek geen relatie tussen longfunctie en blootstel-
ling. 
Deze resultaten stemden overeen met eerder onderzoek dat onder blootge-
stelde mannen is uitgevoerd. 
Adviezen gericht op het verminderen van klachten luidden: gebruik alterna-
tieve middelen (bijvoorbeeld zakken geïmpregneerd met mosterd in plaats

van met dichloorvos), verminder de blootstelling aan schadelijke pesticiden,
stimuleer de bewustwording omtrent de gevaren van pesticiden door voor-
lichting.  
Kansarme groepen en vrouwen zijn in belangrijke mate vertegenwoordigd in
de blootgestelden. Op basis van dit onderzoek werd voorts geadviseerd om
nader onderzoek te doen, onder een grotere populatie en met kwantitatieve
schatting of vaststelling van de blootstelling. 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vond ’s avonds plaats in slot Zeist, tussen de gangen van
het diner door. Dook Noy, voorzitter van de jury maakte de winnaar bekend
en overhandigde de prijs. 
Een degelijk overkomend onderzoek, een heldere presentatie en met verve
gepresenteerd. Ron Bervoets werd uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar van
de Bob van Beek-prijs 2008.  
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MIDDAGSESSIES: NIEUW!  VAN REACH TOT HIA
Noodgedwongen moet dit verslag zich beperken tot die sessies die uw ver-
slaggevers zelf hebben kunnen bijwonen. Voor de rechtgeaarde arbeidshy-
giënist met een tic voor chemie en toxicologie was het moeilijk kiezen uit de
interessante thema’s die in de parallelsessies werden behandeld.  Bezocht
werden sessie B: “Nieuwe technieken in de arbeidshygiëne”, sessie C:
“REACH in het bereik?” en na de thee, sessie E: “Modelleren van blootstel-
ling, instrumenten voor de toekomst?”.  En op dag twee: Workshop H: “Best
practices voor omgang met Nanodeeltjes”, sessie K: “Nieuwe Risico’s”, ses-
sie L: “Werken aan Kruisbestuiving” en sessie M: “Klimaatbeleving: Kwestie
van goed uitzicht en frisse lucht?”. 

NIEUWE TECHNIEKEN IN DE ARBEIDSHYGIËNE
Dit was natuurlijk de sessie voor hardcore arbeidshygiënisten, namelijk nieu-
we mogelijkheden om diverse zaken te meten. In de sessie worden drie pre-
sentaties gegeven over nieuwe instrumenten dan wel nieuwe toepassingen
van bestaand instrumentarium. 

Micro-organismen
Het meten van micro-organismen in lucht en het achteraf interpreteren van
resultaten geeft vaak een gevoel van onbehagen. Je monstertijden zijn erg

kort geweest en heb je bijvoorbeeld in de GFT-verwerking gemeten dan zijn
je kweekplaten vaak ook nog overgroeid. De gebruikelijke werkwijze (NEN
13098) bestaat uit het aanzuigen van lucht over een voedingsbodem, deze
opkweken en vervolgens kolonies tellen en determineren. 
De gepresenteerde methode werkt op basis van een polymerase chain reac-
tion (PCR). De lucht wordt aangezogen door een filter, het opgevangen
DNA-materiaal wordt met PCR opgeknipt in specifieke delen en dan verme-
nigvuldigd. Vervolgens wordt met UV-licht geanalyseerd; daar is nog geen
norm voor en de methode is nog niet gevalideerd. 
Voordeel van de methode zijn: er zijn langere meettijden mogelijk, er is geen
kweek van meerdere dagen nodig en er kunnen soort-specifieke bepalingen
worden uitgevoerd. Uit de discussie blijkt dat de NVvA-werkgroep
Biologische Factoren is geïnteresseerd en graag wil meepraten over calibra-
tie en meetprotocol van de methode. 

Alcohol
Het klassieke blaaspijpje van oom agent is al lang vervangen door een elek-
tronisch meetinstrument. Dit is goedkoop en betrouwbaar. Door het apparaat
slim in te zetten komen vraagstukken rondom ethanolblootstelling en DHZ-
monitoring bij elkaar. Vooraf zijn met behulp van modellen benaderingen
gemaakt van de ethanolopname en verdeling in het lichaam voor werksitua-
ties. Op basis hiervan is de concentratie in de uitademlucht geschat.
Vervolgens is de praktijk opgezocht of gesimuleerd zodat metingen en schat-
tingen met elkaar te vergelijken zijn. Het meten van ethanol in de ademlucht
is goed mogelijk, de elektrochemische meetcellen zijn voor meerdere oplos-
middelen goed verkrijgbaar en goedkoop. Echter de gegevens over kinetiek
en fysiologie ontbreken vaak en grenswaarden voor uitgeademde lucht kun-
nen moeilijk afgeleid worden. Deze vorm van biologische monitoring brengt
alle mogelijke blootstellingsroutes in kaart zonder bijzondere belasting voor
de medewerker. Tenzij het een “stille drinker” is……  Dit is natuurlijk voer voor
discussie over de ethiek van alcoholtesten. Verder blijkt uit de vragen dat het
instrument ingezet kan worden voor DHZ-monitoring, maar dit blijft natuurlijk
wel afhankelijk van de medewerking van de medewerker. 

Het bestuur, tijdens de lunch-ALV van de eerste symposiumdag; 
van links naar rechts: Wouter van Hoof, Els van der Putten (secretariaat, EPS),
Hans Hoogesteeger, Huib Arts, Wouter de Haan, Wim van Alphen, Monique Heck.
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Aerosolen
Beide bovenstaande meettechnieken zijn specifiek en sensitief. De laatste
gepresenteerde techniek is vooral illustratief. Met behulp van een strobosco-
pische lamp en een digitale camera worden rook en aërosolen zichtbaar
gemaakt. In ziekenhuizen komen rook en aërosolen vrij, bijvoorbeeld bij dia-
thermie. Dit is duidelijk
zichtbaar gemaakt in
verschillende filmpjes.
Het meest bijgebleven
is het filmpje waarin
een kippenpoot wordt
aangepakt (geen enge
ziekte, maar een echte
poot als demonstratie-
materiaal). De metho-
de laat snel zien waar
aërosolen ontstaan en
hoe effectief beheers-
maatregelen kunnen zijn. Zo is bijvoorbeeld het effect van de afzuiging goed
zichtbaar. Ook wordt duidelijk dat het vernevelen van medicijnen op een zie-
kenhuiszaal alleen gedaan kan worden als iedereen dezelfde middelen moet
krijgen, zo groot is de verspreiding. 

REACH FOR THE MOON…
In de sessie over REACH werd ingegaan op de betekenis van de invoering
van REACH voor fabrikanten en importeurs in de EU van chemische stoffen:
deze zullen bij hun producten een scala aan gegevens moeten gaan leve-
ren. Voor distributeurs en detailhandelaren bevat REACH geen nieuwe ver-
plichtingen. Van de huidige in de EU in gebruik zijnde stoffen is van circa 21
% geen en van circa 60 % weinig informatie beschikbaar om vast te stellen
of en hoe er veilig mee omgegaan kan worden. REACH beoogt om binnen
10 jaar van 30.000 in gebruik zijnde stoffen voldoende informatie beschik-
baar te krijgen. Wanneer er geen informatie is over effecten op de mens,

zullen er DNEL ofwel Derived No Effect Levels worden opgesteld (afgeleide
veilige grenswaarden met betrekking tot het gevaar voor de mens).  
Van stoffen die onder de REACH-regulering vallen (pesticiden en genees-
middelen bijvoorbeeld zijn uitgezonderd), dient een “Chemical Safety
Assessment” (CSA) uitgevoerd te worden. Dit wordt vastgelegd in een
Chemical Safety Report, dat als basis dient voor de bij de producten te leve-
ren informatie. “No Data, No Market” is het adagium.  
De wijze waarop een CSR moet worden opgesteld wordt vastgelegd in een
TGD (Technical Guidance Document). Hierin zijn bijvoorbeeld vastgelegd het
‘Risk Inventory Proces’ (veiligheidsbeoordeling), de vast te leggen praktijk-
omstandigheden van gebruik en de beoordeling van de beroepsmatige
blootstelling (‘occupational exposure assessment’). 
Er moet bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van gegevens van hoge kwa-
liteit, verkregen via (niet nader omschreven) geaccepteerde methoden. Dat
betekent dat voor de blootstellingsbeoordeling in elk geval gebruik moet wor-
den gemaakt van persoonsgebonden metingen. Gebruik van stationaire
metingen is slechts toegestaan als ‘secundair argument’, niet als enige
beschikbare gegevens. Verder moet de beoordeling slaan op het typisch
gebruik en op een redelijkerwijs te voorzien ‘worst case scenario’. 

In de eerste plaats moeten natuurlijk de van veel (maar lang niet van alle in
omloop zijnde) stoffen bekende MSDS worden geleverd: material safety
data sheets of Veiligheids Informatie Bladen. Tot 31 december 2010 kunnen
stoffen via Preregistratie en Registratie aangemeld worden. Behalve de
MSDS moet er voor producten (bij een productie meer dan 10  ton per jaar)
ook “Exposure Scenario’s” (ES, Blootstelling Scenario’s) worden uitgewerkt.
In een ES dient aangegeven te worden op welke wijze de stof in de praktijk
veilig kan worden gebruikt. De scenario’s dienen alle (te voorziene) vormen
van gebruik in de levenscyclus van de stof te omvatten: er moeten dus sce-
nario’s zijn voor het veilig transport, overslag, opslag, maar vooral ook voor
het verwerken en/of bewerken van de stof in verschillende situaties, tot en
met het dumpen als afval door de eindgebruiker (end user).  
De ‘downstream user’ (een gebruiker in de productketen) ontvangt dus op

Sessie
‘Toekomst
van de RI&E’:
Peter van
Balen en
Tamara Onos
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een gegeven moment een Safety Data Sheet en een Exposure Scenario
van een stof en moet dan binnen 12 maanden voldoen aan de daarin
beschreven veilige wijze(n) van gebruik en condities waaronder dit veilig is.
Wanneer de wijze van gebruik en de condities waarin dit plaatsvindt voldoen
aan de MSDS/ES dan moet de gebruiker dit vastleggen en verder niets. Is
niet voldaan aan de MSDS en/of ES dan zullen aanpassingen van het pro-
ces of van de condities noodzakelijk zijn. Bedrijven waar veel stoffen in
omgaan kunnen in de nabije toekomst dus ineens heel veel maatregelen
moeten gaan treffen. Wanneer gebruikers menen niet te kunnen voldoen
aan de in het MSDS/ES beschreven gebruik en condities, kan men ervoor
kiezen om een eigen Chemical Safety Report op te stellen om aan te tonen
dat gebruik en condities toch veilig zijn. Dat vergt echter veel werk, in veel
gevallen zal het makkelijker zijn om het proces en/of de condities aan te
passen. 
Er werd verder ingegaan op het format van de op te stellen blootstellings-
scenario’s en er werd stilgestaan bij de vraag ‘hoe om te gaan met schattin-
gen’ en diverse daarvoor beschikbare modellen zoals van ECETOC (TRA:
Targeted Risk Assessment), BAuA, COSHH Model, Stoffenmanager,
RiskofDerm &z. In samenwerking met onder andere het Britse IOM, ontwik-

kelt TNO een  ‘REACH
Advanced Exposure Tool’
(zie verslag sessie E). 
De keuze van een bloot-
stellingsmodel is voor de
producent vrij, mits met
referenties de validiteit
ervan wordt aangetoond.
Mogelijk zal het toege-
staan worden om de
grenswaarden die eerder
door de Gezondheidsraad

zijn opgesteld te gebruiken als DNEL (derived no-effect level),  maar dat
geldt niet zonder meer voor alle GR-grenswaarden. Meer informatie daar-

Sessie: REACH for the moon …

DE ACHTSTE VOORZITTER:       

Van 26-11-1998 tot 25-05-2000                         

Rondom mijn bestuursperiode was het voorzitter-
schap een soort duobaan met Ton Spee en later met
Wim van Alphen. Voorop stond de verdere professi-
onalisering, zowel inhoudelijk als structureel. Ook het
borgen van een solide financiële basis zou je als
hoofditem kunnen benoemen. De professionalisering
van secretariaat en administratie (EPS) en van het
financieel beheer hebben de positie van het bestuur
verbeterd. Door minder uitvoerend werk, kwam er
meer tijd voor strategie en profilering. Al met al
speelden er veel zaken, moeilijk om er één of twee
te noemen die eruit sprongen. 

Inhoud en structuur werden vormgegeven in het jaarlijks symposium, de website,
TtA en Nieuwsbrief, en natuurlijk de beoogde Leerstoel. Ik herinner me nog leven-
dig de diverse voorbereidende sessies op het Nederlands Kanker Instituut, onder
de bezielende leiding van Ton en met ook weer Wim, waarin werd gebrainstormd
over hoe we het opzetten van een Leerstoel konden aanpakken. De sessie waarin
bij de lunch erwtensoep werd geserveerd heeft in dat proces voor een belangrijke
doorbraak gezorgd! 

Het TtA werd min of meer van de ondergang gered, na een moeizame doorstart
(zie boven). Het symposium was nu jaarlijks dus ook daar was ik mee bezig. In die
tijd kreeg bijvoorbeeld ook de samenwerking met Longartsen en Bedrijfsartsen
gestalte, resulterend in twee landelijke symposia over Asbest en Longziekten, die
ook de politiek bereikten. De belangstelling vanuit de politiek bereikte voor mij per-
soonlijk het hoogtepunt toen ik, op het symposium in het WTC in Rotterdam de
staatsecretaris van SZW, Hans Hoogervorst, mocht ontvangen, die als key-note
spreker de aftrap gaf. 

Het was de periode waarin internet sterk in opkomst was, we hadden onze eigen
website inmiddels en op ons symposium in het WTC te Rotterdam hadden we een
sessie waarin getoond werd hoe je via internet terecht kon in databases met allerlei
toxicologische informatie. Achteraf bleek dat een erg dure sessie geweest vanwege
de huur van de computer-apparatuur, maar het symposium was per saldo toch nog
winstgevend. 

We hebben (samen met Charles Engelen van de BA&O) ook aanzetten gegeven
tot een structurele samenwerking tussen de beroepsverenigingen (NVVK, BA&O,
NVAB). Voordien deed men in het bestuursoverleg vooral moeite om zich ten
opzichte van elkaar te blijven profileren. Onze inzet leidde ook tot enkele jaarlijks
gehouden Arbo-Congressen in Zwolle, waar alle verenigingen input leverden voor
inhoudelijke sessies.  

Peter van Balen
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over kon verkregen worden in de workshop over de “SER Leidraad Veilig
Werken met Stoffen” die op de tweede symposiumdag is gegeven. (Zie pre-
sentaties op NVvA website). 

De derde presentatie in deze sessie ging in op een model om de kosten en
baten van risicobeheersmaatregelen af te wegen. De behoefte aan een
model of instrument hiervoor kan zich voordoen wanneer een werkgever
moeilijk te overtuigen is van de noodzaak om maatregelen te treffen. Met
name omdat kosten veelal op korte termijn duidelijk zijn (investering in appa-
ratuur, machines enz., voorlichting en instructie, enz.) terwijl de baten zich
juist vaak pas op lange termijn manifesteren, onder andere in de vorm van
gezondheidswinst en als het om geld gaat: minder kans op schadeclaims.
Door TNO KvL is een kosten-baten instrument ontwikkeld en in software-
vorm beschikbaar gesteld. (Zie: www.relatiemodel.arbeidtools.nl ) Het instru-
ment is getest op basis van praktijksituaties. Met dit kosten-baten instrument
kunnen kosten van beheersmaatregelen voor gevaarlijke stoffen afgewogen
worden tegen de verwachte baten. Het instrument helpt om voor de diverse
betrokkenen in een bedrijf om de kosten en
baten inzichtelijk te krijgen en daardoor een
goed afgewogen beslissing te nemen.
Concrete gevallen (casus) kunnen ingevoerd
worden en het instrument kan aangepast wor-
den aan praktijkvraagstukken. Een van de
voordelen van gebruik van dit instrument is dat
niet financiële kosten en baten van (arbeidshy-
giënische) beheersmaatregelen helderder voor
het voetlicht komen en zo kunnen leiden tot
interessante discussies en afwegingen.

Prangende vragen
De sessie leidde tot interessante vragen, die
evenwel niet alle helder beantwoord konden
worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met een bus-

bedrijf dat in de bedrijfsvoering op jaarbasis meer dan 10 ton dieselolie
omzet in DME (dieselmotoremissie – carcinogeen!)? Wordt dat bedrijf onder
REACH behandeld als producent van DME of als ‘end user’ van dieselolie? 
En prangender nog is de vraag “Hoe verhouden de verplichtingen onder
REACH zich tot de bedrijfsgrenswaarden die door bedrijven of branches die-
nen te worden opgesteld?” 
Als de Nederlandse bedrijven nog steeds de eerder door de
Gezondheidsraad vastgestelde grenswaarden mogen gebruiken, mogen ze
dan ook bijvoorbeeld de Portugese of Griekse grenswaarden hanteren en
stellen dat wat daar veilig is, dat ook in Nederland zal zijn?  Onder het
regime van REACH zullen er meer toxiciteitsgegevens beschikbaar komen
om die grenswaarden op te stellen. Maar daarmee is niet de vraag beant-
woord, wie er straks die bedrijfsgrenswaarde vaststelt. De producent levert
immers een Exposure Scenario, waarin uitgegaan wordt van een bepaalde
veilige blootstelling, met daarin voorgeschreven een veilige wijze van
gebruik onder veilige condities. Maar de Nederlandse ‘end user’ dient een
arbocatalogus op te stellen, moet een bedrijfsgrenswaarde vaststellen, mag
die grenswaarde dan afwijken van de in het Exposure Scenario gehanteerde
grenswaarde? Wie stelt er voor wie de grenswaarde vast? 
Deze en andere vragen zullen mogelijk beantwoord worden in een volgende
editie van het symposium of anders in een volgende REACH-workshop. 

MODELLEREN VAN BLOOTSTELLING: 
INSTRUMENTEN VAN DE TOEKOMST?
De titel van deze tweede-ronde sessie beloofde achteraf bezien iets meer
dan eruit kwam, maar bij instrumenten van de toekomst mag je misschien
niet verwachten dat ze vandaag al beschikbaar zijn. Ondanks deze conclu-
sie was het gebodene meer dan de moeite waard: er werd goed inzicht
gegeven in de stand van zaken rondom modellering van blootstelling. En
dan, als blootstellingsmodellen nog onvoldoende in staat zijn de blootstelling
in de praktijk te voorspellen, dan moet er dus nog altijd gemeten worden om
de blootstelling in kaart te brengen. Dat wil een arbeidshygiënist natuurlijk
graag horen! 
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Eén model is geen model…
In de eerste presentatie werd STEAMBase voor het voetlicht gebracht:
SToffenmanager Exposure And Modeling dataBase. Dit is een extra ‘tool’
zoals we dat tegenwoordig noemen, dat in aanvulling op Stoffenmanager
wordt verkocht.  
Bij de validatiestudie van Stoffenmanager zijn meetgegevens van verschil-
lende bronnen opgeslagen in een database om de gegevens gestructureerd
te kunnen gebruiken. Door het Ministerie van SZW is vervolgens het initiatief
genomen om deze database om te zetten in een ‘web-based’ (dus via inter-
net toegankelijke) database: STEAMBase. In de presentatie werd onder
meer ingegaan op het bewaken van de kwaliteit van de op te nemen gege-
vens en op de mogelijkheden om de eigen gegevens af te schermen of juist
te delen met anderen. 

De achtergrond is duidelijk: blootstellingsonderzoek is kostbaar, het is daar-
om nuttig om optimaal gebruik te maken van de resultaten van eerder
onderzoek. Enerzijds om vergelijkingsmateriaal te hebben voor eigen onder-
zoek, anderzijds zou een dergelijke database een basis kunnen bieden voor
het ontwikkelen en valideren van blootstellingsmodellen. Door de invoering
van REACH kan STEAMBase, indien voldoende ontwikkeld, goede diensten
bewijzen bij het uitwerken van Exposure Scenario’s.  

Het betreft hier dus niet zozeer een blootstellingsmodel als wel een databa-
se waarin meetresultaten (en relevante gegevens over de omstandigheden
waaronder die vergaard zijn) van blootstellingsonderzoek kunnen worden
opgeslagen. Kunnen, want er zijn momenteel nog niet voldoende gegevens
opgeslagen in STEAMBase. 
En daarmee is het belangrijkste punt van kritiek aangeroerd, zoals dat in de
sessie naar voren kwam. Enkele jaren geleden is er door de NVvA ook al
heel wat energie gestoken in het opzetten van een database met blootstel-
lingsgegevens, die door en voor arbeidshygiënisten zou moeten worden
onderhouden. Er was onder arbeidshygiënisten voldoende enthousiasme
om de database te vullen en om die te gaan gebruiken. Het initiatief strand-

DE NEGENDE VOORZITTER:       

Van 25-05-2000 tot 28-02-2002                        

Enkele zaken die binnen de NVvA speelden in de periode mei 2000 – mei 2002:

De informatievoorziening naar de leden toe werd meer gestroomlijnd. De redacties
van de nieuwsbrief en de Website fuseerden. 

Na langdurig beraad en onderzoek werd door de ‘Werkgroep Leerstoel’ een advies
aan het bestuur uitgebracht over een op te richten Leerstoel Arbeidshygiëne. Dit
advies is overgenomen, waarna vanuit het bestuur acties zijn gestart die uiteindelijk
(na enkele jaren) hebben geresulteerd in een hoogleraarschap bij de Universiteit
Utrecht. 

Vanuit de NVvA is meegewerkt aan, en werd de voortrekkersrol vervuld in, de
organisatie van de congressen over multidisciplinaire samenwerking in de arbo-
dienstverlening. De samenwerking met de andere beroepsgroepen is hierbij geïn-
tensiveerd. 

De certificering van arbeidshygiënisten is vanuit SCA overgedragen aan SKO.
Vanuit de NVvA, met name vanuit de RAHN, is input geleverd om te komen tot
verregaande harmonisatie van de certificeringeisen met het systeem van de veilig-
heidskundigen.

In toenemende mate is geïnvesteerd in contacten met het ministerie SZW. 
Doordat er slechts een matige samenwerking met de andere beroepsgroepen was,
had dit slechts beperkt succes. Inmiddels is deze samenwerking steeds verder
gegroeid en zijn de arbo-beroepsgroepen (NVvA, NVVK, BA&O en NVAB) een
veel serieuzere gesprekspartner voor het ministerie geworden. 

Wim van Alphen
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de echter nadat de structuur opgebouwd was, op het uitblijven van voldoen-
de gegevens om de database te vullen. Met name van de kant van arbo-
diensten was er onvoldoende bereidheid om meetgegevens beschikbaar te
stellen. In een zijspoor van de discussie werd overigens gesteld, dat niet de
arbodiensten die het onderzoek uitvoeren, maar de bedrijven waar gemeten
is, de eigenaren zijn van de meetresultaten. 
Er werd op gewezen, dat een bedrijf dat gegevens in STEAMBase opslaat,
deze kan afschermen zodat de gegevens alleen voor eigen gebruik beschik-
baar zijn. Waarom zou je dan je gegevens juist daar opslaan? Het voordeel
van STEAMBase is, dat de data overzichtelijk en gestructureerd gepresen-
teerd kunnen worden. 
Alleen gebruikers die gegevens (zo nodig geanonimiseerd) beschikbaar stel-
len voor het ‘algemeen toegankelijk’ deel van STEAMBase, krijgen ook zelf
toegang tot de openbare gegevens van andere gebruikers.   

Het publiek was sceptisch over het welslagen
van de onderneming, gezien de ervaringen
met de NVvA database. Er werd gewezen op
het gevaar dat het openstellen van de data-
base zou kunnen leiden tot een afname van
blootstellingsonderzoek: men kan immers de
gegevens betrekken uit de database. Verder
werd geopperd dat het geld dat voor de ont-
wikkeling van STEAMBase beschikbaar is
gesteld, beter besteed had kunnen worden
aan het creëren van draagvlak en bewustwor-
ding. Dan zou wellicht zelfs de NVvA-databa-
se alsnog gevuld hebben kunnen worden.
Maar dat zullen we nooit weten.  
Het zou voor de arbeidshygiënist natuurlijk
heel nuttig zijn om een database te hebben

met daarin zo veel mogelijk gegevens van blootstellingsonderzoeken. Nog
mooier als die gekoppeld kan worden aan buitenlandse databases (daaraan

wordt gewerkt) zodat we over nog meer vergelijkingsmateriaal kunnen
beschikken. 

Twee model is een half model… 
In het vervolg werd de ontwikkeling van blootstellingsmodellen geschetst.
Enerzijds door nieuwe wetgeving (REACH, maar ook de herziening van het
Nederlandse stelsel grenswaarden) is er behoefte aan nieuwe instrumenten.
Anderzijds ook doordat technologieën en productieprocessen zich ontwikke-
len, werkplekken veranderen en dus ook de manier waarop en de mate
waarin werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Bestaande
blootstellingsmodellen zijn bovendien slechts in beperkte mate gevalideerd.
In de zaal passeerden enkele voorbeelden de revue. Het TRA (Targeted
Risk Assessment) van ECETOC is vergelijkbaar met (omvat feitelijk) het
inmiddels eigenlijk verouderde EASE. De input die gevraagd wordt is verge-
lijkbaar met EASE, maar de output, ofwel de ‘exposure ranges’ die het
model geeft zijn anders. Het model is tamelijk conservatief in het schatten
van de blootstelling. 
In de presentatie werd ingegaan op een te ontwikkelen ‘REACH Advanced
Tool’ waarmee inhalatoire blootstelling aan stoffen kan worden beoordeeld;
het is een deterministisch model met statistische modules. Om dit model te
ontwikkelen is door TNO (Business Unit Quality and Safety, afdeling FCRA)
internationale samenwerking gezocht met name met partijen uit West-euro-
pa (IOM, BAuA, IRAS, AMI e.a.). In het model wordt gebruik gemaakt van
“statistiek voor domme dokters” oftewel door Bayes in de 17e eeuw ontwik-
kelde technieken, (Bayesian statistics) die tegenwoordig veel in de belang-
stelling staan. Door via Bayesian statistiek meetwaarden en modelschattin-
gen elkaar aan te laten vullen krijgen deze meer waarde dan ieder voor zich.
Door deze combinatie is het mogelijk niet alleen een gemiddelde waarde
aan te geven, maar ook een spreiding: er kan bijvoorbeeld een 90 percen-
tiel-waarde weergegeven worden. De reactie van meerdere personen luidde,
dat schattingen al meewegen bij meetwaarden terecht is, maar dit is voor
buitenstaanders een black box. Dit beoordelingssysteem komt naar ver-
wachting in januari 2010 beschikbaar. 
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Zowel presentatie als discussie gingen in op verschillende eisen die de
gebruikers stellen aan een blootstellingsmodel. Van het programma EASE
waarmee de blootstelling aan stoffen geschat kan worden, is sinds de work-
shop van 2004 te Edinburgh, waar de EASE validatiestudie besproken is,
vastgesteld dat het een zeer beperkte voorspellende waarde heeft. Solvay
werkt met een eigen schattingsmodel, gebaseerd op de relatie tussen damp-
spanning en blootstellingsconcentratie. Vanuit TNO werden de aannames
hierbij ter discussie gesteld, maar deze discussie zal vooralsnog buiten het
symposium verder worden gevoerd. 
Stoffenmanager, vooral gebruikt voor prioritering van chemische risico’s,
bevat inmiddels een tool voor schatting van blootstelling. Het programma is
momenteel nog te ‘grof-
mazig’, daar wordt aan
gewerkt, het zit in een
‘validatiecyclus’. In de
tweede validatieronde
bleek de correlatie vrij
goed, maar de spreiding
van concentraties rond de
regressielijn is nog wat (te)
groot. Er wordt gewerkt
aan verbetering, door
onderscheid aan te brengen tussen vluchtige/niet vluchtige stoffen en tussen
inhaleerbaar en respirabel stof. Er werd op gewezen dat gemiddeldes niet
altijd de beste benadering geven voor blootstellingsituaties. Vraag is hoe
daarmee om te gaan in een model. Er moeten meer determinanten van
spreiding worden vastgesteld en verwerkt in het model. 

Drie model is paasbest…
In de laatste presentatie deed Tim Meijster (TNO Business Unit Quality
and Safety, afdeling FCRA; IRAS) verslag van zijn promotie-onderzoek, de
ontwikkeling van een model voor “Health Impact Assessment”, toegepast
in de bakkerijsector. Dit naar aanleiding van het arboconvenant van de

meelverwerkende bedrijven, waarin een reductie van 50% van het aantal
zieken door meelstof (en amylase) nagestreefd wordt. 
Epidemiologische gegevens en blootstellingsgegevens worden geïnte-
greerd toegepast in een ‘Dynamisch Populatie Model’ waarin de ontwikke-
ling van ziekte gesimuleerd wordt. Hierbij wordt dus geen cohort gevolgd,
maar wordt de werkelijkheid gesimuleerd waarin sommige werknemers na
enkele jaren weer uit het beroep verdwijnen, terwijl anderen het werk blij-
ven doen tot hun pensionering (of tot ze arbeidsongeschikt worden bevon-
den). Daarbij wordt een ‘multi-stage’ ziektemodel toegepast voor het ont-
wikkelen van ziekte: sensibilisatie, klachten aan hoge luchtwegen, klachten
aan lage luchtwegen, arbeidsongeschiktheid. Verder worden gegevens
over blootstelling aan meelstof en amylase in de bakkerijsector gebruikt
om functies te koppelen aan een bepaald ziekteverloop.  

Met het ontwikkelde model kunnen interventiescenario’s worden doorgere-
kend, zoals de invloed die te verwachten is van een gezondheidsbewa-
kingsprogramma of bijvoorbeeld van ‘job rotation’ of van ‘job screening’
(bijvoorbeeld een aanstellingskeuring waarbij atopische personen, die
extra gevoelig zijn voor het ontwikkelen van beroepsasthma, geweerd wor-
den uit de bakkerijberoepen). Zo kon met een scenario worden doorgere-
kend dat een reductie van de blootstelling aan meelstof met 50% na 5 jaar
zou leiden tot een reductie van 20% in het aantal zieken, terwijl na 20 jaar
een reductie van 50% bereikt zou worden. 
De in de branche met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen inge-
zette reductie van de blootstelling (1% reductie meelstof, 16% reductie
amylase) bleek daarentegen een zeer beperkte invloed te hebben op het
aantal zieken. 

Een interessant onderzoek, met een instrument (HIA – Health Impact Assess-
ment) dat inzicht kan geven in de ontwikkeling van het aantal zieken en de
stage van ziekte, maar dat ook het vergelijken van verschillende scenario’s
mogelijk maakt. En dat niet alleen: ook een kosten-baten analyse wordt hier-
mee mogelijk, zowel op bedrijfsniveau als op maatschappelijk niveau. 

Ademloos publiek …
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STOOM AFBLAZEN, OP ADEM KOMEN
Na al deze nieuwe kennis en inzichten opgedaan te hebben kon er nog wat
geborreld en geknabbeld worden onder het genot van een praatje met oude
bekenden. 
Daarna werd het tijd om een en ander te laten bezinken. Daar had de sym-
posiumcommissie op geanticipeerd, door een diner te organiseren in een
unieke ambiance: Slot Zeist. Vanwege het 25-jarig jubileum was deze bijzon-
dere locatie gekozen en voor vervoer van en naar het slot was gezorgd.
Degenen die ook de nacht doorbrachten in Conferentiecentrum
Woudschoten, behoefden zich qua alcoholgebruik dus niet te matigen. De
commissie had ook het avondprogramma zeer fundamenteel opgebouwd.
We werden dan ook in het souterrain (de kerkers) ontvangen met champag-
ne, zodat de temperatuur van het gezelschap al snel enkele graden steeg.
Vervolgens steeg ook het gezelschap zelve enkele etages, om zich onder de
hanenbalken tegoed te gaan doen aan een lopend buffet. Nou ja, het buffet
stond, maar de hongerigen konden erlangs lopen om van de diverse
Italiaanse gerechten iets op het bord te doen en dat aan tafel te nuttigen. 
Die osso buco, werkelijk niet te versmaden! 

Tussen de gangen door werden de Bob van Beekprijs en de buitenland-
beurs uitgereikt. De Bob van Beekprijs ging naar Ron Bervoets voor zijn
scriptie over een onverwacht beroepsrisico van Nederlandse militairen: de
ziekte van Lyme. Door een degelijke aanpak (veldonderzoek gecombineerd
met literatuuronderzoek en onderzoek van medische dossiers) heeft Ron de
problematiek in kaart gebracht en voorstellen gedaan om door voorlichting
en beheersmaatregelen de ziekte van Lyme terug te dringen. Daarmee en
door een heldere en onderhoudende presentatie, verwierf hij de Bob van
Beekprijs van 2008. 

Buitenlandbeurs
Voor het eerst werd dit jaar een buitenlandbeurs toegekend, bedoeld voor
een projectvoorstel waarmee arbeidshygiëne in het buitenland wordt gesti-
muleerd. Twee projecten viel de eer te beurt om op deze wijze gehonoreerd

te worden. Het beschikbare bedrag (€
10.000,=) zal worden gedeeld. 
In Suriname zal dit jaar voor het eerst het
vak arbeidshygiëne aan de universiteit wor-
den gedoceerd. Jolanda Willems zal de
beurs gebruiken om de Surinaamse docent,
drs. Ricardo Lachman, naar Nederland te
halen om deze te laten delen in onze ken-
nis. 
Daan Huizer en Joost van Rooij (beiden
werkzaam voor IndusTox) gaan met de
beurs in Indonesië een training arbeidshy-
giëne opzetten voor lokale overheden, stu-
denten en vertegenwoordigers van het
MKB.

Voordat het toetjesbuffet werd klaargezet kon het aanwezige publiek een
gokje wagen aan de roulette of bij een ’black jack’ tafel, waarbij een NVvA-
jubileumsurprise was weggelegd voor winnaars en verliezers. Vervolgens
werd eenieder aangezet zich op de dansvloer te begeven, onder de bezie-
lende aanmoedigingen van een ceremoniemeesteres. De stuwende muziek
droeg bij aan de algehele opwinding die zich van het gezelschap meester
maakte en het was goed dat er ontzettend veel toetjes geserveerd werden
om de verloren calorieën weer aan te vullen. Men was verzadigd en verkwikt
en aanzienlijk aangedikt.  

EVIDENCE BASED WERKEN: RICHTLIJNEN IN DE ARBEIDSHYGIËNE
Dag twee begon weer met een woord van welkom, waarna Carel Hulshof
(Kwaliteitsbureau NVAB) de weer goed gevulde zaal toesprak over het nut
en de noodzaak van ‘Evidence Based’ werken. 
De neiging bestaat, zowel onder bedrijfsartsen als onder arbeidshygiënisten om
bij een (voor betrokkene) ‘nieuw’ probleem de wetenschappelijke literatuur te
doorvorsen en zelf met oplossingen of adviezen te komen. Fout. (Nou ja, soms). 
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Het is beter om eerst na te gaan of er op het onderhavige gebied al normen
of richtlijnen bestaan om het probleem aan te pakken. Via de website van
PubMed is veel literatuur vrij toegankelijk, dat maakt het gemakkelijk om
literatuuronderzoek te doen. Maar waarom zou je zelf het wiel nog eens wil-
len uitvinden wanneer ze kant-en-klaar beschikbaar zijn. 
Natuurlijk zijn er nog niet genoeg richtlijnen, op diverse gebieden moeten
deze nog ontwikkeld worden. De NVAB heeft richtlijnen ontwikkeld voor
onder andere lage rugpijn, psychische klachten, oogonderzoek bij beeld-
schermwerk. De ontwikkeling van een nieuwe richtlijn vergt ongeveer
anderhalf jaar, vanaf de keuze van het onderwerp tot aan de publicatie. Bij
publicatie wordt aangegeven op welk niveau van ‘Evidence Based
Medicine’ de richtlijn is gebaseerd. Richtlijnen moeten natuurlijk gebaseerd
zijn op wetenschappelijk onderzoek en de effecten moeten geëvalueerd
worden. Dan kunnen richtlijnen een belangrijke rol spelen in de kwaliteits-
bewaking van het vakgebied. Bovendien kunnen richtlijnen een rol spelen
in het aantonen van lacunes in de kennis en zo een stimulans geven tot
meer onderzoek. 
Momenteel is het zo, dat er geen overheidsgeld meer beschikbaar is voor
het opstellen van monodisciplinaire richtlijnen. Maar wel voor multidiscipli-
naire richtlijnen, waarvan de richtlijn “Preventie van beroepsslechthorend-

heid” een recent voorbeeld is.
Gepleit werd voor een kwali-
teitsbureau, dat een grote sti-
mulans zou kunnen zijn voor
de beroepsgroep. 

Vervolgens ging Ep Marinus
(Achmea) in zijn presentatie
dieper in op het proces van
het ontwikkelen van een richt-
lijn en de criteria die aan een
goede richtlijn gesteld kunnen
worden. In het ontwikkelings-

proces zijn er onderscheiden fasen, om te beginnen het literatuuronder-
zoek. Waar zoek je naar? PICO: populatie, interventie, controlegroep, out-
come. Dan het opstellen van de concept-richtlijn, de commentaar-fase en
de praktijktest. En vervolgens, na de autorisatie, volgen publicatie en imple-
mentatie van de richtlijn. 
Behalve ‘evidence based’ moet een richtlijn bijvoorbeeld ook reproduceer-
baar resultaat geven, goed toepasbaar zijn, specifiek zijn, maar ook ‘flexi-
bel’, dat wil zeggen aanpasbaar aan actuele problematiek. En de richtlijn
moet helder geformuleerd zijn.  

Na deze inleidingen namen beide sprekers plaats achter de tafel op het
podium, tezamen met Hans Kromhout (IRAS) en Huib Arts (Arboprofit) om
met ‘de zaal’ in discussie te gaan, onder (bege)leiding van Lex Burdorf
(Erasmus Universiteit).  
De openingsvraag luidde: “Zitten de arbeidshygiënisten van Nederland te
wachten op richtlijnen, of op de ‘kennisdossiers’ die mede met inbreng van
de NVvA (via Stichting PPM – Preventie Project Management) worden
samengesteld?” 
Volgens Huib Arts: “Nee, daar zitten ze niet op te wachten maar dat zouden
ze wel moeten!” 
Veel arbeidshygiënisten hebben het te druk om zelf de wetenschappelijke
literatuur op het vakgebied bij te houden. Het aantal zelfstandig opererende
arbeidshygiënisten neemt toe, die hebben vaak het geld niet om zich te
abonneren op (wetenschappelijke) vakbladen. En dan is het ook nog zo,
dat ‘de wetenschap’ te weinig publiceert met betrekking tot beheersmaatre-
gelen. Daar werd bij opgemerkt, dat wat je in de literatuur over beheers-
maatregelen kunt vinden, vooral de ‘succesverhalen’ betreft. De niet of
slechts ten dele werkende maatregelen leiden veelal niet tot publicatie. Ook
werd erop gewezen dat kennis over de effectiviteit van beheersmaatregelen
voor een groot deel in de hoofden zit van ervaren arbeidshygiënisten. Een
aantal is al met pensioen, er is dus actie nodig om hun kennis vast te leg-
gen en te ontsluiten. 

Evidence Based: volle zaal  …
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Er komen de laatste tijd veel
‘tools’ op de markt die niet
gevalideerd zijn, maar waar
vind je de benodigde informa-
tie over de effectiviteit daar-
van? Zoals richtlijnen eviden-
ce-based dienen te zijn,
behoren tools wel degelijk
gevalideerd te zijn!  
Ook de kennisdossiers die
voor het arboportaal geschre-
ven worden, zullen zo veel en
zo goed mogelijk de informa-
tie bevatten die er toe doet. Het is niet de bedoeling dat dit een eenmalig
project blijft, de kennisdossiers moeten in de toekomst up-to-date worden
gehouden. Kennisdossiers zijn daarmee geen richtlijnen, maar zouden wel
die status kunnen verkrijgen; beide worden volgens een duidelijk en gestruc-
tureerd proces opgesteld. Een verschil zou zijn, dat een richtlijn direct gericht
is op toepassing in de praktijk, een kennisdossier niet. Daar staat tegenover
dat een kennisdossier een overzicht zal bevatten van beheersmaatregelen.
De vraag die dan nog bleef is, worden die ook toegepast en worden ze cor-
rect toegepast? Vandaar dan ook dat de NVAB-richtlijnen een praktijktest
ondergaan als onderdeel van het ontwikkelingsproces en dat in de richtlijnen
veel als/dan formules en constructies voorkomen. Verder worden er ook visi-
taties uitgevoerd om te testen of bedrijfsartsen de richtlijnen correct toepas-
sen en uitvoeren. 

Een vraag die niet duidelijk beantwoord werd, was: Gaan we de kennisdos-
siers ook werkelijk raadplegen wanneer ze op het Arboportaal staan? Er was
natuurlijk niemand die opstond om te bekennen dat men echt niet elke week
de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied probeert te achterhalen.
Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat richtlijnen en kennisdossiers geen
bestaansrecht zouden hebben. Integendeel, die zouden dus juist in een

DE TIENDE VOORZITTER:       

Van 28-02-2002 tot 20-03-2003                        

Drie zaken die tijdens het voorzitterschap in 2002
speelden waren de Leerstoel voor onze hoogleraar, de financiën van de vereniginig
en het beeld van onze kwaliteiten naar buiten toe. 

Met het eerste punt, de hoogleraar, waren we snel klaar: het getreuzel kwam niet
van het Klaas Biersteker fonds, niet van het NVvA bestuur maar van de
Universiteit. 
Het heeft daarna nog wel een paar jaar geduurd voordat  de leerstoel er kwam
maar nu is hij er dan toch. 
Wel is het zaak dat de Hoogleraar zich aan zijn door de NVvA geformuleerde taak
houdt: het onderzoek naar beheersstrategieën. REACH met de Risk Management
Measures Library en de SER-leidraad vormen daarvoor een mooie inspiratiebron. 

Het tweede punt waren de financiën, waarin we als enige in Nederland een BTW
tarief van 10% hanteerden. Hoe bijzonder kan je zijn! 
Het instortend vermogen van de vereniging is met een forse injectie in de vorm van
een contributieverhoging gekeerd (Wouter Bos heeft daar van geleerd). 

En het derde punt: Via een door SZW gesteunde draagvlakstudie voor een databa-
se, een externe Raad van Adies, een advies aan de SER over piekblootstelling,
een cultuurhistorische studie naar de vereniging (Ruth Benschot: “Dicht op de huid:
Arbeidshygiëne in Nederland, Nu en Morgen” *) en via afspraken met SZW over
de profilering van de arbeidshygiënische producten uit Nederland als tegenwicht
tegen de HSE (Health, Safety, Environment) is er toen een "quantum jump" in
naamsbekendheid bewerkstelligd. 

*) Zie: “Werken aan een betere werkplek”, 
Uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de NVvA, augustus 2003.

Theo Scheffers

Discussieleider Lex Burdorf...
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lacune kunnen voorzien. Het wordt daarmee gemakkelijker om de ‘state of
the art’ van de arbeidshygiënische kennis te achterhalen. 
Een heldere slotconclusie ten aanzien van richtlijnen en kennisdossiers is
mij niet bijgebleven. Iemand riep vertwijfeld uit: “Hoe brengen we ons vakge-
bied beter over het voetlicht?” Een ander repliceerde: “Vertrouw nooit een
deskundige zonder een bron!” 
Het bestaansrecht van richtlijnen en kennisdossiers werd daarmee min of
meer erkend. 

NANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIALEN 
“Goede praktijken voor de omgang met nanodeeltjes” was het the-ma van de
sessie die ik na de koffiepauze bijwoonde. Een sessie met beperkt aantal
deelnemers omwille van de opzet: na de twee presentaties werd in vijf groep-
jes gediscussieerd over één van vijf uitgereikte discussiestellingen. 

Daarna werden de uitkomsten nog plenair besproken. Dit leverde een leven-
dige opzet, die de geest wakker hield. 
Van de bijna 30 aanwezigen hadden slechts drie er in hun eigen beroeps-
praktijk te maken (gehad) met problematiek betreffende nanomaterialen.
Anderzijds, dat is toch nog 10 % ….
In de eerste presentatie werd aangegeven om welke deeltjesgrootten het
gaat en hoe zich die verhouden tot bijvoorbeeld de grootte van een simpel
molecuul (0,4 – 1,0 nanometer) of een rode bloedcel (7000 – 8000 nanome-
ter). Enkele reeds ontwikkelde toepassingen van nanomaterialen werden
benoemd (zonnecrème, zelfreinigend glas, vuil- en waterafstotende kleding),
alsook enkele bronnen van nanodeeltjes in de (werkplek-)atmosfeer (fossiele
brandstoffen, lasrook, tabaksrook, tonerstof). Daarbij ook de opmerking dat
deeltjesvormige verontreiniging zoals PM10 vaak bestaat uit clusters van
nanodeeltjes. In industriële processen zijn twee varianten aan te wijzen: de
ene is de trend tot verkleining van bestaand materiaal of de ontdekking van
nieuwe materialen (carbon-nanotubes, fullerenen) de andere is die waarbij
materiaal wordt opgebouwd uit nanodeeltjes (diverse metaaloxides, waaron-
der zink- en titaniumoxide). 

De verhouding tussen oppervlakte en massa
van een deeltje is bij nanodeeltjes veel hoger
dan bij grotere deeltjes. Dit leidt tot verande-
ring van fysisch-chemische eigenschappen
(oplosbaarheid, reactiviteit) ten opzichte van
grotere deeltjes van dezelfde stof. Bij gecon-
stateerde biologische effecten lijkt het opper-
vlak een grotere rol te spelen dan de massa
van de deeltjes. Nanodeeltjes zijn zo klein, dat
ze het epitheel van de huid passeren en ook
in de alveoli van de longen binnendringen. De
neiging van nanodeeltjes om clusters of
agglomeraten te vormen werkt dus bescher-
mend, maar in de luchtwegen kunnen de clus-
ters weer uiteenvallen in losse deeltjes. 
De geringe afmeting van nanodeeltjes is mede bepalend voor de toxiciteit
van de deeltjes, maar is zeker niet de enige eigenschap die de toxiciteit ver-
oorzaakt. Recent is aangetoond dat nanobuisjes met een lengte van 10
micrometer of meer, bij muizen in het buikvlies een ontstekingsreactie ver-
oorzaakten die lijkt op het beginstadium van mesothelioom (asbestkanker).
Hier lijkt de langwerpige vorm mede een rol te spelen in het mechanisme.
Voor zink- en titaniumoxide bestaat er uitgebreid bewijs dat nanodeeltjes van
deze stoffen sterker toxisch zijn dan deeltjes van micrometergrootte. Dit
geldt weliswaar niet voor alle stoffen, maar anderzijds is van veel stoffen nog
niet veel bekend over de invloed van de deeltjesgrootte op de toxiciteit. 
Opname van nanodeeltjes in het menselijk lichaam kan oraal of intraveneus
(medische toepassingen), maar kan dus ook tot stand komen via de huid en
via inhalatie. Deze laatste wegen zijn voor de werkplek de belangrijkste rou-
tes, zij het dat de intacte huid niet een erg belangrijke route lijkt te zijn. Wel
treedt een verhoogd risico op bij inhalatie wanneer nanodeeltjes via het
neusslijmvlies en de reukzenuw direct naar de hersenen getransporteerd
worden. Er is in Nederland een inventarisatie geweest bij 38 bedrijven van
de blootstelling aan nanodeeltjes. De resultaten mochten ten tijde van het

jubileumuitgave 2008.qxd  19-12-2008  08:51  Pagina 130



133Jubileumuitgave NVvA Nieuwsbrief (19) 2008-3132 Jubileumuitgave NVvA Nieuwsbrief (19) 2008-3

symposium wegens een embargo nog niet bekendgemaakt worden, maar
de rapportage hiervan werd voor eind mei verwacht.    

DSM: ESH-policy
De tweede presentatie (Fenneke Linker) ging in op het beleid van DSM ten
aanzien van de mogelijke risico’s van nanodeeltjes. Er is daar een ‘task
force’ opgericht die een actieprogramma heeft opgesteld en die alle ontwik-
kelingen op dit gebied volgt. Bij het ontwerp van een nieuw productieproces
worden de aspecten die verband houden met nanodeeltjes (bijvoorbeeld
deeltjesgrootte verdeling, actief oppervlak, stabiliteit, morfologie) zo veel
mogelijk in kaart gebracht. Uitgangspunt bij het ontbreken van voldoende
gegevens, is dat het materiaal geschouwd wordt als een ‘gevaarlijke stof’.  
Bij het volgen van de arbeidshygiënische strategie komt natuurlijk eerst de
materiaalkeuze aan de orde. Bij carbon nanotubes lijkt de toxiciteit bijvoor-
beeld afhankelijk te zijn van de ingesloten verontreinigingen (voornamelijk
metalen). Verder verdient gebruik van de stoffen in vloeibare vorm de voor-
keur boven poeders. 
Werken in gesloten systemen, of als tweede optie in ‘containment’ is een
volgende stap in de beheersstrategie en bij toepassingen van nanomateria-
len dient bij voorkeur geen verneveling (spraying) toegepast te worden. Ten
aanzien van bronafzuiging geldt verder, dat daarbij HEPA-filters toegepast
moeten worden omdat anders de nanodeeltjes de filters passeren. Dat geeft
meteen aan waarom er geen geschikte PBM tegen inademing is: die zou
ook voorzien moeten zijn van HEPA-filters.  
Zowel in de groepjes als plenair werd er vrijelijk gediscussieerd aan de hand
van de stellingen. Wachten met de invoering van nanotechnologie of –mate-
rialen totdat voldoende toxicologisch onderzoek beschikbaar is om de risi-
co’s te kunnen beoordelen is weliswaar wenselijk maar geen reële optie. Er
zijn geen stoffen bekend die alleen vanwege de fysische eigenschappen
en/of morfologie, de grootte van het actieve oppervlak enz. toxisch bevon-
den zijn. Dan is er geen argument om op voorhand alle nanotechnologie en
nanomaterialen als ‘verdacht gevaarlijk’ te beschouwen. 
Nanodeeltjes (nanoparticles in dit verband) vormen geen categorie in de

REACH-regelgeving, maar er is ook geen reden om ze van REACH uit te
sluiten. Wanneer je onderzoek zou willen doen aan nanodeeltjes kom je
onder andere voor het probleem, hoe een aerosol te maken dat gelijk is aan
datgene waar werknemers in de praktijk aan blootgesteld worden? 
Hoe nanotechnologie te begeleiden in de arbeidshygiënische praktijk?
Behalve bovengenoemde elementen van de arbeidshygiënische strategie,
zou je het risico kunnen beperken door het risico te spreiden over meerdere
werknemers, of zou het beter zijn om een beperkte groep werknemers hier-
mee te laten werken? Hoe meer werknemers blootgesteld kunnen zijn, hoe
kostbaarder en hoe minder efficiënt beheersmaatregelen zijn die zich richten
op veilig gedrag (voorlichting, instructie, veilige methoden, hygiëne enz.). 
Wanneer een kleine groep aan de nanorisico’s wordt blootgesteld, die goed
wordt voorgelicht en geïnstrueerd en van PBM voorzien, zullen de maatre-
gelen waarschijnlijk effectiever zijn. De vraag die dan weer opkwam was,
leidt dat dan tot onrust (‘mijn collega ziet eruit als maanmannetje’) of zou de
exclusiviteit juist status verlenen aan de nano-werkers? Het antwoord had-
den we niet paraat. 

Moet je vanwege de onzekerheden die kleven aan nanomaterialen en nano-
technologie, de blootstelling en/of gezondheid van de betrokken werknemers
moeten monitoren en zo ja, hoe? Metingen op basis van massa zijn niet
geschikt, deeltjesgrootte, oppervlakte zijn van belang, hoe die te meten?
Blootstellingsmetingen zijn wel al mogelijk, er is apparatuur voor (CPC: con-
densatiekernen teller in combinatie met DMA: bepaling van de deeltjesgroot-
te verdeling), maar er is nog geen gestandaardiseerde methode vastgesteld,
al wordt daaraan gewerkt. Maar dan nog, een grenswaarde of een een no-
effect level om dit aan te relateren is niet vastgesteld. 
Je kunt de verkregen blootstellingsgegevens natuurlijk wel vastleggen om er
epidemiologisch onderzoek aan te (doen) verrichten. Daarbij komt de vraag
op, welke gezondheidseffecten je zou moeten screenen? Wanneer het gaat
om nanodeeltjes van stoffen waarvan de toxiciteit bekend is, heb je een aan-
knopingspunt. Zelfs dan zouden nanodeeltjes tot andere biologische effecten
kunnen leiden dan grotere deeltjes van dezelfde stof. 
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Maar, zeker voor stoffen waarvan de toxiciteit voor de mens niet onomstote-
lijk is vastgesteld, ligt hier toch een probleem. En, of de werkgevers die
nanotechnologie in huis hebben, in de praktijk bereid zullen zijn om te beta-
len voor dergelijke preventieve monitoring is dan weer de volgende vraag.
Interessante ontwikkeling, nanomaterialen, we staan erbij en kijken ernaar? 

NIEUWE RISICO’S
Tegelijk met de workshop over good practices bij omgang met nanomateria-
len was er een sessie over ‘nieuwe risico’s’ waar onder meer ook aan nano-
deeltjes aandacht werd besteed. 
Maar ook monitoring van taxol kwam aan de orde en de problematiek van
het karakteriseren van de opgetreden blootstelling bij chemische rampen. 

Nogmaals: Nano
Nano is het buzz-woord van de laatste tijd. Kijkend naar de inhalatierisico’s
moet de terminologie duidelijk zijn. Inmiddels is die vastgelegd in een norm,
ISO TC146 27628. Nu de termen vastliggen, begint de grote discussie over
wat er gemeten moet worden: massa, aantallen
of oppervlakte. En natuurlijk welke maat dan
bepalend is: een gemiddelde, een piekwaarde
of de cumulatieve waarde. Daar zijn dan ook
verschillende meetinstrumenten voor ontwik-
keld. Echter, voor al deze instrumenten geldt
dat persoonlijke monitoring ermee nog niet
goed mogelijk is. Om het nog moeilijker te
maken is er ook geen rekenkundig verband tus-
sen aantal deeltjes, totale massa en oppervlak-
te. Als metingen uitgevoerd worden dan is dat
vooral verkennend en als benchmark. Zoals
altijd tijdens de meting is een goede observatie
belangrijk. Verder is ook de achtergrondconcen-
tratie tijdens de taak van belang. Voor het vast-
stellen van de blootstelling zijn alle opnamerou-

tes van belang. Omdat normen nog ontbreken en grenswaarden nog onbe-
kend zijn, is het van belang dat alle eigenschappen gedocumenteerd zijn.

Blootstelling aan Taxol
Taxol is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van kanker.
Om het geneesmiddel in het lichaam beschikbaar te krijgen wordt gebruik
gemaakt van een dragermateriaal (cremophor). De cremophor van taxol
blijkt voor een groot deel verantwoordelijk te zijn voor de geconstateerde bij-
werkingen. Om de taxol zonder cremophor te produceren wordt onderzoek
gedaan waarvan men vooraf risico’s wil weten. In deze presentatie wordt
aangetoond dat bij het zorgvuldig uitvoeren van schattingen met gebruikelij-
ke programma’s (Consexpo 4.1, Skinperm), er een goede risicobeoordeling
te maken is. De berekende waarden blijken goed overeen te komen met
metingen die achteraf zijn uitgevoerd. 

Blootstelling bij chemische rampen 
Bij ongevallen en rampen is niemand gericht op het verzamelen van meet-
gegevens om latere gezondheidstudies te kunnen uitvoeren. Toch zou het
verstandig zijn dat wel te doen, zo leert bijvoorbeeld de Bijlmerramp. Uit lite-
ratuurstudie volgt een “natuurlijke” drie fasen aanpak. Ten eerste de voorbe-
reidingsfase waarin rampenplannen worden opgesteld en oefeningen plaats-
vinden. Vervolgens is er de reactie fase welke onderverdeeld kan worden
naar een vroege en late fase. In de reactiefase staat repressie voorop; er
wordt een risico-inschatting gemaakt en zonodig geëvacueerd. In fase drie
vindt de nazorg plaats en worden gezondheidstudies uitgevoerd. Voor die
studie ontbreken vaak blootstellingdata, de wel aanwezige data zijn vaak
niet relevant of niet geschikt. 
Om achteraf de opgetreden blootstelling te beoordelen zijn gegevens nodig
zoals identificatie van de stoffen, de concentratie en de verspreiding.
Metingen dienen zo vroeg mogelijk te beginnen. Arbeidshygiënisten van buiten
het bedrijf hebben vaak weinig in te brengen. Ervaringen uit de zaal leren dat
ook interne adviseurs hier vaak niet bij betrokken worden. De invloed die ar-
beidshygiënisten kunnen hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot de metingen
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die gewenst zijn, zal vooraf in de planningsfase moeten worden uitgeoefend. 
Al deze punten komen ook aan de orde in de Pigor opleiding van PAOG-
Heyendael. Een en ander zou beschreven kunnen worden in de ‘Praktijkgids
Arbeidshygiëne’. 

WERKEN AAN KENNIS: KRUISBESTUIVING?
Op de meeste werkplekken, in het bijzonder bij arbodiensten, komen nieuwe
medewerkers binnen en is het de bedoeling om snel declarabel te zijn. Voor
arbeidshygiënisten die als zelfstandige werken of als enige AH in een bedrijf,
is het moeilijk zich te ontwikkelen. Een mogelijkheid om kennis uit te wisse-
len, die door het NVvA bestuur als proef is opgezet, is het meester-gezel
project. In de workshop worden in twee gesprekken en een presentatie de
voordelen en de valkuilen daarvan duidelijk gemaakt. Belangrijk is dat het
project concreet wordt en (van twee kanten) niet te vrijblijvend is, dat er niet
alleen theoretische kennis wordt overgedragen en vanaf de start moet er
een goed (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden) plan zijn. In de praktijk is het wenselijk dat de fysieke afstand
beperkt blijft, dat er gewerkt wordt in de vorm van stages of praktijkop-
drachten. Belangrijke adviezen die ook na discussie met de zaal volgen, zijn
onder andere dat deelname hieraan een rol zou moeten spelen bij certifice-
ring. Ook bij hercertificering zou een “peer review” leerzaam zijn. De wijze
van certificering bij bedrijfsartsen kan als voorbeeld dienen. Vanuit dit project
volgt nog een evaluatie die aan het NVvA-bestuur wordt gericht. 

BINNENKLIMAAT: KWESTIE VAN UITZICHT EN FRISSE LUCHT?
De all-round arbeidshygiënist die met enige regelmaat een klimaatboom
opzet in een kantoortuin, was natuurlijk geïnteresseerd in de middagses-
sie over binnenklimaat.  Al dan niet verrassend, ook hier kwam de vraag
op, hoeveel onderzoek je mag voorschrijven aan de goedwillende werk-
gever die geconfronteerd wordt met het onvermogen van de arbeidshy-
giënist om op basis van een beperkt onderzoek (beperkt aantal metingen,
beperkte tijd, beperkte kosten) harde uitspraken te doen over de onder-
zochte situatie. 

Meten is weten…, toch?
In de eerste presentatie werd ingegaan op de onderzoeksmethodiek bij
beoordeling van het binnenklimaat in kantoren. Er is behoefte aan een proto-
col dat voorschriften geeft over wat te meten, de duur van de metingen, toet-
singscriteria en de wijze waarop de gebruikersrespons wordt gemeten
(methodiek, vragenlijsten, referentiebestand). 

Metingen van het binnenkli-
maat zijn alleen zinvol als er
gemeten wordt gedurende
een representatieve meetpe-
riode en wanneer er relevan-
te toetsingscriteria voorhan-
den zijn. Waar de Arbowet
nu volstaat met “zo goed
mogelijk, redelijkerwijs” en
arbocatalogi nog niet voor-
handen zijn, wordt verwezen
naar diverse bestaande nor-
men en publicaties (NEN EN
ISO 7730; NEN EN 15251; ISSO 74; AI-blad 24 enz.). 
Op basis van uitgevoerde onderzoeken werd aangegeven, dat het bij kli-
maatonderzoek in elk geval van belang is, inzicht te hebben in de operatieve
temperatuur (bepaald uit gemeten lucht- en stralingstemperatuur). Bij de
metingen moet directe zonnestraling worden afgeschermd en er moet niet te
dicht op de werknemer of nabij computers gemeten moet worden. Verder
verdient het zelf meten van de buitentemperatuur de voorkeur boven het
gebruiken van de KNMI-gegevens, in verband met optredende locale afwij-
kingen, zeker in steden.  
Er is een analyse uitgevoerd van de meetgegevens van klimaatmetingen in
4 gebouwen (10 werkruimtes) over een lange periode (minimaal 5 weken
continu) waarbij van week tot week de kwaliteit van het binnenklimaat aan
de hand van de gemeten parameters werd geklasseerd (A,B,C,D). De

Stanley Kurver: Meten is weten…?
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gemiddelde klassering van een ruimte over die periode was bijvoorbeeld C.
Wanneer je van week tot week een klassering aangaf, kon die over een peri-
ode van 6 weken variëren van A tot C.  
De analyse leerde dus dat, wie zich zou willen baseren op een klimaatme-
ting gedurende één week, grote kans loopt dat die week een meetresultaat
oplevert waarmee het klimaat in die ruimte niet juist wordt geklasseerd. Je
meet bijvoorbeeld klasse A, terwijl C de juiste (gemiddelde) kwalificatie zou
zijn. Met andere woorden: bij één meetweek is de uitkomst  eigenlijk zo
goed als een gok, er is grote kans dat je foute conclusies trekt uit de meting.
Maar ja, ga maar eens gedurende vijf of zes weken een klimaatmeting in
één werkruimte doen, daar worden de betrokken werknemers niet blij van en
de werkgever die het moet betalen al helemaal niet. Verwezen werd dan ook
naar de recent verschenen Praktijkgids Arbeidshygiëne: Binnenklimaat kan-
toorgebouwen (Kluwer, 2008). Hierin is opgenomen een ‘diagnosemetho-
diek’ die veel goede adviezen kan opleveren, goed te hanteren in situaties
waarin langdurige metingen niet mogelijk zijn. 

Healing environment…?
De tweede presentatie ging in op de beheersing van de binnenluchtkwaliteit
in een ziekenhuis. Het betrof de resultaten van literatuuronderzoek, niet
onderbouwd door praktijkgegevens. Personeel, patiënten en bezoekers kun-
nen door in ziekenhuizen opgedane infecties komen te overlijden.
Extrapolatie van buitenlandse gegevens naar de Nederlandse situatie zou
duiden op mogelijk honderden doden per jaar. De onderbouwing van deze
extrapolatie is echter niet sterk. 
Naar aanleiding van een evaluatie van het concept van het “Healing
Environment” in ziekenhuizen is bekend geworden dat de genezing van
patiënten weinig of geen batig effect ondervindt van ‘therapeutische tuinen’,
planten of van daglichtlampen. Wel is er enig tot voldoende positief effect
geconstateerd van rust en stilte, daglicht en uitzicht op een natuurlijke omge-
ving. Het sterkste positief effect werd gevonden voor goede ventilatie en scho-
ne lucht. Gepleit werd daarom voor infectiepreventie (huishoudelijke schoon-
maak van oppervlakken lijkt voldoende)  in combinatie met goede ventilatie. 

Bij ventilatie de arbeidshygiënische strategie
volgen, dus allereerst een schone klimaatin-
stallatie (bevochtiging- en koelingsunit voor-
zien van UV-desinfectie), geen recirculatie
(en liever ook geen warmtewiel), natuurlijke of
hybride ventilatie in de kantoor- en ‘hotel’-
zones van het ziekenhuis, éénpersoonska-
mers, geen huisdieren toelaten, wel planten
enz. Bij patiënten met verhoogd besmettings-
gevaar: persoonlijke luchttoevoer door middel
van een grote kap boven het hoofdeinde van
het bed. Verder werd aanbevolen ziekenhuis-
breed een ‘druk-regime’ in te stellen om ver-
spreiding van agentia zoveel mogelijk tegen
te gaan. In de discussie werd erop gewezen
dat van dergelijke (forse) investeringen in

schone lucht toch slechts een beperkt effect verwacht kan worden op de
preventie van ziekenhuisinfecties. 

Inzicht in uitzicht
De laatste presentatie in deze sessie betrof de tussenstand van resultaten
van een promotieonderzoek, waarbij wordt onderzocht welke aspecten van
daglicht en van uitzicht in de werkomgeving bijdragen aan het fysieke en
psychische welzijn van de werknemer. In eerder onderzoek (ISSO) is
gevonden dat een goed visueel comfort op de werkplek kan leiden tot 3 %
productiviteitswinst. De regels ten aanzien van uitzicht en lichtopeningen in
een werkruimte zijn per 2007 vervallen uit het Arbobesluit. 
Na een pilotstudie is de gebruikte vragenlijst aangepast en in februari 2008
uitgezet in twee kantoorgebouwen: één met een ‘aardig uitzicht’ met groen
erin, het ander met uitzicht op voornamelijk gebouwen. Het uitzicht van de
respondenten is geanalyseerd op aspecten als aanwezigheid daarin van
groen, lucht, grond, mensen, gebouwen enz. De respondenten is gevraagd
naar hun waardering voor het uitzicht. 
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De voorlopige resultaten wijzen op een lagere waardering voor het uitzicht
op gebouwen op lage etages in vergelijking met de hoge etages. Niet
onverwacht bleken een weids uitzicht en/of uitzicht op groen het meest
gewild. 
In het algemeen wordt een ‘goed uitzicht’ gekarakteriseerd door een
weids, ruimtelijk zichtveld, met groen erin en met zicht op de lucht (men wil
zien wat voor weer het is) en bij voorkeur ook variatie. Omdat interventie in
bestaande situaties niet mogelijk is, worden de conclusies meegegeven
als aandachtspunten bij advisering bij nieuwbouw. 

DR. JOHN CHERRIE: OCCUPATIONAL HYGIENE IN 2033
Als voorzitter van de BOHS, de grote zus van de NVvA, was John Cherrie
bereid gevonden als uitsmijter te fungeren met een boeiende presentatie
van zijn overpeinzingen en visie op de toekomst van de arbeidshygiëne. 
De wereld verandert, onze maatschappij verandert, maar ook de interactie
tussen mensen en de wijze waarop we communiceren veranderen. De
mechanisering (en digitalisering) zou ons meer vrije tijd geven, maar met

de immer toenemende digitalisering van de
maatschappij worden we steeds meer opge-
slokt door ‘connectivity’. Door moderne com-
municatietechnologie kunnen we voortdu-
rend en overal bereikbaar zijn voor het werk,
voor familie en vrienden, voor producenten
die producten willen slijten, voor de overheid
die onze gangen wil na kunnen gaan enz.
En het wordt steeds moeilijker om daar
‘Nee’ tegen te zeggen en je eraan te onttrek-
ken. Bereikbaar zijn is de norm aan het wor-
den.  

Hoe goed kunnen we de toe-
komst eigenlijk voorspellen?
John Cherrie verwees naar
een artikel van H. Collier uit
1936: “The Future of
Occupational Hygiene” (te
downloaden van de BOHS-
website). Vergelijk die visie
eens met de huidige praktijk.
Mede daarom werden door
John Cherrie zelf enkele
kanttekeningen geplaatst bij
de waarde van zijn voorspel-
lingen. 
Zo dacht, nog maar ruim 50 jaar geleden, de directeur van IBM dat er op de
wereldmarkt niet meer dan misschien vijf (!) computers verkocht konden
worden. (Weliswaar had een computer destijds het volume van een flinke
werkruimte, maar toch …). 
Iets recenter, in 1980, stelde Bill Gates nog dat “640 kilobyte ought to be
enough for anybody” ten aanzien van de omvang van het werkgeheugen
(RAM-geheugen) van de personal computer. Tegenwoordig is het 1000-vou-
dige al niet ongewoon meer. 

Vervolgens waagde Cherrie zich toch aan het doen van een vijftal voorspel-
lingen aangaande de arbeidshygiëne in de toekomst mede gebaseerd op
reeds gesignaleerde ontwikkelingen. 
Tussen 1980 en 2005 is in Groot Brittannië het aandeel in de werkende
bevolking van mijnbouw, industrie, energiewinning, agricultuur enz. afgeno-
men, die van de bouw ongeveer gelijk beleven en dat van de dienstverle-
nende sector sterk toegenomen. De belangrijkste werkgerelateerde gezond-
heidsrisico’s komen dan ook voor in de sectoren bouw, onderhoud, recycling
en vervoer. Blootstellingsniveaus aan gevaarlijke stoffen zijn tussen 1970 en
2005 met 6 tot 7 % afgenomen in landen als Groot Brittannië, Polen,

John Cherrie (BOHS)
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Zweden en Duitsland. In Nederland is dat slechts 2 % met als kanttekening
daarbij dat de blootstelling hier in 1970 al veel lager was dan in de andere
genoemde landen. 

De eerste voorspelling luidde, dat met de globalisering van de productie en
het verschuiven van de feitelijke vervaardiging van allerlei producten (en
deels ook van dienstverlening via internet) naar het oosten (China, Korea,
India), er ook een verschuiving van risico’s naar deze opkomende econo-
mieën voorzien kan worden. In die gebieden zal er behoefte ontstaan aan
eigen deskundigheid en eigen deskundigen. De BOHS heeft daartoe
‘ambassades’ opgezet in Zuid-Afrika en Maleisië. Er wordt gewerkt aan een
‘global occupational hygiene program’. 

Cherrie benoemde in zijn tweede voorspelling,  klimaatveranderingen, een
toename van de overgevoeligheid voor bepaalde stoffen en obesitas als
risico’s van de toekomst. Bij  obesitas kan bepaald werk een risicofactor
vormen, maar verder kan obesitas ook van invloed zijn op de mate waarin
andere risico’s tot schade leiden en kan in
individuele gevallen bijvoorbeeld ertoe lei-
den dat goed passende PBM niet beschik-
baar zijn. 
Derde voorspelling: de aandacht zal steeds
meer verschuiven van groepen naar indivi-
duen: niet de vraag of een persoon geschikt
is voor het werk prevaleert, maar de vraag
of het werk geschikt is voor die persoon. In
dat licht zullen grenswaarden aan belang
inboeten en zal er steeds meer aandacht
worden besteed aan communicatie van risi-
co’s, met inbegrip van aandacht voor het
individueel belang daarbij. Ook zal er steeds
meer aandacht komen voor de geaggregeer-
de blootstelling die het individu ondervindt

vanuit de werkomgeving, het algemeen milieu en vanuit consumentenpro-
ducten. 

Voorts (vierde voorspelling) zal de focus verschuiven van ‘ziekte’ (disease)
naar ‘niet-welbevinden’ (illness), waarbij overigens psychologische risico’s
niet verward moeten worden met het toeschrijven van ‘niet-welbevinden’
aan mentale problemen. 
En de vijfde voorspelling, mede op basis van onderzoek van Cherrie en
Van Tongeren (Ann. Occ. Hyg. 2007, 51: 653-664): Tegen 2025 zal het
aantal doden door kanker als gevolg van blootstelling aan asbest, kwarts,
DME, lasrook en radon verwaarloosbaar door de nu reeds sterk gedaalde
blootstelling aan deze stoffen. 

En een daaraan gerelateerde voorspelling: beroepsgebonden kanker door
chemische stoffen zal geëlimineerd zijn, dat wil zeggen: veel minder
bedragen dan 1 % van alle gevallen van kanker. Dat laatste wordt door
John Cherrie in elk geval beschouwd als zijn prioriteit als voorzitter van de
BOHS. REACH ziet hij daarbij als een hulpmiddel maar niet als hét ant-
woord. Immers, stoffen als DME en kwarts vallen niet onder de REACH
regelgeving. Politieke steun voor deze doelstellingen is noodzakelijk om op
dit gebied succes te boeken. 

Aan het eind gaf John Cherrie drie stellingen mee om ons een hart onder
de riem te steken: 

•  De kennis en vaardigheden van de arbeidshygiënist zullen ook in de toe-
komst relevant zijn en zullen van waarde blijven. 

•  Het perspectief van de arbeidshygiënist zal in de toekomst breder zijn en
meer omvatten dan ‘het werk’ (werkplek, organisatie). 

•  Arbeidshygiënisten moeten meer ‘pro-actief’ worden in het sturen van
veranderingen. 
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Slotwoord
In het dankwoord van Mieke Lumens werd het afscheid aangekondigd van
Christianne Derikx na negen jaar en André Holtrop na acht jaar inzet voor de
symposiumcommissie. In die periode hebben zij even zovele en zeer inte-
ressante symposia georganiseerd en hebben zij ervoor gezorgd dat het jaar-
lijks symposium een winstgevend onderdeel van de verenigingsactiviteiten is
geworden. Beiden verdienen het alleszins om daarvoor even in de schijn-
werpers, of liever nog, in het zonnetje te worden gezet. Bij deze. 

Epiloog 
De arbeidshygiëne is een fantastisch specialisme! Er zijn nog genoeg risi-
co’s om nader te inventariseren en te evalueren, er komen nog steeds risi-
co’s bij. 
We moeten nog veel meer onderzoek en metingen uitvoeren dan we al
doen en we moeten gedurende veel langere perioden meten om gefundeer-
de uitspraken te kunnen doen! 
En er is zeker genoeg werk voor de arbeidshygiënist die voldoende overtui-
gingskracht heeft om voor dat onderzoek betalende opdrachtgevers te werven. 

Verslag: Jodokus Diemel, Arbode Consultancy BV,
redactie Nieuwsbrief en website,

met bijdragen van: Wouter van Hoof, DAF Trucks,
bestuurslid NVvA.  

En nog steeds, een volle zaal …

DE ELFDE VOORZITTER:   

Van 20-03-2003 tot 25-03-2004      

In mijn bestuursjaar hebben we de Raad van Advies geïnstalleerd waar-
door we ook flinke vorderingen hebben kunnen maken in het verwezen-
lijken van de Leerstoel Arbeidshygiëne. 

Een ander hoogtepunt was de vorming van de visie op de toekomst van
de arbeidshygiëne. 

Tijdens de viering van ons 20 jarig jubileum heb ik aan de  staatssecreta-
ris van Sociale Zaken, Mark Rutte, een boekje overhandigd met onze
visies op ontwikkelingen van ons vakgebied en werd door hem de visie
vanuit het ministerie verwoord. 

Evelyn Tjoe Nij
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Op 22 mei 2008, bijna op de kop af 25 jaar na de
oprichtingsvergadering van de NVvA, vond  de
inauguratie plaats van de ‘Leerstoel
Arbeidshygiëne’. Deze is op initiatief van de
NVvA met steun van het Prof.dr. Klaas Biersteker
Fonds in het leven geroepen. 

Prof.dr.ir. Hans Kromhout zal plaatsnemen op
deze leerstoel. Het fonds dat de naam draagt van
zijn eerste leermeester in de arbeidshygiëne,
Professor Klaas Biersteker, heeft hem nu dus
van een heuse leerstoel voorzien. Bij de aanvaar-
ding daarvan, sprak de nieuw benoemde hoogle-
raar, zoals gebruikelijk, een oratie uit.

De aula van de Universiteit van Utrecht, zo ongeveer onder de Dom gele-
gen, is volgelopen met belangstellenden. Geroezemoes zorgt voor een aan-
gename lichte spanning. Het volk schrikt op als het orgel begint te spelen.
Na enige tijd klinkt het “All rise” en stapt de pedel binnen, voorafgegaan door
twee paranimfen en gevolgd door een groepje mannen in zwarte toga en bij-
behorende traditionele baret. De hoogleraren maken hun entree. 
Men schrijdt naar het podium en neemt plaats. 
Als allen weer zitten, begint de vers benoemde hoogleraar achter het kathe-
der te rommelen met de computer om zijn presentatie op te starten. Nog
even wachten tot de virusscanner is opgestart (“Veiligheid voor alles!” klinkt
het van de katheder) en dan kan de presentatie beginnen. De veelbeloven-
de titel luidt: “De wijsgeer, de ziener, de arbeidshygiëne en het karakterise-
ren van blootstelling.” Luistert! 

De wijsgeer
Het publiek werd deelgenoot gemaakt van de wortels van de familie van de
hoogleraar Arbeidshygiëne. De stamvader (Arij Jansz Cromhout, 1609 –
1689) leefde in Rijnsburg en verdiende de kost als kuiper, ofwel vervaardiger

van houten vaten die gebruikt werden voor bier en gekuipte groenten. Het
bloed kruipt waar het niet gaan. 
Tijdens het leven van Arij Jansz Cromhout, heeft ook de Nederlandse wijs-
geer Baruch de Spinoza enige jaren in Rijnsburg doorgebracht. Spinoza
werd verbannen uit Amsterdam maar was welkom in Rijnsburg. 
Spinoza overleed al op 45-jarige leeftijd in ‘s Gravenhage aan een niet
nader benoemde longziekte. Meest waarschijnlijk betrof zijn ziektebeeld
tuberculose verergerd dan wel veroorzaakt door het fijne kwartsstof dat vrij-
kwam bij het slijpen van lenzen, een werk waar ook Spinoza zich aan over-
gaf. 
De hygiënist Louis Heijermans wijdde aan het verband tussen tuberculose
en beroep een heel hoofdstuk in het uit 1926 stammende eerste deel van
zijn "Handleiding tot de kennis der Beroepsziekten”. Ondanks al deze kennis
is het ziektebeeld meer dan drie eeuwen na Spinoza nog steeds actueel. De
verhoogde incidentie van tuberculose onder oudere mijnwerkers in Zuid-
Afrika is onderzocht en bleek significant geassocieerd met blootstelling aan
stof en kwarts, zelfs zonder de aanwezigheid van objectief vastgestelde sili-
cose.

De arbeidshygiëne
De Italiaan Bernardino Ramazzini, die wordt gezien als de eerste arbeidsge-
neesheer, heeft reeds lang geleden duidelijk gemaakt dat het uitoefenen van
een beroep niet zonder risico is en aanleiding kan geven tot chronische aan-
doeningen dan wel vroegtijdig overlijden. In dit veld speelt de arbeidshygiëne
haar rol. 
In de arbeidshygiëne wordt de definitie van hygiëne ruim opgevat: "al wat
een goede gezondheid vereist en bevordert". Volgens de Dikke Van Dale is
een arbeidshygiënist dan ook: "iemand, die zich bezighoudt met alles wat de
gezondheid en het welzijn van de werkende mens kan bedreigen".
Persoonlijk vind ik dat wel heel ver gaan. 

Wat is nu uniek aan de blootstelling van de werkende mens? Met één woord
is dat de bijna oneindige "variabiliteit" in beroepsmatige blootstellingen. 

Leerstoel Arbeidshygiëne eindelijk
‘van de grond’

Hans Kromhout bij zijn inauguratie
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Blootstellingen variëren, niet alleen in de tijd, maar zeker ook tussen indivi-
duen, en zelfs als die individuen hetzelfde werk uitvoeren in dezelfde werk-
omgeving. Zo lieten wij (Kromhout, Rappaport, Symanski, 1993) zien dat in
slechts 25% van 165 groepen werknemers waarvan wij over herhaalde
blootstellingmetingen beschikten, de verschillen in gemiddelde blootstelling
tussen werknemers met dezelfde functie op dezelfde werkplek minder dan
een factor twee waren. Echter voor meer dan 30% van de groepen was
deze factor 10 of groter en voor 10% van de groepen was het verschil tus-
sen werknemers in gemiddelde blootstelling zelfs een factor 50 of hoger.
Homogeen of beter gezegd uniform blootgestelde groepen werknemers zijn
dus eerder uitzondering dan regel. Het leven van de arbeidshygiënist is dan
ook niet eenvoudig. 
Het uitvoeren van herhaalde metingen is kostbaar en iets waar we niet vaak
(of beter gezegd te weinig) de handen voor op elkaar krijgen. Echter het alter-
natief, het doen van ongefundeerde uitspraken en adviezen, is niet alleen
schadelijk voor werknemers wanneer de risico’s onderschat worden, maar
ook uiterst kostbaar voor werkgevers als de gezondheidsrisico’s overschat
worden en onnodig kostbare beheersmaatregelen worden voorgeschreven.
En dan wil ik het niet eens hebben over de situatie waar niet effectieve
beheersmaatregelen worden geadviseerd en vervolgens geïntroduceerd. 

De ziener
In Engeland werd de British Occupational Hygiene Society reeds in 1953
opgericht. In Nederland gebeurde dat pas 30 jaar later in 1983. Het was de
ziener en één van mijn leermeesters, Klaas Biersteker, die als kersvers
Hoogleraar Gezondheidsleer in Wageningen eind jaren zeventig het initiatief
nam de arbeidshygiëne van de grond te tillen.
Met steun van de NVAB werd eind jaren zeventig de opleiding
"Arbeidshygiëne" in het leven geroepen. Ik heb het genoegen gehad begin
jaren tachtig mijn eerste stappen in het veld onder begeleiding van Klaas
Biersteker en Jan Boleij te mogen maken. 
De blootstelling aan stof en metalen van de werknemers in de
Scheepsschroevenfabriek Lips te Drunen waren onderwerp van studie. Nog

zie ik de verbaasde gezichten van de bedrijfsleiding die de hand schudden
van de in legerjas gestoken en met een rood rafelig nepleren tasje uitgedos-
te hoogleraar uit Wageningen, die in ieder geval qua uiterlijk niet onderdeed
voor zijn hemelbestormende studenten. 
Bij Klaas kreeg je alle ruimte. Hij gooide je in het diepe en je moest zelf
maar zorgen dat je bovenkwam en bleef. Een betere Godfather van de
arbeidshygiëne hadden we ons niet kunnen wensen. 

De grenswaarden
De gerenommeerde Nederlandse hoogleraar Sociale Geneeskunde Reinder
Zielhuis heeft vanaf begin jaren zeventig een internationale voortrekkersrol
gehad bij de discussie rond het afleiden van grenswaarden voor blootstelling
aan chemische stoffen. 
De Nederlandse drie-traps-procedure, die vanaf 1976 van kracht was,
bestond uit eerst een gezondheidskundige evaluatie door een werkgroep
van onafhankelijke deskundigen, gevolgd door het toetsen van de gezond-
heidskundige advieswaarde op haar sociaal-economische en technische
consequenties alsmede de praktische haal-
baarheid. Dit resulteerde uiteindelijk in een
door het Ministerie van SZW vastgestelde
wettelijke grenswaarde waarbij beide advie-
zen in acht werden genomen. 

Zoals het merendeel van de aanwezigen
weet, heeft Nederland sinds 1 januari 2007
een nieuw grenswaardenstelsel, waarmee we
vooral politiek goede sier hebben kunnen
maken, want de regeldruk nam met maar
liefst 350 regels af. Van de bestaande lijst met
500 Maximaal Aanvaarde Concentraties
waarmee de gezondheid van de werknemers
bij een werkzaam-leven-lange blootstelling in
principe werd gewaarborgd, hebben we er
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nog maar 150 over. In de in opdracht van de Sociaal-Economische Raad
ontwikkelde leidraad is gekozen voor een route enerzijds waarmee veilige
grenswaarden kunnen worden vastgesteld en anderzijds een deel waarin u
een veilige werkmethode krijgt voorgeschoteld. Als u wat grasduint op de
website van de leidraad, zoals ik laatst deed, dan kan het u overkomen dat
u geadviseerd wordt het beruchte "expertsysteem" EASE te gaan gebruiken. 
De meest omvangrijke validatie studie van het Institute of Occupational
Medicine uit Schotland concludeerde dat EASE een vergaande simplificatie
was van wat gebeurt als werknemers worden blootgesteld aan chemische
agentia. En nog veel belangrijker, EASE produceerde geen schattingen van
blootstelling die compleet en onomstreden waren. 
In een groot aantal gevallen was er zelfs geen indicatie dat het expert sys-
teem beter werkte dan het werpen van een dobbelsteen. Als belanghebben-
den in het veld van arbeid en gezondheid hun zaken serieus zouden nemen,
dan zou er natuurlijk geen plaats zijn voor (ongevalideerde) instrumenten die
niet beter presteren dan een paar dobbelstenen. 

Helaas is de werkelijkheid ver verwijderd van deze ideale situatie. 
De voorheen gevolgde procedure ging misschien niet snel, maar werd
gezien als een ideale benadering. Om voortaan de krachten in het veld te
laten bepalen wat de grenswaarden, dan wel wat veilige werkmethoden zijn
(en daarbij voor de Arbeidsinspectie slechts een minimale toetsingsopdracht
te formuleren) is dan ook ongeëvenaard binnen het veld van de publieke
gezondheid. Persoonlijk vrees ik dat we met het overboord gooien van over-
bodig geachte regels, grenswaarden en normen, het kind met het badwater
hebben weggegooid. De jarenlange dalingen in blootstelling aan chemische
stoffen in Nederland en daaraan gerelateerde beroepsziekten en werkgere-
lateerde ongevallen zullen wel eens tot het verleden kunnen gaan behoren. 

Onderzoek en praktijk hand in hand
Het beheersen van blootstellingen is niet eenvoudig en simpele oplossingen
zijn er meestal niet, want anders waren ze al lang toegepast. Het verkrijgen
van gezonde arbeidsomstandigheden vereist maatwerk en deze zullen niet

simpel het gevolg zijn van het volgen van "goede praktijken" opgenomen in
arbo-catalogi. 
De interactie tussen de mens en zijn arbeidsomgeving en de daaraan ver-
bonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s ten gevolge van blootstelling aan
chemische, biologische of fysische agentia, is van nature nu eenmaal zeer
variabel. 
Ik hoor u al denken, ‘maar het valt toch allemaal wel mee in Nederland?’
Niet echt. 
Het aantal mensen alleen al dat aan mesothelioom (een kanker van de long
en buikvliezen veroorzaakt door blootstelling aan asbest) overleed, betrof in
2006 maar liefst 463. Per jaar bijna zeven keer zoveel slachtoffers door
asbestblootstelling (in het verleden) dan door bedrijfsongelukken. In een
recente IARC werkgroep, waarvan ik deel uit mocht maken, voorspelden
Julian Peto en medewerkers dat in de periode 2000 tot 2049 er 25.000
Nederlanders aan mesothelioom zullen overlijden. En dan laat ik voor het
gemak de doden door longkanker ten gevolge van asbestblootstelling nog
buiten beschouwing. 

Wie kritiek heeft, moet kunnen aangeven hoe het dan wel moet. Ik zal dat
doen aan de hand van een aantal voorbeelden van ons eigen onderzoek en
praktijk van de laatste 10-15 jaar. 

Cytostatica
Het eerste voorbeeld betreft onderzoek naar blootstelling aan en de repro-
toxische effecten van cytostatica bij verpleegkundigen en andere groepen
blootgestelde werknemers in Nederland. De uitkomsten van onderzoek
onder meer dan 5.000 verpleegkundigen toonden aan dat verpleegkundigen
oncologie een verhoogd risico hadden op een kind met een laag geboorte-
gewicht of een zwangerschap eindigend in een miskraam.
Langzaam maar zeker was duidelijk geworden dat de voornaamste route
van blootstelling door huidopname tot stand kwam. In het "Stand der
Techniek" onderzoek werd door Simone Hilhorst overduidelijk aangetoond,
dat in de huidige setting de behandelde patiënt de voornaamste bron is van
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besmetting met cytostatica voor de werkomgeving. Op de huid van de
patiënten werden cytostatica aangetroffen, maar ook in het beddengoed, op
het bed, de infuuspaal en het sanitair. Het bleek dat toegepaste schoon-
maakprocedures deze besmetting maar gedeeltelijk verwijderden. Ondanks
alle maatregelen werden nog bij 10 tot 20% van de verpleegkundigen onco-
logie cytostatica aangetoond in urinemonsters. 
Mijn voormalige promovendus Wouter Fransman liet zien wat de potentiële
en actuele dermale blootstelling was van apothekersassistenten, oncologie-
verpleegkundigen en schoonmakers. Dit leverde zeer gedetailleerde infor-
matie op over hoe dermale blootstelling voor
deze groepen tot stand komt. Essentiële infor-
matie voor het afleiden van goede werkprak-
tijken en beheersmaatregelen. 

Nu we gedetailleerde informatie over blootstel-
ling en de effectiviteit van beheersmaatregelen
per taak hadden, waren we ook in staat onze
epidemiologische analyses over te doen. 
De nieuwe analyses lieten voor het eerst kwan-
titatieve blootstelling/respons relaties zien tus-
sen de geschatte dermale blootstelling aan
cytostatica en de verlengde tijd tot zwanger-
schap, laag geboortegewicht en het optreden
van vroeggeboorten. Hieruit werd duidelijk dat
preventie van reprotoxische blootstelling in de
periode van kinderwens en zwangerschap zeer raadzaam is. 
Monte Carlo simulaties lieten zien dat ondanks alle aandacht en onderzoek,
het probleem maar gedeeltelijk was opgelost. Door centralisatie van de toe-
diening van cytostatica en van het verplegen van oncologiepatiënten waren
taakfrequentie en blootstelling bij de verpleging van patiënten toegenomen.
Deze simulaties maakten het ook mogelijk het effect van blootstellingreduce-
rende maatregelen als handschoengebruik te evalueren. Het ophogen van
het gebruik van handschoenen naar 90% bij alle zes geïdentificeerde taken

zou de mediane blootstelling kunnen verlagen van 650 naar 430 ng/week. 
Dit voorbeeld laat zien dat goede praktijken en beleidsregels slechts op hun
merites kunnen worden beoordeeld als ze gepaard gaan met uitgebreide
blootstellings- en omgevingsmetingen. 

Er volgde in 2003 nog een inventariserend onderzoek naar gebruik en bloot-
stelling aan cytostatica buiten het ziekenhuis, waaruit bleek dat we voor wat
betreft de productie van cytostatica de zaak hebben opgelost, door de pro-
ductie van deze kankerverwekkende stoffen buiten de landsgrenzen te laten
plaatsvinden. 
Op basis van ons inventariserende onderzoek bleek dat ook in wasserijen,
de thuiszorg, zorginstellingen en in diergeneeskundige praktijken blootstel-
ling aan cytostatica kan voorkomen. Het grootste probleem lijkt aanwezig in
de thuiszorg, omdat tegenwoordig door toename van poliklinische behande-
ling, patiënten direct na toediening van cytostatica naar huis mogen. De ver-
ontreinigde oppervlakken en besmette lichaamsvloeistoffen worden zo in
feite vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie verplaatst. Naar aanleiding
van ons onderzoek ontwikkelden de thuiszorginstellingen en de FTN
(Federatie Textielbeheer Nederland) protocollen en procedures, die blootstel-
ling en gezondheidsrisico’s moeten voorkomen. 

De ontwikkelingen rond de blootstelling aan cytostatica staan dus niet stil.
Het aantal mensen dat noodgedwongen beroepsmatig aan dit soort kanker-
verwekkende stoffen wordt blootgesteld neemt daardoor toe. De effectiviteit
van beheersmaatregelen en de daaraan verbonden kosten dienen doorlo-
pend op hun waarde te worden getoetst.  
Of de veegtesten, zoals die momenteel standaard worden toegepast in de
Nederlandse ziekenhuizen, afdoende zullen zijn valt echter te betwijfelen
omdat ze geen inzicht geven in de daadwerkelijke blootstelling van apothe-
kersassistenten, verpleegkundigen oncologie en schoonmakers. Ook de
blootstelling van (veelal) vrouwen werkzaam in veterinaire klinieken en in de
thuiszorg zal nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.
Mijns inziens is deze casus een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en
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praktijk in het veld van arbeid en gezondheid effectief kunnen samengaan.
Dat de overheid hierbij een stimulerende rol zal moeten blijven spelen staat
buiten kijf. Nieuwe wetenschappelijke inzichten zullen tegelijkertijd sturend
zijn, al was het alleen maar om effectieve en betaalbare beheersmaatrege-
len op de werkplek te krijgen.

Kwarts
Nog een mooi voorbeeld van verwevenheid van praktijk en wetenschap
betreft opnieuw een lastige blootstelling: kwartshoudend stof in de industriële
mineralen productie. Begin 2000 startte de Europese Industriële Mineralen
Associatie een monitoring project om de blootstelling van haar werknemers
in kaart te brengen. Dit met uiteindelijk doel om binnen deze industrie epide-
miologisch onderzoek te kunnen uitvoeren en een kwantitatieve blootstel-
ling/respons relatie voor longkanker te kunnen schatten. Samen met het
Expertise Centrum Toxische Stoffen van Arbo Unie is het IRAS sinds twee-
ënhalf jaar verantwoordelijk voor het beheer en de statistische analyse van
deze blootstellinggegevens.

Inmiddels zijn er na 7 jaar bij 24 bedrijven in 85 vestigingen in geheel
Europa meer dan 11.000 persoonlijke metingen van blootstelling aan respi-
rabel stof en het daarin aanwezige kwarts volgens een standaardprotocol
verzameld in een centrale database. Met een zomer en wintercampagne
neemt het aantal metingen jaarlijks met 750 tot 1.000 observaties toe.
Arbeidshygiënisten van Arbo Unie verzorgen daarbij de communicatie met
de vaak kleine individuele vestigingen en rapporteren de resultaten van elke
campagne naar het verantwoordelijke management op bedrijfsniveau. 
De unieke database wordt vervolgens bij het IRAS geanalyseerd waarbij niet
alleen duidelijke dalende trends in de blootstelling aan respirabel stof en
kwarts zichtbaar gemaakt konden worden, maar ook unieke statistische ana-
lyses kunnen worden uitgevoerd, die een verklaring kunnen opleveren voor
deze neergaande trends. 

Dat we het hierbij hebben over bedrijven die in Nederland als Midden en

Kleinbedrijf zouden worden geduid,
geeft aan dat ook voor dit soort bedrij-
ven kwantitatieve evaluaties van de
blootstelling tot de mogelijkheden
behoren. Evaluaties en advisering
hoeven dus niet noodzakelijkerwijs
gebaseerd te zijn op de uitkomsten
van generieke, vaak ongevalideerde,
instrumenten die per definitie niet
nauwkeurig kunnen zijn vanwege de
intrinsieke variabiliteit in blootstellin-
gen. Ook in de arbeidshygiëne is het
mogelijk om volgens "evidence-based"
principes te werken.

Karakterisering van blootstelling
De grote uitdagingen op het gebied van de karakterisering van blootstel-
ling voor epidemiologisch onderzoek liggen nog steeds op het terrein van
het retrospectief karakteriseren van beroepsmatige blootstelling bij studies
in de algemene bevolking. Dit zijn vooral patiënt/controle studies waarbij
de blootstelling in het verleden geschat moet worden op basis van ant-
woorden in vragenlijsten of uit interviews van de betrokkenen zelf of hun
nabestaanden. Probleem bij deze studies is dat kwantitatieve gegevens
ten enenmale ontbreken en men dus af moet gaan op wat er gerappor-
teerd wordt, waarbij differentiële misclassificatie vaak niet uit te sluiten is.
Bovendien gaat het vaak om blootstellingen die jaren geleden plaatsvon-
den en door het geheugen kunnen zijn gekleurd en vervormd. Als je mij
bijvoorbeeld zou vragen naar mijn blootstelling aan asbest of pesticiden
dan kan ik heel wat opnoemen. Bijvoorbeeld het in het vuur werpen van
stukken asbestcement leidde tot spectaculaire ontploffingen en zeer waar-
schijnlijk ook tot blootstelling aan asbestvezels. Hoe vaak ik dat heb
gedaan? Meer dan één keer, maar precies zou ik het niet weten. Nog een
voorbeeld wat in mijn geheugen staat geprent is blootstelling aan nicotine
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tijdens het bestrijden van bladluis in de trekkassen van mijn vader. Mijn
vader onderkende mijn pyromane neigingen en ik mocht de zorgvuldig ver-
spreide hoopjes pure nicotine aansteken. We werkten daarbij wel van ach-
teren naar voren in de kas, maar de scherpe geur van brandende pure
nicotine zit nog steeds in mijn neus. Hoe vaak dit is gebeurd, ik zou het
kunnen vragen aan mijn broer, maar ik kan u verzekeren dat ook dan het
antwoord niet erg precies zal zijn. Met dit soort gegevens voeren we retro-
spectief epidemiologisch onderzoek uit, wat in het beste geval leidt tot
associaties tussen chronische ziekten en semi-kwantitatieve schattingen
van beroepsmatige blootstellingen. 

In een nieuw Europees onderzoeksprogramma, Synergy, gaan we proberen
door  epidemiologisch onderzoek onder de algemene bevolking de beroeps-
matige blootstelling kwantitatief te karakteriseren. In dit onderzoek worden
verschillende, in verscheidene Europese landen uitgevoerde, grote patiënt-
controle onderzoeken naar longkanker samengevoegd. Het doel is om de
interactie tussen (gelijktijdige) blootstellingen aan longcarcinogenen zoals
asbest, polycyclische aromaten, kwarts, chroom en nikkel te kunnen bestude-
ren. Momenteel gaat het hierbij om 26.000 longkankerpatiënten en controles. 
De grote uitdaging voor mijn AIO Susan Peters is, om bestaande blootstel-
linggegevens van deze agentia, zoals opgeslagen in databases als het
Duitse MEGA, het Franse Colchic en andere bronnen, in eerste instantie in
handen te krijgen, deze vervolgens te ontsluiten en een kwantitatieve "job-
exposure matrix" te bouwen. 
Toepassing van deze land-, tijdsperiode- en beroepsspecifieke matrix in de
gepoolde analyses zal de ultieme test zijn, die uitsluitsel zal geven of we de
epidemiologisch studies naar beroepsmatige blootstellingen onder de alge-
mene populatie op een hoger niveau kunnen krijgen. Met als ultiem doel
ook te kunnen bijdragen aan het vaststellen van kwantitatieve blootstel-
ling/respons relaties en kwantitatieve risicoanalyses te kunnen uitvoeren. 

Elektromagnetische velden
Ik ben zeer verheugd u te kunnen informeren over het feit dat wij in het kader

van het programma "Elektromagnetische Velden en Gezondheid" maar liefst
drie grote onderzoeksvoorstellen gehonoreerd hebben gekregen met een
totaal (onderzoeks)budget van meer dan 5 miljoen euro. Er wordt een breed
scala EM-velden onderzocht, variërend van statische magnetische velden
rond MRI-scanners tot EM-velden bij mobiel bellen en bijna alles daar tussen.
Het betreft hier zowel harde eindpunten als zeldzame vormen van kanker als
hersentumoren, leukemie en acoustische neuroma’s maar ook neurodegene-
ratieve aandoeningen zoals ALS en de ziekte van Parkinson. Bovendien zal
ook aandacht worden geschonken aan medisch onverklaarbare aandoenin-
gen. Dat bij al deze studies de karakterisering van beroepsmatige en milieu-
blootstelling een voorname rol zal spelen zal u niet verbazen. In Nederland is
tot nu toe geen of nauwelijks onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
blootstelling aan elektromagnetische velden. Het baanbrekend onderzoek
naar de effecten van blootstelling aan MRI-gerelateerde EM-velden, door mijn
voormalig promovendus Frank de Vocht uitgevoerd in samenwerking met
Philips Medical Systems vormt een kleine uitzondering. 

De grote wetenschappelijke uitdaging ligt opnieuw aan de blootstellingkant,
want kant-en-klare benaderingen om blootstellingen die zich niet beperken
tot de werkvloer, het woon-werkverkeer, dan wel de thuissituatie, zijn niet
voorhanden. Vergaande integratie van de traditioneel gescheiden onder-
zoeksvelden milieu en arbeidsepidemiologie is daarbij een vereiste. Dit is
niet alleen nodig voor fysische agentia als geluid en niet-ioniserende stra-
ling, maar speelt zeker tegenwoordig ook een rol voor de problematiek rond
fijnstof en synthetische nanodeeltjes. Daarnaast zijn dergelijke integrale
benaderingen voor het karakteriseren van blootstelling ook zeer relevant
voor de informele sector waar zeker wereldwijd een groot deel van de
arbeid tegenwoordig plaatsvindt.

Tot slot
Wij leven in een tijd waarin als nooit eerder zoveel mensen ziek worden van
hun werk, terwijl we in grote delen van deze wereld weten dat het heil voor
het grijpen ligt. De gezandstraalde spijkerbroek, de computer, de heilige
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koeien en de knuffels voor de kinderen mogen vooral niet teveel kosten. Mijn
conclusie is, dat zolang werknemers bereid zijn, dan wel gedwongen wor-
den, hun gezondheid te offeren voor het heil van anderen, er in ieder geval
genoeg werk voorhanden blijft voor een hoogleraar arbeidshygiëne en bloot-
stellingkarakterisering. 

Nieuwe blootstellingen vragen om nieuwe karakteriseringmethoden en om
nieuwe empirische en fysische modellen om de complexe interactie van
mens en blootstelling te beschrijven, te duiden en vooral ook te beheersen. 
De alsmaar veranderende organisatie van het werk, het in elkaar schuiven
van het werkmilieu en het algemeen milieu, evenals "nieuwe" agentia waar-
van de blootstelling niet ophoudt bij de fabrieksmuren, zoals synthetische
nanodeeltjes, elektromagnetische velden en complexe mengselemissies van
verbrandingsmotoren, schreeuwen om een dynamische wetenschap die zich
telkens zal moeten aanpassen, vernieuwen en innoveren. 
Een uitdaging die ik met beide handen heb aangenomen. Een tuinderszoon
uit Rijnsburg weet van aanpakken. 

Na enkele woorden van dank werd besloten met een ferm “Ik heb gezegd”
en begaf het gezelschap zich, voorgegaan door de nieuwe hoogleraar en
zijn collega’s, naar de eerste etage, alwaar de receptie werd gegeven.
Onder de portretten van tientallen hoogleraren die in vroeger eeuwen leer-
stoelen hebben bekleed aan de Universiteit van Utrecht vormde zich een
lange rij die zich tot in het trappenhuis uitstrekte. Er werd gekeuveld en
gediscussieerd, oude contacten werden herkend en weer aangehaald, nieu-
we werden gelegd. 
Hans en zijn partner Koos ontvingen alle felicitaties stralend en met vriende-
lijke aandacht voor ieder. Daarna werd beneden nog een heerlijk maal
geserveerd, waarvan uw verslaggever evenwel geen gebruik heeft gemaakt
en waarvan dus geen nadere bijzonderheden vermeld kunnen worden. 

Jodokus Diemel
Dit artikel bevat een ingekorte en deels samengevatte versie van de oratie. 

DE TWAALFDE VOORZITTER:         

Van 25-03-2004 tot voorjaar 2009       

Het centrale element tijdens mijn periode als voorzitter was: "Samenwerking".
Samenwerking is met name gezocht en gevonden in het convenant dat we met de
BA&O, NVVK en NVAB hebben gesloten. Het intensief samen optrekken van de ver-
enigingen van preventiedeskundigen heeft ons nadrukkelijk veel meer in beeld
gebracht bij werkgevers- en werknemersorganisaties en ook bij SZW. De preventie-
verenigingen hebben samen een marktverkenning uitgevoerd aan de hand waarvan
een aantal lijnen naar de toekomst helderder is geworden. 

Daarnaast hebben de BA&O, NVvA en NVVK gezamenlijk een stichting opgericht:
Stichting PPM, waarin gezamenlijk uitgevoerde projecten worden ondergebracht.
Bijvoorbeeld de activiteiten op het gebied van certificeren zijn recent onder een geza-
menlijke noemer gebracht (Stichting BCD – Beheer Certificering Deskundigen).

Voorbeelden van projecten die gezamenlijk uitgevoerd zijn betreffen de
eerder genoemde marktverkenning, het opstellen van een leidraad voor het toetsen
van RIE's, een leidraad voor het valideren van RIE-instrumenten en de Richtlijn
gehoor en arbeid. Aan deze laatste richtlijn heeft de ook BAV (bedrijfs- en arbeidsver-
pleegkundigen) meegewerkt.

De contacten met werkgevers- en werknemersorganisaties en het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn veel intensiever geworden. Ook in deze con-
tacten zijn we gezamenlijk opgetrokken. Ik heb hierbij  opgetreden als de vertegen-
woordiger van de BA&O, NVvA en NVVK en in een aantal gevallen ook namens de
NVAB.

Het belangrijkste gezamenlijke project betreft waarschijnlijk de website met kennis-
dossiers, die multidisciplinair zijn opgesteld. In de kennisdossiers voor en door profes-
sionals, leggen de vier beroepsverenigingen de stand van de arbodienstverlening op
54 onderwerpen vast. Wellicht leidt dit project nog tot samenwerking met uitgevers
om de dossiers actueel te kunnen houden. Deze dossiers zijn voor iedereen toegan-
kelijk op de gezamenlijke site: www.arbokennisnet.nl. 

In mijn voorzittersperiode zijn de gesprekken rond "onze" hoogleraar afgerond en
onlangs is Hans Kromhout geïnaugureerd. 

Tot slot zijn de eerste stapjes gezet om te komen tot een samenwerking binnen
Europa (EU) van alle landelijk opererende arbeidshygiënische verenigingen. De
NVvA is samen met de BOHS de initiator van dit initiatief. 

Huib Arts
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Een werkgroep van de BA&O, NVvA en NVVK (de beroepsverenigingen van
preventie-deskundigen) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Toekomst
van de preventiedeskundige’. 
Het onderzoek bestond uit een drietal onderdelen:

•  een inventarisatie van de ontwikkelingen op het gebied van “arbo” zoals
die gezien worden door sleutelfiguren in dit veld: vertegenwoordigers van
werkgevers, werknemers, overheid en arbodiensten .

•  een inventarisatie van de huidige (werk)situatie bij de aangesloten leden
van de genoemde beroepsverenigingen en het in kaart brengen van de
visie van deze leden op hun toekomst . 

•  Een conferentie waarbij gediscussieerd werd met een groep vertegen-
woordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, brancheorgani-
saties, individuele werkgevers en opleidingsinstituten. Input waren de con-
clusies van genoemde inventarisaties en aanvullende stellingen . 

De resultaten van de deelonderzoeken
vormen de basis van de rapportage
“Preventiedeskundigen – heden en
toekomst” . In dit stuk wordt de toe-
komstvisie van de beroepsverenigin-
gen van preventiedeskundigen door de
voorzitters uiteen gezet. Deze visie is
hierna integraal overgenomen. 

1 De modernisering van de kwaliteit van de arbeid (Janssen, 2006)
2 Onder druk wordt alles vloeibaar (Jonkhoff cs., 2007)
3 Invitational Conference (Den Haag 2007), Nieuwe verhoudingen in arboland (Arts, 2007)
4 Stichting Preventie Project Management (2008)

Inleiding:  Onze visie
De verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden komt nadrukkelij-
ker bij werkgevers en werknemers te liggen. Kennis neemt langzaam maar
zeker de rol van regelgeving over. De markt is erg divers en gedeeltelijk erg
specialistisch. Dit alles betekent ook dat er ruimte ontstaat voor nieuw inzicht
en nieuwe taken en rollen voor de professionals (of: preventiedeskundigen). 

Kennis is niet langer impliciet geïntegreerd in regels en voorschriften, maar
wordt een onafhankelijk expliciet domein. Kennis moet voor de gebruiker,
werkgever, werknemer en professional, toegankelijker gemaakt worden. 
Daarnaast verschuift de focus van het inventariseren van risico’s naar het
implementeren van “slimme” beheersmaatregelen. Niet wat “moet” staat
centraal, maar wat “kán”. 

Dit heeft als gevolg dat de professional ook “nieuwe” rollen krijgt: 

o  naast de traditionele rol van inspecteren en inventariseren en 
o  de rol van wetenschappelijk onderzoeker naar (evidence based) kennis, 

ook de rol van:

o  onderzoeker van complexe (multidisciplinaire) problemen 
o  ontwikkelaar van nieuwe “slimme” praktijken 
o  deskundige op het gebied van implementatie van maatregelen en de

begeleiding daarvan. 

De professional zal wetenschappelijk onderzoek uit moeten voeren en met
de daaruit verkregen kennis nieuwe modellen moeten ontwikkelen voor de
toepassing van die kennis. Vervolgens zal men die kennis en modellen in de
bedrijven moeten implementeren. Die implementatie zal per branche en per
risicogebied verschillen. Specialisatie op brancheniveau ligt daarmee voor
de hand. Vervolgens volgt de rol van het inspecteren en inventariseren:
ingevoerde maatregelen toetsen op hun werking en controleren of het geïm-

Preventiedeskundigen:
Heden en toekomst. 
Huib Arts, Victor Roggeveen, Harry Tweehuysen
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plementeerde stelsel van maatregelen blijft functioneren. Deze laatste rol
vraagt, in de nieuwe setting, om verbreding van het arbokennisgebied én
vergroting van de kennis op het gebied waar-
binnen een bedrijf opereert. 

Op grond van de huidige Arbowet wordt het
domein ‘arbeidsomstandigheden’ in  principe
beheerd door de sociale partners.
Preventiedeskundigen worden daar niet van-
zelfsprekend bij betrokken. Bij het opstellen
van specifieke regelgeving (waaronder
Arbocatalogi) moeten preventiedeskundigen
zich actiever opstellen, om vanuit hun kennis
een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de
arbeid te kunnen leveren. Zo kunnen de pre-
ventiedeskundigen zich profileren als DE des-
kundigen op hun, interdisciplinaire, vakgebie-
den. 

Rollen en vaardigheden van de preventiedeskundigen 
De ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden in brede zin
(en het politieke veld daaromheen) vereisen dus dat de preventiedeskundi-
gen een aantal andere rollen dan voorheen moeten kunnen spelen.  

Inspecteren en inventariseren 
De rol van het inspecteren en inventariseren vindt zijn invulling veelal in de
bedrijven zelf. Al dan niet ingehuurd, werkt deze professional vooral binnen
de kaders die het bedrijf stelt. Hij kijkt naar de uitvoering van de genomen
maatregelen en inventariseert risico’s met standaardinstrumentarium. De
nadruk zal liggen op het herkennen van de bekende risico’s. 

Het gaat hier om werkzaamheden op MBO+ niveau. In het vakgebied van
de huidige middelbaar veiligheidskundige, zal een verbreding naar andere

vakgebieden moeten komen. Hierbij valt te denken aan arbeidshygiëne, psy-
chosociale arbeidsbelasting en aspecten op sociaal-medisch gebied. 
De rol van inspecteren en inventariseren is een rol met een heel breed aan-
dachtsveld. Specialisatie naar een branche en/of een risicogebied zal veelal
wenselijk zijn. Professionals met een dergelijke specialisatie werken of in de
(grotere) bedrijven of bij branche-organisaties, of worden ingehuurd vanwe-
ge hun gespecialiseerde kennis. 

Implementeren 
Voor het implementeren van beheersmaatregelen is een meer gespeciali-
seerde professional nodig. Deze moet om kunnen gaan met kennis die hem
vanuit kennisontwikkelaars wordt aangereikt. Hij moet die kennis in kunnen
passen in de specifieke omstandigheden van een bedrijf. Voor- en nadelen
van verschillende implementatietechnieken moeten naast elkaar kunnen
worden gezet. De werkgever moet geadviseerd worden over de consequen-
ties van de keuzes die hij maakt. 
Het gaat hier om werkzaamheden op HBO+-niveau. Er is brede kennis nodig,
vaak op een meer specifiek vlak. Daarnaast moet deze professional over een
breed palet vaardigheden beschikken, zowel vaardigheden binnen het speci-
fieke vakgebied, alsook vaardigheden in het adviseren aan verschillende
groepen medewerkers en aan het management van bedrijven. De beroeps-
verenigingen zullen zich in deze aanvullende vaardigheden moeten verdiepen. 

Bij de rol van deze professional ligt specialisatie voor de hand. Specialisatie
langs twee hoofdlijnen zijn de waarschijnlijke opties. Zowel langs de weg
van het zich verdiepen in een branche als via het specialiseren in een
bepaald risicogebied. 
Daarnaast zal een deel van deze professionals zich specifieke vaardigheden
eigen maken zoals bedrijfsbrede advisering en het geven van trainingen. 
Deze professionals zullen bijvoorbeeld voor brancheorganisaties werkzaam
zijn, waarbij ze op verzoek van een individueel bedrijf lokaal kunnen worden
ingezet. Een ander deel van deze groep zal werken voor extern opererende
adviesorganisaties. 
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Onderzoeken en creëren van oplossingen 
Een andere rol ligt op het niveau van onderzoek en het creëren van oplos-
singen. Het gaat dan om professionals die: 

o  Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Zij onderzoeken bestaande en
nieuwe risico’s. Ze gaan op zoek naar nieuwe “slimme” beheersmaatrege-
len. 

o  Complexe situaties bij bedrijven analyseren. De problemen zullen dan
veelal multidisciplinair van oorsprong zijn. 

o  Voor nieuwe omstandigheden die zij in een bedrijf tegenkomen, nieuwe
oplossingen bedenken. 

Deze oplossingen stoelen op gedegen wetenschappelijk onderzoek en ken-
nis van het toepassen van dit onderzoek in nieuwe situaties. De professio-
nals moeten zich hierbij richten op de beste oplossingen, die daarnaast ook
economisch de meest gunstige oplossingen moeten zijn. Deze zogenaamde
‘slimme praktijken’ moeten gepubliceerd worden. Dit vereist vaardigheden op
academisch niveau: naast onderzoek doen, ook creëren en publiceren.
Deze oplossingen zullen, indien bewezen is dat ze effectief en ‘slim’ zijn,
later tot het gemeengoed in een sector kunnen gaan behoren. 

Genoemde rollen betreft allemaal werkzaamheden op academisch niveau. 

o  De wetenschappelijk onderzoeker zal veelal gespecialiseerd zijn in een
bepaald onderzoeksterrein. 

o  Voor het analyseren van complexe problemen is een brede, multidiscipli-
naire kennis noodzakelijk. Daarnaast moet ook deze professional over
een breed palet vaardigheden beschikken, zowel binnen het specifieke
vakgebied, alsook in het adviseren aan medewerkers en aan het manage-
ment van bedrijven. 

o  De professional die nieuwe beheersmaatregelen in nieuwe situaties
bedenkt, zal veelal gericht zijn op een specifiek risico. Specialisatie in een
bepaalde branche is evenwel ook denkbaar. 

Deze genoemde professionals vinden ver-
schillende werkkringen. De wetenschappelijk
onderzoeker werkt bij een universiteit of een
(gespecialiseerd) onderzoeksinstituut. De pro-
fessional die complexe problemen analyseert
zal meestal bij een extern adviesbureau
werkzaam zijn. De deskundige die nieuwe
beheersmaatregelen bedenkt zal werkzaam
zijn in, al dan niet gespecialiseerde, advies-
bureaus. Bij heel grote branches zouden zij
ook op brancheniveau werk kunnen vinden. 
Het gaat om een groep verschillende speci-
alisten, die grote waarde hechten aan het
professionele netwerk waar zij deel van uit-
maken. Dit netwerk zou door de betrokken
beroepsverenigingen ondersteund kunnen
worden.

Vaardigheden van de preventiedeskundige
De nieuwe rollen van de preventiedeskundigen, vereisen ook een aantal
vaardigheden om die rollen te kunnen vervullen.  

Oplossingsgericht adviseur 
Oplossingsgericht, het woord zegt het al: de adviseur is er, in ieder geval
mede-, verantwoordelijk voor dat er oplossingen aangedragen worden. Het
invoeren van de geadviseerde oplossingen blijft natuurlijk de verantwoorde-
lijkheid van de werkgever. Als de adviseur niet in staat is oplossingen aan
te dragen, dient hij te verwijzen naar een andere adviseur. En wel naar een
adviseur die of vanuit een bestaande oplossing een eigen variant kan
implementeren, of een adviseur die zelf een oplossing kan ontwikkelen. 

Branchekennis 
De kwaliteit van de adviezen zal verbeteren wanneer de adviseur zich
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beter voorbereidt op de specifieke problemen en de cultuur van een
bepaalde branche. Ook bij branche-specifieke problemen blijft het wense-
lijk dat een adviseur over de grenzen van zijn branche heen kan kijken.
Om dit te stimuleren gaan de beroepsverenigingen een register aanleg-
gen, waarin naast kennis van verschillende branches ook kennis van spe-
cifieke (brancheoverstijgende) problematiek wordt vastgelegd.
Specialistische kennis op het niveau van onderzoek en creëren van oplos-
singen wordt daardoor voor meerdere branches toegankelijk. 

Innovatie 
Preventiedeskundigen hebben een innoverende rol op het gebied van
arbeidsomstandigheden. De beroepsverenigingen houden een goed con-
tact met de wetenschappelijke wereld en door middel van kennisnetwerken
en onderzoek wordt een voortrekkersrol gecreëerd. 
Al samenwerkend kunnen de vier beroepsverenigingen (naast de drie pre-
ventieverenigingen ook de bedrijfsartsen) multidisciplinaire oplossingen
bedenken, die vervolgens omgezet kunnen worden naar slimme praktijken.
Bij innovatie wordt gestreefd naar het ontwikkelen van zo effectief mogelij-
ke methodes (slimme praktijken) waarvan in de praktijk bewezen is dat
deze een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandighe-
den (evidence based). Innovatie dient zich te richten op optimalisatie van
bedrijfsprocessen. Daarbij is samenwerking van de verschillende preven-
tiedisciplines zinvol, zodat ontwikkelde methoden ook disciplineoverschrij-
dend kunnen worden toegepast. 

Multidisciplinaire samenwerking
Het werkterrein 'arbeidsomstandigheden' is te divers om door de drie pre-
ventiedisciplines geïsoleerd te worden benaderd. Organisaties zijn niet
gecharmeerd van een cellulaire benadering; ontschotting is een voorwaar-
de voor effectief opereren. Men verwacht van preventiedeskundigen een
oplossend vermogen op verschillende risicogebieden. Om aan die ver-
wachting te kunnen voldoen, moeten deskundigen van elke discipline ken-
nis hebben van de andere disciplines. 

De toekomst 
Met bovenstaande indeling in rollen en vaardigheden kunnen de professio-
nals zich in de markt beter presenteren. De beroepsverenigingen willen nog
verder gaan. Zij beseffen dat het aandachtsveld 'arbeid' niet eenvoudig in
stukjes opgedeeld kan worden. Er zijn verschillende disciplines in dit veld
bezig, voor verdieping van de kennis is daarom een vorm van specialisatie
onontkoombaar. Het bedenken van adequate oplossingen vraagt specialisti-
sche vakkennis voor veel van de huidige problematiek. Het is voor één pro-
fessional niet mogelijk al deze kennis te beheersen, er mee te werken én
deze vervolgens ook nog eens te vertalen in voor het werkveld begrijpelijke
oplossingen. 

Het is goed dat de beroepsverenigingen een convenant hebben gesloten om
samenwerking te bevorderen en te garanderen. Multidisciplinaire richtlijnen
zijn daar al een positief resultaat van. Maar het gaat natuurlijk verder. Als
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leden van de beroepsverenigingen elkaar weten te vinden, kunnen oplossin-
gen bedacht worden, die boven het monodisciplinaire niveau uitstijgen. Dit
maakt oplossingen voor de bedrijven niet alleen kwalitatief beter, maar ook
beter inpasbaar en uitvoerbaar. De beroepsverenigingen willen daarom een
platform ontwikkelen waar kennis samenkomt en samenwerking gegaran-
deerd wordt. 

Bewustwording 
Uit de enquêtes komt naar voren dat een groot deel van de preventiedes-
kundigen behoefte heeft aan ontwikkeling van ondernemerschap en commu-
nicatieve vaardigheden. Een tekort in deze vaardigheden beperkt de functio-
nele ontwikkelingsmogelijkheden zowel in zakelijke netwerken als in interne
overlegsituaties. 
Ontwikkeling van ondernemerschap (zowel in loondienst als in zelfstandige
arbeidssituaties) en ontwikkeling van communicatieve vaardigheden leveren
tevens een bijdrage aan de kwaliteit van de preventiedeskundigen.
Beroepsverenigingen en opleidingsinstituten kunnen hierbij een belangrijke
rol spelen in het ontwikkelen van het zelfbewustzijn van de beroepsgroep. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Preventiedeskundigen werken discipline-overschrijdend, maar ze zijn onvol-
doende opgeleid in de nevendisciplines. De beroepsopleidingen kunnen
deze ongewenste situatie tegengaan. Ze kunnen goede opleidingsmodules
ontwikkelen, waarmee een preventiedeskundige in bepaalde nevendiscipli-
nes (beperkt) wordt bijgeschoold. De beroepsverenigingen kunnen een rol
spelen bij het definiëren van de curricula van de supplementaire modules. 

Competenties en certificering 
De huidige certificatie- en registratiesystemen vertonen hiaten op het gebied
van de toetsing van preventiedeskundigen. Er ontbreekt met name een eva-
luatie van de effectiviteit van de adviezen en diensten die de deskundige
levert. Daarnaast bestaan er verschillen tussen de registratiesystemen van
de verschillende beroepsverenigingen. Competenties van deskundigen moe-

DE DERTIENDE VOORZITTER:    

Vanaf voorjaar 2009                                         

Voor mij als beoogd voorzitter zie ik de volgende ‘hot topics’:

Enerzijds: kennis delen en anderzijds: zichtbaar maken wat onze bijdra-
ge is aan de verbetering van arbeidsomstandigheden. 

‘Evidence Based Hygiene” zie ik daarbij als belangrijk uitgangspunt,
vooral als het gaat om de effectiviteit van interventies en van  beheers-
maatregelen. 

“Arbo-adviseurs verkopen te vaak onzin” zei onlangs een hoogleraar
arbeidsepidemiologie. Dan is er werk aan de winkel. Ik heb er zin in!

Erik Kateman
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Niveaus van advisering 
Naast verschillen in kennis en technische vaardigheden, bestaan er ook
verschillen in niveaus van adviseren. Voor inspecteren en inventariseren is
een ander niveau van adviseren nodig, dan voor onderzoeken en imple-
menteren. Voor het management is een andere vorm van advies wenselijk
dan voor de werkvloer. Voor inhoudelijke experts is een wetenschappelijke
onderbouwing van het advies noodzakelijk; anderen besteden die tijd liever
ergens anders aan. Advies moet afgestemd worden op de doelgroep, het
onderwerp en de relevantie. Adviseurs moeten daar beter in geïnstrueerd
worden. Ook dat willen de beroepsverenigingen op de agenda van de oplei-
dingen krijgen. 

Tot slot 
Na jaren van ontwikkeling zijn de beroepsbeoefenaren in het aandachtsveld
‘arbeid’ uitgegroeid tot goed gekwalificeerde professionals. Na de wildgroei
van de afgelopen jaren willen de beroepsverenigingen zich nu gaan richten
op het verduidelijken van de positie van de verschillende professionals.
Verschillen die zich voordoen in niveau en
aandachtsveld en in kennis en kunde worden
duidelijk gemaakt. De markt zal hierdoor meer
en beter van de verschillende professionals
gebruik kunnen gaan maken. 

Het aandachtsveld arbeid is nog steeds in ont-
wikkeling. Kennis en kunde gaan in belangrij-
ke mate de rol van wet en regelgeving overne-
men, hetgeen de vraag naar professionals zal
doen stijgen. Professionals willen en moeten
zich steeds verder ontwikkelen, en de
beroepsverenigingen willen daar een platform
voor bieden. Samengevat kunnen we stellen
dat de juiste ingrediënten aanwezig zijn voor
een mooie toekomst voor mooie beroepen. 

ten betrouwbaar kunnen worden aangetoond, dat maakt het noodzakelijk de
hiaten weg te werken. De beroepsverenigingen zijn over dit onderwerp al
met certificerende instellingen in gesprek. Het lijkt erop dat het certificatie-
systeem binnen afzienbare tijd op deze punten verbeterd zal worden. 
Een betere certificeringregistratie moet de kennis en ervaring van de indivi-
duele preventiedeskundige inzichtelijk maken. De beroepsverenigingen wil-
len ook evaluaties van uitgevoerd werk gaan registreren. Door deze en ook
andere vormen van inventarisatie willen deze beroepsverenigingen bewerk-
stelligen dat de 'juiste man op de juiste plaats' terechtkomt. Ook als het gaat
om de multidisciplinaire samenwerking. 

Diversificatie van deskundigheid 
Tijdens de conferentie in Den Haag werd benadrukt dat de markt niet
bestaat; er is sprake van verschillende werkgebieden met verschillende des-
kundigheidseisen. Men opperde de gedachte om, analoog aan de MVK’er,
ook in de andere disciplines een deskundige op middelbaar niveau te intro-
duceren. Het midden- en kleinbedrijf (dat een groot deel van het werkgebied
van preventiedeskundigen omvat) heeft daar met name behoefte aan.
Overigens wordt op middelbaar niveau een tekort aan deskundigen gecon-
stateerd. 
Naast verticale diversificatie is ook een behoefte aan horizontale diversifica-
tie vastgesteld, waarbij is aangegeven dat verbreding van deskundigheid,
met name in de richting van kwaliteits- en milieuzorg, welkom is. 

Verschillen in oplossingen 
Als je alleen een hamer hebt, los je elk probleem het liefst op met een spij-
ker. Ook een professional lost een probleem bij voorkeur op vanuit het eigen
denkkader. Hoe gespecialiseerder de professional, des te smaller dat den-
kraam. Problemen in de praktijk van de bedrijfsvoering hebben vaak meer-
dere kanten. De beste oplossingen komen dan ook dikwijls uit een groep
met daarin verschillende deskundigen. De beroepsverenigingen willen daar-
om groepen van professionals rondom bepaalde aandachtsvelden gaan vor-
men. 
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o  Beroepsverenigingen geven op diverse niveaus (MBO, HBO en acade-
misch) aan welke eisen worden gesteld aan de uitbreiding van kennis
naar (een) niet eigen discipline(s). 

o  Kennis breder en beter toegankelijk maken. Beroepsverenigingen werken
aan een professioneel kennisnetwerk, waar platforms van multidisciplinai-
re deskundigheid aan gekoppeld kunnen worden. De aanwezige kennis is
in eerste instantie door en voor de eigen leden samengebracht. 

•  Certificering. De certificeringsystemen van de beroepsverenigingen wor-
den geharmoniseerd. Daarnaast krijgt de mate waarin advisering van
leden aan klanten effectief en efficiënt is, een rol in het certificeringsy-
steem. 

“Preventiedeskundigen – Heden en Toekomst” (Stichting PPM, maart 2008) 
Samenvatting: Karel Witters, redactie NVvA Nieuwsbrief en website.

Actiepunten voor de beroepsverenigingen 
Bovenstaande constateringen leiden voor de op preventie gerichte beroeps-
verenigingen (NVVK, NVvA, BA&O) tot de volgende actiepunten waar zij de
komende jaren mee aan de slag zullen gaan: 

o  Intensiveren en uitbreiden van de samenwerking. De beroepsverenigin-
gen werken op verschillende niveaus met elkaar samen. Bij het ontwikke-
len en verdiepen van de kennis, maar ook bij het benaderen van de markt
en het positioneren van hun kennis bij werkgevers- en werknemersorgani-
saties. 

o  Het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen en leidraden. Deze richtlij-
nen en leidraden zullen “evidence based” zijn. De beroepsverenigingen
gaan op zoek naar subsidies, waarmee deze richtlijnen en leidraden ver-
vaardigd kunnen worden. 

o  Innovaties op het gebied van arbeidsomstandigheden. De beroepsvereni-
gingen signaleren gebieden waar innovatie nodig is en trachten fondsen
te werven waarmee innovatieve projecten gesubsidieerd kunnen worden. 

o  Deskundigheidsbevordering. De beroepsverenigingen stellen deskundig-
heids-bevordering centraal. Naar de individuele professional staat de
vraag centraal: “Zijn werkzaamheden en opleidingsniveau goed op elkaar
afgestemd?”. 

o  Aandacht voor de opleiding van de professional zal op korte termijn leiden
tot veranderingen in de curricula van de verschillende opleidingen. Hierbij
wordt met name ook gedacht aan het inbrengen van “ondernemerschap”
in de opleiding. Dit is zowel belangrijk voor professionals die in loondienst
werken als voor hen die vanuit een eigen bedrijf werkzaam zijn. 

o  Het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen en leidraden en die onder
de aandacht brengen bij de leden, zal bijdragen aan deskundigheidsbe-
vordering. 

o  Ontwikkelen van eisen die aan verbredingmodules worden gesteld. Daar
waar professionals breder werkzaam zijn dan waarvoor zij zijn opgeleid,
worden zij bewust gemaakt dat aanvullende opleiding vereist is. Leden
moeten weten waar de kwaliteiten van de andere professionals liggen. 
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