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Een nieuwe lente en een nieuw probleem! Na een winter met veel sneeuw en weinig ijs, blijkt in de
natuur om ons heen alles als vanouds toch weer te groeien en bloeien. En niet alleen de natuur, ook
ons vakgebied, toch eigenlijk een soort ecologische niche in de wetenschap, blijkt de grenzen van de
groei nog niet bereikt te hebben. Het jaarlijkse NVvA-symposium was daarvan ook dit jaar weer het
levendige bewijs. Lees het verslag, zie de website voor de presentaties.
Ook op het symposium aan de orde gekomen: nano-deeltjes en nano-technologie.
De ontwikkeling en toepassing van nano-technologie is niet meer te stuiten, maar dit gaat gepaard
met de introductie van nieuwe arbeidshygiënische problemen. Interessant genoeg om hieraan eens
een thema-nummer te besteden. Bij deze dus.
Begin april werd de redactie opgeschrikt door een krantenartikel, waarin gemeld werd dat twee
Utrechtse studenten biologie, met behulp van FIB- technologie (Focused Ion Beam), een cartoon
hebben weten te etsen op een dragermateriaal. De cartoon (Fokke en Sukke, over Darwin) meet 17
bij 17 micrometer. Nog net geen nano-technologie dus, maar het komt in de buurt. Daarop konden wij
niet achterblijven en we hebben onze cartoonist uitgedaagd dit record te verbeteren. Dat is gelukt: het
was enorm priegelen, maar hij heeft een hilarische cartoon getekend van slechts 8 bij 15 micrometer.
Met het blote oog lijkt het een puntje, maar met een elektronenmicroscoop is de cartoon goed lees-
baar! Kijk dit is hem, het laatste puntje op deze regel: .

Veel plezier, 
namens de redactie

Jodokus Diemel 
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BERICHT VAN HET BESTUUR   

Tijdens de ALV op 23 maart (op het sympo-
sium) hebben de aanwezige leden hun
instemming gegeven aan ons nieuwe jaar-
plan. Een jaarplan dat de komende tijd de
basis zal zijn voor de activiteiten die we als
bestuur gaan ondernemen. Vandaar dat ik
dit “bericht van het bestuur” wil aangrijpen
om jullie kort te informeren over de inhoud
van onze plannen. Met daarbij de uitnodi-
ging om via de discussielijst of mail te rea-
geren op onze plannen.

Jaarplan 
Bij een deel van de punten die we hebben
opgenomen in het jaarplan zal het gaan om
een voortzetting van activiteiten die eerder
gestart zijn. Maar er zullen in 2010 ook een
aantal nieuwe initiatieven genomen worden.
Activiteiten en initiatieven met als bindende
doelstelling: de verdere ontwikkeling en pro-
filering van de arbeidshygiëne. Niet omdat
we onszelf nou zo belangrijk vinden, wel
omdat we denken dat de arbeidshygiëne
een belangrijke rol heeft te vervullen bij het
stimuleren van gezonde en veilige arbeids-
omstandigheden.

Zusterverenigingen
In 2010 zullen we de bestaande samenwer-
king met onze zusterverenigingen verder
intensiveren. Het onlangs gehouden sympo-

sium: “Gedrag als vergeten factor” is daar
een sprekend voorbeeld van.

Arbokennisproject
Samen optrekken met onze zusterverenigin-
gen vinden we ook belangrijk al het gaat om
het verder ontwikkelen en beschikbaar stel-
len van kennis voor de arboprofessionals.
Dat zal dan ook gaan gebeuren in het
onlangs opgestarte arbokennisproject. Een
project waarvoor SZW een fors bedrag

beschikbaar gesteld heeft. TNO zal daarbij
fungeren als projectcoördinator, maar de
samenwerkende beroepsverenigingen krij-
gen een belangrijke rol als het gaat om de
inhoudelijke kennis.

Certificering
Onlangs is een werkgroep binnen de BCD
gestart met  het ontwikkelen van een nieu-
we systematiek voor de persoonscertifice-
ring. In de werkgroep zijn de NVvA, de
NVVK en de BA&O vertegenwoordigd.
Voormalig bestuurslid John Peters is de ver-
tegenwoordiger vanuit onze vereniging. Hij
zal hierbij nauw contact onderhouden met
het bestuur en met de groep leden die veel
kennis en ervaring hebben met certificering.
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Website
Om de uitwisseling van kennis en kunde
binnen de vereniging verder te stimuleren
en te faciliteren zal binnenkort gestart wor-
den met het bouwen van een nieuwe websi-
te. Een website die het makkelijker zal
maken om informatie met elkaar te delen en
die de 
mogelijkheden om met elkaar in discussie te
gaan zal verbeteren.

Werkgroep stoffen
Medio april zijn we gestart met de werk-
groep stoffen. Zo’n 25 leden hebben aange-
geven actief deel te willen gaan nemen aan
de activiteiten van deze werkgroep. In eer-
ste instantie zal vooral aandacht besteed
worden aan de kwaliteit en de toepasbaar-
heid van de diverse blootstellingsmodellen
zoals die op dit moment bestaan. Ook zal
deze werkgroep zich de komende periode
bezig houden met het afronden van de
meetstrategie zoals die in 2009 is voorge-
steld door een gezamenlijke werkgroep van
de BOHS en de NVvA.

Bestuurssamenstelling
Gezien de vele onderwerpen waar we mee
bezig zijn zal het niet verbazen dat we heel
blij zijn met de uitbreiding van het bestuur.
Tijdens de ALV is Frank Brekelmans toege-
treden tot het bestuur. Inmiddels heeft ook
Kees Hommes aangegeven dat hij toe wil
treden tot het bestuur. Over de zetelverde-
ling gaan we binnenkort met elkaar van
gedachten wisselen. En natuurlijk zullen we
de leden daarover informeren.

Oproep
Verder wil ik alle leden nogmaals van harte
uitnodigen om ons jaarplan te lezen en
actief deel te nemen aan het verwezenlijken
ervan. Op 8 juni hebben we als bestuur een
beleidsmiddag gepland om wat uitgebreider
stil te staan bij een aantal punten uit het
jaarplan. Jullie input is daarmee meer dan
welkom!

Vriendelijke groet,
Erik Kateman, voorzitter NVvA

E-mail: nvva@arbeidshygiene.nl  

Content zonder content! 

Het concept van een kandidaats-scriptie  knipte ik
nog letterlijk aan stukken om de bruikbare stuk-
ken tekst voor de definitieve versie te herschik-
ken. Met de kopieën van toen zag je de plakran-
den niet zo, het resultaat was altijd streperig.
Destijds had ik een tweedehands Adler met extra
brede wagen (woog 12 kilo) aangeschaft, zodat je
er de moedervellen van de stencilmachines
(Gestetner!) dwars in kon doen, hetgeen het ver-
vaardigen van A5-boekjes mogelijk maakte.Tegen
het eind van de jaren ‘70 kwam de tekstverwerker
als modern reproductiemidddel opzetten. Een IBM
met zo’n bolletje was halverwege dat decennium
al een revolutionaire typemachine, maar voorzien
van een opslagmogelijkheid (magneetbandje in
cassette) leek het iets van een andere planeet.
Niet heel veel later deden de personal computers
hun intrede in de academische en de omliggende
wereld. Halverwege de jaren ’80 kwamen de bak-
beesten die groene of okerkleurige lettertjes op
een zwarte ondergrond hadden.Werkend op
DOS en Wordperfect 4.1 kon je er al bijna alles
mee. Begin 90-er jaren kwam Windows (de grafi-
sche desktop) in zwang en vanaf versie 3.1 ging
het hard:Windows 95,W98, Millennium, XP,Vista,
Seven. Je vernieuwde je blauw.
Parallel aan die ontwikkeling deden mobiele tele-
fonie en internet hun intrede in de wereld van
communicatie en vervolgens vervaagden de gren-
zen. Mobieltjes waren eerst van die Kermits die
het alleen deden als je onder de zendmast ging
staan.Toen kwam Nokia model ijskast, maar
tegenwoordig moet je wel drie keer kijken om te
zien of het een telefoon is of een computer.
Dan internet, in Amsterdam werd ‘de Digitale
Stad‘ begin jaren ’90 in het leven geroepen. Je kon
chatten met een Eskimo in Tokio, nou dat was
reuze leuk, als je de pioniers mocht geloven.Wat
later kon, nee moest iedereen aan de e-mail en de
vlotsten hadden al snel een eigen homepage.
Maar nu, nu is dat allemaal nog niet genoeg! 
Je moet ook een weblog erop nahouden en
Twitters sturen en volgen, lid of abonnee zijn van
meerdere discussiegroepen en nieuwsgroepen,
verder SMS, MSN, videoconferencing en diverse
profielen bijhouden (Second Life, Hyves, LinkedIn,
Facebook, MySpace, whatever!).
Hyves en Twitter, nothing but hypes and clutter!  
Wie is er nog zo gek om eens door bos en duin
of langs strand en beemd te struinen? Dat is … 

Ir. O.J. de Zemel 
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NOG EEN BERICHT VAN HET
BESTUUR

Van Huib Arts bereikte ons een tweede bericht van het bestuur. Binnen het nieuwe bestuur hebben
we de taken opnieuw verdeeld. Daarbij heeft Huib de portefeuille “Deskundigheids-bevordering” voor
zijn rekening genomen.
Een van de projecten die in dit kader voor onze vereniging erg belangrijk is, betreft het project dat de
vier beroepsverenigingen (BA&O, NVAB, NVvA en NVVK) samen met TNO uitvoeren, met subsidie
van SZW om de informatievoorziening voor arbodeskundigen verder te optimaliseren. Dit project bouwt
voor een deel verder op de kennisdossiers die de beroepsverenigingen opgesteld hebben, maar is
zelfs nog breder dan dat. Wat dit project allemaal inhoudt probeer ik hier in het kort te schetsen. Jullie
zullen er de komende tijd ongetwijfeld nog veel meer over gaan horen. Het project heeft in principe een
looptijd van 5 jaar. Navolgend tref je relevante onderdelen aan van het subsidieverzoek aan SZW.

Van Huib Arts bereikte ons een tweede
bericht van het bestuur. Binnen het nieuwe
bestuur hebben we de taken opnieuw ver-
deeld. Daarbij heeft Huib de portefeuille
“Deskundigheids-bevordering” voor zijn reke-
ning genomen.
Een van de projecten die in dit kader voor
onze vereniging erg belangrijk is, betreft het
project dat de vier beroepsverenigingen
(BA&O, NVAB, NVvA en NVVK) samen met
TNO uitvoeren, met subsidie van SZW om de
informatievoorziening voor arbodeskundigen
verder te optimaliseren. Dit project bouwt
voor een deel verder op de kennisdossiers
die de beroepsverenigingen opgesteld heb-
ben, maar is zelfs nog breder dan dat. Wat
dit project allemaal inhoudt probeer ik hier in
het kort te schetsen. Jullie zullen er de
komende tijd ongetwijfeld nog veel meer over
gaan horen. Het project heeft in principe een
looptijd van 5 jaar. Navolgend tref je relevan-
te onderdelen aan van het subsidieverzoek
aan SZW.

Project Informatievoorziening
Het voorstel voor de informatievoorziening
voor arbodeskundigen draagt primair bij
aan een verdere verbetering van het hande-
len van de arbodeskundigen. Daartoe is
gesproken met de beroepsverenigingen van
de vier arbo(kern)deskundigen. Dit project is
een samenwerkingsproject van TNO met
beroepsverenigingen en andere relevante
stakeholders.
Het project voorziet in zijn algemeenheid in
het beschikbaar stellen van informatie en
kennis voor arbodeskundigen, waarmee die
beter in staat worden gesteld bedrijven te
helpen bij het verbeteren van hun arbeidsom-
standigheden. De focus ligt bij het project op

het toegankelijk maken van bewezen effectie-
ve en, indien mogelijk, bewezen efficiënte
oplossingen.

Het project kent drie inhoudelijke pijlers die
sterk met elkaar verbonden zijn:
•  Pijler 1: kennis(sen)centrum
•  Pijler 2: richtlijnontwikkeling en
•  Pijler 3: open innovatieLAB.

Kennis(sen)centrum
De focus voor wat betreft de informatie en
kennis die ontsloten zal worden in deze pijler
is gericht op de aandacht voor beheersmaat-
regelen, met het adagium: ‘Wat werkt écht’.

De traditionele methode van informatievoor-
ziening voorziet in een redactie of kenniscen-
trum waar (informatie)deskundigen de mate-
rie opsporen, ontsluiten en periodiek actuali-
seren. Dat kan een uitermate zinvolle activi-
teit zijn, maar het is eveneens vrij kostbaar.
Bovendien gaat het daarbij alleen om kennis
die geëxpliciteerd is; vastgelegde informatie
dus. In dit project willen we naast deze expli-
ciete kennis ook de impliciete kennis uit ‘de
hoofden’ van de deskundigen betrekken
waarmee de uiteindelijke kennisomvang gro-
ter en vooral relevanter wordt. Daarvoor is
het uiteraard nodig de deskundigen zélf erbij
te betrekken. Bij het inrichten van informatie-
voorziening voor deskundigen in deze pijler
gaat dus om het samenspel van ‘kennis en
kennissen’.
We willen in deze pijler voortbouwen op dat-
gene wat al gerealiseerd is, namelijk de
Arbokennisdossiers en de Arbo Bibliotheek
Nederland. Door het inrichten van zogenaam-
de ‘communities’ per inhoudelijk onderwerp
of per dossier, snijdt het mes aan 2 kanten:

Nieuwsbrief nr2 2010.qxd  31-05-2010  11:23  Pagina 6



7NVvA Nieuwsbrief (21) 2010 -2

impliciete kennis uit de hoofden van professi-
onals wordt geëxpliciteerd, terwijl tegelijker-
tijd het dossier actueel gehouden wordt.
Deze modernere methoden (cocreation, com-
munities of practices) hebben zich inmiddels
bewezen (denk aan Wikipedia) en kunnen
een beter en goedkoper alternatief zijn om
kennis te ontwikkelen en actueel te houden.

Activiteiten tbv deze pijler:
•  De circa 60 kennisdossiers uit

Arbokennisnet (in basis) ontsluiten in een
nieuw te ontwikkelen website; werven van
editors (inhoudelijke toppers) en communi-
ties opstarten.

•  Kennis uitbreiden en dossiers actualiseren.
•  Een plan maken voor de eventuele aan-

passing van de inzet van Arbo Bibliotheek
Nederland (mogelijkheden van toegang tot
internationale databases).

•  Interactiviteit organiseren; laten zien dat
het kan werken.

•  Redactioneel werk.

Richtlijnontwikkeling
Arbodeskundigen hebben toenemend
behoefte aan multidisciplinaire richtlijnen.
Daarmee kunnen zij hun kwaliteit van hande-
len verbeteren en waarborgen. Immers richt-
lijnen vertegenwoordigen de stand van
wetenschap, techniek en wetgeving. Waar
mogelijk wordt evidence based handelen in
de richtlijnontwikkeling betrokken.
De op te stellen richtlijnen zullen multidisci-
plinair van aard te zijn om te garanderen dat
de aanpak van de vaak complexe en multi-
factoriële problemen op werkvloer ook in
samenhang vanuit de verschillende discipli-
nes wordt benaderd.

In 2006 is door vijf beroepsverenigingen een
eerste (en tot nog toe enige) multidisciplinai-
re richtlijn ontwikkeld, de Richtlijn ‘Preventie
beroepsslechthorendheid’.

De ontwikkeling van een richtlijn kost veel tijd
en geld. De gemiddelde duur om te komen
tot een multidisciplinaire richtlijn wordt inge-
schat op ongeveer twee jaar en is ondermeer
afhankelijk van de beschikbare evidence.
Voor de kosten van een richtlijntraject wordt
uitgegaan van een richtbedrag van k€ 200.
Er kunnen binnen dit project dan ook geen
tientallen richtlijnen ontwikkeld worden. Er
wordt dus geen ‘richtlijnenfabriek’ opgezet.

Activiteiten tbv deze pijler:
•  Het ontwikkelen van multidisciplinaire richt-

lijnen voor arbodeskundigen.
•  Het ontwikkelen van innovatieve hulpmid-

delen en processen waarmee (onderdelen

van) het richtlijntraject sneller, gemakkelij-
ker en effectiever verloopt.

Het is de bedoeling dat de gezamenlijke
beroepsverenigingen de regie gaan voeren
over het projectonderdeel Richtlijnontwik-
keling, met inachtneming van randvoorwaar-
den zoals betrokkenheid van ‘de werkvloer’
en de focus op beheersmaatregelen.
Bij de richtlijnontwikkeling wordt uitgegaan
van samenwerking met het gehele veld.
In de voorbereiding kunnen de beroepsver-
enigingen in samenspraak met TNO een set
potentieel te ontwikkelen richtlijnen opstellen
naar aanleiding van literatuur searches,
monitoring-gegevens en maatschappelijke
relevantie. Welke richtlijnen in ontwikkeling
zullen gaan, zal vervolgens door de sociale
partners en de overheid worden vastgesteld.
Hierbij worden ook de leden van de beroeps-
verenigingen betrokken.

In de fase waarin literatuur onderzocht wordt
op ‘de stand van de techniek’, zal in overleg
met de wetenschap beoordeeld worden waar
beheersmaatregelen ook bewezen effectief
zijn. In deze fase werken de beroepsvereni-
gingen dus nauw samen met de wetenschap.
In de fase dat de richtlijn geschreven wordt
zijn vooral de beroepsverenigingen aan zet.
In de implementatiefase wordt nauw samen-
gewerkt met branche- en werknemers-organi-
saties uit branches waarin het een prioritair
risico is betreft. Op deze wijze ontstaat een
richtlijn met een breed draagvlak in het veld.
Bij het versnellen van het proces van richtlijn-
ontwikkeling, werken TNO en de beroepsver-
enigingen nauw samenwerken.

Open Innovatie LAB
Aansluitend bij innovatieve methodieken is
het de bedoeling van het Open Innovatie-
LAB om ruimte te bieden aan iedereen die
dat wil, om creatieve oplossingen, producten
of ideeën daarvoor aan te dragen die bijdra-
gen aan het stimuleren van de kwaliteit van
handelen van arbodeskundigen.

Een inhoudelijke en methodische verkenning
is noodzakelijk om te komen tot een nader
uitgewerkt plan voor de jaren 2011 tot en met
2014. Het is de bedoeling om in 2010 het
concept van het Open Innovatie LAB verder
te verkennen.
Zoals duidelijk mag worden, is dit een groot
opgezet project. We houden jullie vanuit het
bestuur zeker hiervan op de hoogte!
Veel succes!!

Huib Arts, NVvA-bestuurslid 
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KIR-nano 
De taken van KIR-nano zijn als volgt samen
te vatten:
-  Signaleren: het pro-actief signalen opvan-

gen vanuit een (inter)nationaal netwerk en
deze vertalen richting beleid. Op nationaal
niveau is het Deskundigenplatform Arbo
hier een voorbeeld van (zie paragraaf hier-
onder).

-  Adviseren aan departementen. Dit veelal
op verzoek van betreffende departemen-
ten, bijvoorbeeld bij Tweede Kamervragen
of bij incidenten.

-  Participeren: KIR-nano neemt onder meer
deel aan de mondiale OESO en ISO werk-
groep(en) over risico’s van nanotechnolo-
gie. KIR-nano participeert ook in diverse
EU activiteiten rond nano risico’s, bijvoor-
beeld de EFSA of SCENHIR. Nationaal is
KIR-nano actief in o.a. de interdepartemen-
tale werkgroep risico’s (IWR).

-  Informeren van departementen en professi-
onals. Het gaat hierbij om arboprofessio-
nals (bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en
preventiemedewerkers) en intermediairen
(richting bedrijfsleven, onderzoeksinstellin-
gen en werknemers). De communicatie
vindt in eerste instantie plaats via de web-
site (dossier KIR-nano op www.stoffen-risi-
co.nl), waarop ook veelgestelde vragen
(FAQ’s) worden beantwoord. Ook neemt
KIR-nano actief deel aan bijeenkomsten en
workshops, en KIR-nano verspreidt een
nieuwsbrief.

Deskundigenplatform Arbo 
Op 20 oktober 2009 kwam het
Deskundigenplatform Arbo voor het eerst bij-
een. Dit platform is gericht op de risico-evalu-
atie en -beheersing van met opzet gefabri-

ceerde nanodeeltjes op de werkplek. Het
platform heeft als taak om op dit gebied nieu-
we ontwikkelingen te signaleren, het KIR-
nano te adviseren en een bijdrage te leveren
aan de afstemming van onderzoeksactivitei-
ten binnen Nederland.
Het platform bestaat uit wetenschappelijke
deskundigen: Paul Borm (Hogeschool Zuyd),
Pieter van Broekhuizen (IVAM), Dick Brouwer
(TNO), Susan Dekkers (RIVM), Andreas
Schmidt-Ott (TU Delft), Roel Vermeulen
(IRAS), Birgit van Duuren-Stuurman (TNO,
secretaris) en Erik Tielemans (TNO, voorzit-
ter). De leden zijn allen actief op het gebied
van risicobeoordeling, blootstellingsmetingen,
blootstellingsmodellering en risicobeheersing
op de werkplek en health surveillance van
werknemers.

Nano-referentiewaarden 
Eén van de eerste taken van het
Deskundigenplatform Arbo is om KIR-nano te
adviseren over “nano-referentiewaarden”. De
behoefte aan  nano-referentiewaarden is ont-
staan, omdat er op dit moment te weinig
wetenschappelijke kennis beschikbaar is voor
het vaststellen van gezondheidskundig
onderbouwde grenswaarden voor nanodeel-
tjes. In het advies ‘Veilig omgaan met nano-
deeltjes op de werkplek’ van de Sociaal
Economische Raad (SER) wordt een nano-
referentiewaarde omschreven als een in de
praktijk bruikbare referentiewaarde die geen
wetenschappelijke afgeleide gezondheids-
kundige waarde is en ook niet als zodanig
mag worden gehanteerd.
Naar aanleiding van het SER-advies is er op
donderdag 2 juli 2009 door de Tweede
Kamer een motie aangenomen waarin de
Regering wordt verzocht om door KIR-nano

RISICO’S VAN NANODEELTJES OP DE
WERKPLEK

M. van Zijverden, S. Dekkers, E. Tielemans

Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich op de potentiële risico's van nanotechnologie.
De Nederlandse overheid financiert KIR-nano. KIR-nano heeft als doel de informatie over risico’s
voor verschillende beleidsterreinen (milieu, arbo, consumenten producten, voeding, geneesmidde-
len en medische technologie, diervoeding en diergeneesmiddelen) te verzamelen, te analyseren
en uit te wisselen. Op een efficiënte manier ontstaat hiermee een compleet wetenschappelijk
beeld van de mogelijke risico’s, bedoeld voor beleidsmakers en andere stakeholders. Voor
arbeidsveiligheid werkt KIR-nano samen met TNO. Een nauwe band met het onderzoek is nood-
zakelijk voor het goed functioneren van KIR-nano. Hiervoor onderhoudt KIR-nano een uitgebreid
(inter)nationaal netwerk.
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referentiewaarden op te laten stellen voor de
meest toegepaste nanodeeltjes. De Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
vervolgens KIR-nano verzocht zich over het
afleiden van nano-referentiewaarden te bui-
gen en hierbij het Deskundigenplatform Arbo
te betrekken.

Onderzoek
Zowel TNO als RIVM voeren diverse onder-
zoeken uit naar de mogelijke gezondheidsri-
sico's van nanomaterialen. Op dit moment
gaat TNO, samen met het RIVM, na wat het
gebruik van nanomaterialen is door professi-
onele eindgebruikers (werkers en consumen-
ten) en wat daarbij de blootstelling aan nano-
materialen is. De resultaten van het onder-
zoek zullen naar verwachting in oktober 2010
aan het Ministerie van SZW worden aange-
boden. Daarnaast wordt er zowel bij TNO als
RIVM onderzoek gedaan naar de toxiciteit
van nanomaterialen. In de tweede helft van
dit jaar zal het grote FES High Tech Systems
& Materials programma van start gaan. Dit is
een meerjaren onderzoeksprogramma met
veel aandacht voor nano risico’s. De ver-
wachting is dat in de komende jaren veel
nieuwe praktisch toepasbare kennis beschik-
baar zal komen op het gebied van meetstra-
tegieën, blootstellingmodellen, beheersmaat-
regelen en toxiciteit van nanodeeltjes.

Raakvlakken met de NVvA
Goede informatie uitwisseling tussen het
arbo-platform van KIR-nano en de NVvA
bevordert optimaal gebruik van nieuwe ken-
nis en praktijkervaring. Arbeidshygiënisten ‘in
het veld’ hebben een goed inzicht in de
mogelijke toepassingen van nanotechnologie
en relevante blootstellingscenario’s. Ook in
de meer fundamentele discussie over hoe
om te gaan met het voorzorgbeginsel bij
nanotechnologie is de opinie van de NVvA
belangrijk. Hoe veilig is veilig genoeg vanuit
de arbeidshygiënische invalshoek? De
Werkgroep Stoffen die nu binnen de NVvA in
oprichting is, lijkt een prima plek voor derge-
lijke discussies.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in de nieuws-
brief van KIR (http://www.rivm.nl/nieuwsbrie-
ven/NBR0-IT-0036.nsf/ ) en op de websites
van RIVM/KIR-nano
(http://www.rivm.nl/rvs/075_nanotechnologie/
) en 
TNO (www.tno.nl/nanotechnology ).

Maaike van Zijverden, Coördinator KIR-nano,
RIVM
Susan Dekkers, RIVM
Erik Tielemans, TNO
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LEIDRAAD VEILIG WERKEN MET NANO 
EN PILOT REFERENTIEWAARDEN 

Pieter van Broekhuizen en Ralf Cornelissen

Nanomaterialen worden op dit moment in
toenemende mate ontwikkeld en toegepast.
Het gebruik van producten waarin nanodeel-
tjes verwerkt zijn, staat volop in de belang-
stelling. Er worden miljarden gestoken in de
ontwikkeling van toepassingen van nanotech-
nologie in producten. Tegelijkertijd bestaat er
nog onzekerheid over mogelijke risico’s van
deze nieuwe materialen voor de gezondheid.
Deze onzekerheid heeft twee kanten:
•  Veel kennis van de (schadelijke) eigen-

schappen van nanodeeltjes ontbreekt nog.
•  Er is nog maar weinig bekend over de

mate van blootstelling van werknemers aan
nanodeeltjes.

Door een gebrek aan kennis over mogelijke
schadelijke eigenschappen zijn voor nano-
deeltjes nog geen gezondheidkundige grens-
waarden voor de werkplek beschikbaar. Om
het werken met nanodeeltjes toch mogelijk te
maken, laat de overheid zogenaamde ‘nano-
referentiewaarden’ opstellen door het KIR-
nano van het RIVM. Nanoreferentiewaarden
zijn op voorzorg gebaseerd en vormen een
voorlopig alternatief voor gezondheidkundige
grenswaarden op de werkplek voor nanodeel-
tjes, zolang deze vanwege een gebrek aan
voldoende kennis niet afgeleid kunnen wor-
den.
De Sociale Partners VNO-NCW, CNV en
FNV gaan gezamenlijk de komende twee jaar
in de Pilot Nanoreferentiewaarden ervaring
op doen met de praktische toepasbaarheid
van nanoreferentiewaarden op de werkplek.
Bedrijven worden met deze waarden gehol-
pen om de wijze waarop zij met nanomateria-
len werken te spiegelen aan een verwachte
veilige grens. Nanoreferentiewaarden kunnen
zodoende worden gebruikt als onderdeel van
de  risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
De pilot geeft hiermee invulling aan een
onderdeel van het SER-advies Veilig omgaan
met nanodeeltjes op de werkplek.
Tevens ontwikkelen de partners dit jaar een
handreiking voor het veilig werken met nano-
materialen, en toetsen deze aan de praktijk.
Dit geeft deelnemende bedrijven de mogelijk-
heid om ervaring op te doen in het vaststel-
len van een eventuele blootstelling aan nano-
deeltjes, en met het vertalen van de bloot-
stelling in mogelijke beheersmaatregelen.

Beide projecten worden uitgevoerd door
IVAM UvA, IndusTox Consult en de
Universiteit van Twente. De projecten worden
mogelijk gemaakt door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Pieter van Broekhuizen, IVAM UvA bv
Ralf Cornelissen, IVAM UvA bv

VNO-NCW, CNV en FNV zoeken:
Bedrijven die nanomaterialen produce-
ren of gebruiken en die deel willen
nemen aan het project. Het pilotproject
biedt de onderneming het volgende:

•  Een introductie voor de werkgever en
werknemers over nanotechnologie,
blootstelling aan nanodeeltjes, moge-
lijke risico’s, nanoreferentiewaarden en
veilige werkwijzen;

•  Bespreking van de huidige toepassing
van nanomaterialen, de mogelijke
blootstelling en de al genomen maat-
regelen;

•  Uitvoering van enkele metingen van
de blootstelling van werknemers aan
nanodeeltjes op de werkplek;

•  Beoordeling van de bruikbaarheid van
nanoreferentiewaarden voor de risico-
beoordeling;

•  Beoordeling van de bruikbaarheid van
de ‘Handreiking veilig werken met
nanotechnologie’.

Mocht u na het lezen interesse hebben
in deelname, of klanten hebben die hier-
voor in aanmerking kunnen komen en
die willen deelnemen aan deze pilot, dan
kunt u contact opnemen met IVAM UvA:

Pieter van Broekhuizen
e-mail: nanotechnologie@ivam.uva.nl

Telefoon: 020-525.63.24
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NANODEELTJES:
BLOOTSTELLINGS- EN 
RISICOBEOORDELINGEN 

Remko Houba

De toepassing van nanodeeltjes lijkt booming business, als we alle berichten daarover mogen
geloven. Deels zal het een modewoord zijn, maar zeker is dat er enorme hoeveelheden geld
omgaan in de ontwikkeling van nieuwe nanotechnologieën en zeker is ook dat het aantal indus-
trieën in Nederland waar nanotechnologieën toegepast gaat worden sterk zal stijgen. Uit een
inventarisatie uit 2008 in opdracht van het Ministerie van SZW bleek dat het aantal werknemers in
Nederland dat regelmatig werkzaamheden met nanodeeltjes uitvoerde nog maar enkele honder-
den mensen. Dat aantal zal naar verwachting toenemen en dus ook de kans dat een arbeidshy-
giënist te maken zal krijgen met een vraag voor een risico of blootstellingsbeoordeling.

Toxicologie
Ik zal niet ingaan op het grote aantal publica-
ties dat op toxicologisch gebied is beschre-
ven. Met betrekking tot de risico’s van nano-
deeltjes zal ik er een paar uitlichten. In zijn
algemeenheid spitst de discussie over de
risico’s van nanotechnologieën zich vooral
toe op de toxicologische eigenschappen van
synthetische, moeilijk afbreekbare nanodeel-
tjes. In september 2009 is de eerste claim in
de wetenschappelijke literatuur gelegd over
ernstige en zelfs fatale gevallen als gevolg
van blootstelling aan nanodeeltjes bij werk-
nemers in een Chinees bedrijf (Eur Respir J
2009;34:559-567). NIOSH heeft kort daarop
een scienceblog uitgevaardigd over dit onder-
werp waarin de claim enigszins wordt genu-
anceerd
(http://www.cdc.gov/niosh/blog/nsb082409_n
ano.html). Voor carbon nanotubes zijn inmid-
dels vergelijkingen gemaakt met asbestve-
zels, omdat bij de juiste lengte (lengte > 20
Ìm) en biologische persistentie effecten
optreden die op die van asbestvezels lijken
en mogelijk dus vergelijkbare effecten zou-
den kunnen induceren (Nat Nanotechnol
2008;3:423-428 & Part Fibre Toxicol
2010;7:5). Recent zijn er echter ook berich-
ten dat een menselijk enzym in staat is car-
bon nanotubes af te breken (Nat
Nanotechnol 2010; Apr 4, Epub ahead of
print), wat wellicht de persistentie van dit
soort deeltjes in de praktijk reduceert.
Nieuwe berichten in nieuws en wetenschap
belichten de risico’s van nanodeeltjes van
meerdere kanten en zijn vooral een weerga-
ve van de onbekendheid van de daadwerke-
lijke risico’s van nanodeeltjes. We weten het
gewoon nog niet. Wellicht blijkt het over
enkele jaren allemaal mee te vallen, wellicht
zie we binnen enkele jaren de eerste zichtba-
re gezondheidseffecten bij werknemers. Er is

echter voldoende reden om voorzichtigheid
te betrachten en uit te gaan van het voor-
zorgsprincipe en de blootstelling aan nano-
deeltjes zo laag mogelijk te houden. Immers:
Risico = blootstelling * toxiciteit en bij een
onbekende (mogelijk hoge) toxiciteit maar
blootstelling 0, kan er sprake zijn van een
aanvaardbaar risico. Dit voorzorgsprincipe
wordt ook gedeeld door de sociale partners
blijkend uit het SER rapport in 2009
(www.ser.nl).

Welke instrumenten of benaderingen kunnen
arbeidshygiënisten op dit moment toepas-
sen? Er lijken op dit moment drie mogelijk-
heiden te zijn:
1. Control banding
2. Goede praktijken
3. Blootstellingsbeoordeling via meten

Control Banding
In 2008 is de eerste control banding tool voor
nanodeeltjes gepubliceerd (Ann Occup Hyg
52;6:419-428) waarvan in 2009 een eerste
evaulatie heeft plaatsgevonden (J Nanopart
Res 2009;11:1685-1704). Control Banding is
een relatief eenvoudige methode om bloot-
stelling van werknemers te beheersen als er
geen duidelijke toxicologische informatie of
informatie over blootstelling voorhanden is.
Nanotechnologie is een dankbaar terrein
voor het toepassen van deze strategie gezien
de onzekerheden met betrekking tot de
gezondheidsrisico’s rond het werken met
nanomateriaal. De CB Nanotool is ontwikkeld
om in deze behoefte te voorzien. De tool
biedt een kwalitatieve risico schatting voor de
beheersing van blootstelling aan nanodeel-
tjes. Het bijzondere van deze tool is dat het
onzekerheden over effecten meeweegt. Deze
onzekerheden worden vertaald in een hoger
relatief risico. Door Arbo Unie en TNO wordt
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momenteel gewerkt aan een Nederlandse
versie van de CB Nanotool die in een nieuwe
versie van de stoffenmanager zal worden
ingebouwd. Hierbij worden overigens andere
keuzes gemaakt bij het inbouwen van de
onzekerheidsfactor dan in de voorgaande
publicaties.

Goede Praktijken
Voor arbeidssituaties is het mogelijk om
‘goede praktijken’ te definiëren om zo de
omgang met en blootstelling aan nanodeel-
tjes zo goed mogelijk in banen te leiden. In
de laatste vijf jaar zijn een aantal documen-
ten verschenen die goede praktijken beschrij-
ven voor de omgang met nanomaterialen op
de werkvloer. Instanties in verschillende lan-
den hebben goede praktijken voorgesteld:
•  VS: NIOSH
•  UK: British Standards Institute BSI & de

Health and Safety Executive (HSE)
•  Duitsland: Verband der Chemischen

Industrie VCI ism Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA)

•  Canada: IRSST
•  Nederland: SZW
De mate van diepgang en concreetheid vari-
eert sterk per document. Het Nederlandse
voorstel voor Goede Praktijken is aan het
einde van dit artikel weergegeven.

Blootstellingsbeoordeling via meten
Nog onduidelijk is hoe nanodeeltjes het
beste kunnen worden gemeten: massa van
de deeltjes, aantallen deeltjes, of oppervlakte
van de deeltjes. Meten op basis van massa
lijkt niet logisch, omdat nanodeeltjes vrijwel
geen massa hebben. Waarschijnlijk het beste
alternatief is om de dosis/blootstelling uit te
drukken in oppervlakte van de nanodeeltjes.
Het is op dit moment echter nog heel moeilijk
om de totale opperlvakte van nanodeeltjes
goed te meten, al zijn er wel pogingen gaan-
de om apparatuur hiervoor te ontwikkelen en
te valideren. De meest praktische variant
voor arbeidshygiënisten op de werkplek lijkt
dus om aantallen deeltjes te meten. Er zijn
diverse commerciële Condensation Particle
Counters (CPC) in de handel die deeltjes in
het nanobereik kunnen meten. De truck is dat
nanodeeltjes eerst groter worden gemaakt in
een condensatie unit, vergelijkbaar met het
ontstaan van mist in de buitenlucht. Daarna
zijn de deeltjes groot genoeg om via lichtver-
strooiing te worden geteld. Van groot belang
is om hierbij rekening te houden met achter-
grond blootstelling. Natuurlijke deeltjes in het
nanobereik zijn alom aanwezig, bijvoorbeeld
afkomstig van verbrandingsprocessen
(Ultrafine Particles; UFP).
De Organisatie voor Economische

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
heeft recent een aantal praktische informatie-
bronnen gepubliceerd. Een van deze publica-
ties is de ‘Emmision assessment for identifi-
cation of sources and release of airborne
manufactured nanomaterials in the workpla-
ce: compilation of existing guidance’. De
richtlijn van de OESO beschrijft een eenvou-
dige semi-kwantitatieve manier om emissie
van en blootstelling aan nanomateriaal vast
te kunnen stellen. Het begint met een rond-
gang om de processen waarbij blootstelling
plaats kan vinden beter te begrijpen. Bij
potentiële emissiebronnen worden CPC en
OPC meetinstrumenten gebruikt om de deel-
tjesconcentratie direct vast te stellen. Als die
concentratie hoger is dan de achtergrond
worden luchtmonsters genomen, bijvoorbeeld
met een 37 mm filter cassette of op een
TEM-grid. Een monster wordt geanalyseerd
met een Transmissie of een Scanning
Elektronen Microscoop (TEM of SEM) om de
deeltjes te identificeren en karakteriseren.
Een ander monster wordt gebuikt om de ele-
mentaire massa concentratie te bepalen. Ook
in de ademzone van de werknemer en op
werkvlakken kunnen monsters worden geno-
men.
Eveneens van de OESO is de ‘Comparison
of guidance on selection of skin protective
equipment and respirators for use in the
workplace: manufactured nanomaterials’. Om
de ontwikkeling en invoering te vergemakke-
lijken van wetenschappelijke richtlijnen voor
huid- en ademhalingsbescherming op plaat-
sen waar nanotechnologie wordt toegepast
heeft de Working Party on Manufactured
Nanomaterials (WPMN) van de OESO een
project gestart om bestaande richtlijnen over
beschermende kleding, handschoenen en
ademhalingsbescherming te vergelijken,
inclusief een overzicht van de effectiviteit van
pbm’s. Daarnaast wil de WPMN een richtlijn
ontwikkelen voor pbm’s die beschermen
tegen nanomateriaal.
Op http://www.oecd.org/env/nanosafety zijn
de publicaties van het OESO te vinden.
Het zal vooralsnog lastig blijven een goede
beoordeling van de blootstelling op de werk-
plek te maken. Beschikbare data zijn op dit
moment schaars en de methoden die worden
ingezet variëren nog sterk. Harmonisatie van
meetmethoden en blootstellingsbeoordeling
lijkt van groot belang, zoals onlangs bepleit
door Derk Brouwer in een recent review over
dit onderwerp (Toxicology 2010;269:120-
127).

Remko Houba
Nederlands Kenniscentrum Arbeid en
Longaandoeningen (NKAL)
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NEDERLANDSE VOORSTEL VOOR GOEDE PRAKTIJKEN RICHTLIJN
(SZW rapport, 2008)

Op basis van de gerapporteerde praktijken én informatie zoals aangeboden in internatio-
nale richtlijnen komen Borm et al. tot de volgende praktische richtlijn:

1. Hazard assessment:
Verzamel zoveel mogelijk beschikbare informatie over de toxicologische eigenschappen
van het gebruikte materiaal (zowel van het uitgangsmateriaal als van het materiaal in
nano-vorm voor zover daarover informatie beschikbaar is).
Voorkom het gebruik van nanomaterialen waarvan bekend is dat ze (of het uitgangsma-
teriaal) zeer toxicologische eigenschappen bezit.
Als weinig informatie bekend is of achterhaald kan worden over de toxicologische
eigenschappen van een stof, behandel dit nanomateriaal dan als een zeer toxische stof.
Naarmate het kennishiaat groter is en dus de onzekerheid over de risico’s groter is,
moet een grotere veiligheidsmarge worden ingebouwd en dus meer maatregelen wor-
den genomen om de blootstelling te voorkomen (zie hieronder).
Als startpunt voor de hazard assessment kan een indeling worden gemaakt in de vol-
gende vier groepen. Hoe hoger op de lijst, hoe meer maatregelen moeten worden
genomen om de blootstelling te voorkomen (zie hieronder):
a. Vezelvormig en onoplosbaar
b. Stoffen waarvan het ‘uitgangsmateriaal’ bijzondere eigenschappen heeft (carcino-

geen, mutageen, reproductietoxisch, sensibiliserend)
c. Onoplosbaar (en niet in één van de voorgaande categorieën)
d. Oplosbaar en niet in één van de voorgaande categorieën).

2. Keuze verschijningsvorm:
Voorkom zoveel mogelijk het gebruik van nanomaterialen als poeder of in de gasfase,
maar gebruik waar mogelijk nanodeeltjes in een matrix (dispersies, pasta’s, in pallet-
vorm of ingekapseld).
Bij nanomaterialen als poeder of in de gasfase:
i. Gebruik altijd een gesloten systeem
ii. Hou naast de toxicologische risico’s ook rekening met brand- en explosierisico’s.

Een nanopoeder heeft een enorm oppervlak.
Bij nanodeeltjes in een matrix:
i. Voorkom sproeien of andere handelingen waarbij makkelijk aerosolvorming kan

plaatsvinden.

3. Identificeer en scoor alle taken en handelingen met potentiële blootstelling en
rangschik deze op hoogte van blootstelling (op basis van duur, frequentie en aantallen
blootgestelde medewerkers).
Verzamel zoveel mogelijk informatie over de processtappen die tot blootstelling kunnen
leiden.
Identificeer daarnaast ook alle taken en handelingen die buiten de normale procesvoe-
ring ook blootstelling aan nanodeeltjes kunnen geven (blootstellingscenario’s opstellen).

4. Neem voor elk (potentieel) contactmoment maatregelen om de blootstelling aan nano-
deeltjes zoveel mogelijk te voorkomen volgens de arbeidshygiënische strategie, waarbij
de volgende zaken in ogenschouw moeten worden genomen met betrekking tot nano-
deeltjes:
Het pakket van maatregelen voor nanodeeltjes zou strenger moeten zijn dan voor gro-
tere deeltjes, gezien de onzekerheden over de toxicologische effecten van nanodeel-
tjes.
De aard van de maatregelen om blootstelling te reduceren voor nanodeeltjes zijn over
het algemeen echter wel vergelijkbaar met de maatregelen die voor andere toxische
stoffen moeten worden genomen.
i. Gebruik waar mogelijk een gesloten systeem, vooral als nanomaterialen als poe-

der of in de gasfase worden gebruikt
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ii. Als gesloten systeem niet mogelijk is, zet lokale/gerichte ventilatie in om de
blootstelling bij de bron af te vangen:

•  Een goed ontworpen ventilatiesysteem voorzien van HEPA-filters zal
nanodeeltjes effectief afvangen (ventilatiesystemen moeten aan dezelfde
kwaliteitscriteria voldoen als voor andere toxische stoffen).

•  Nanodeeltjes zullen zich grotendeels als gas gedragen en dus eenvoudig
kunnen ontsnappen uit lekkages.

•  Ventilatiesystemen moeten goed worden onderhouden en regelmatig op
effectiviteit worden beoordeeld (zie ook validatiestap bij punt 5).

•  Voorkom recirculatie van de lucht zonder zuivering van de retourlucht.
iii. Organisatorische maatregelen kunnen de technische beheersmaatregelen aanvul-
len:

•  Beperk het aantal blootgestelde werknemers. Beperk (bijvoorbeeld) de
toegang tot ruimtes met potentiële blootstelling.

•  Beperk de duur dat werknemers kunnen worden blootgesteld.
•  Beperk de toegang tot ruimtes met potentiële blootstelling.

iv. Als de blootstelling niet adequaat kan worden vermeden, zet dan als uiterste middel
persoonlijke beschermingsmiddelen in bij een beperkt aantal taken of handelingen:

•  Beperk de draagtijd van de persoonlijke beschermings-middelen.
•  Voor ademhalingsbescherming wijst de tot nu toe beschikbare informatie

erop dat bestaande filter media nanodeeltjes goed afvangen. Gebruik
minimaal een P2-filter.

•  Het grootste risico is afkomstig van lekkage als gevolg van niet goed
passende ademhalingsbescherming (nanodeeltjes zullen zich immers als
een gas gedragen). Alle ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten
daarom voor gebruik worden getest op lekkage bij elke individuele werk-
nemer.

•  Voor huidbescherming wijst de tot nu toe beschikbare informatie erop dat
katoen geweven kleding minder goede bescherming biedt dan luchtdichte
kleding (bijv. Tyvek/Tychem).

•  Voor handschoenen wijst de tot nu toe beschikbare informatie erop dat
nanodeeltjes door commercieel beschikbare handschoenen dringen.
Geadviseerd wordt daarom om twee paar handschoenen te dragen.

5. Valideer de effectiviteit van de maatregelen door de blootstelling aan nanodeeltjes te
meten:
Spoor bronnen op met een daartoe geschikt continu meetinstrument, zoals een
Condensation Particle Counter (CPC); zorg voor een goede bepaling van de achter-
grondblootstelling zonder de activiteiten met nanodeeltjes.
Zodra een bron is geïdentificeerd zet meetmethoden in om meer informatie over de
blootstelling te krijgen (bijvoorbeeld om deeltjesgrootteverdeling te bepalen of semi-
kwantitatieve analyse, bijvoorbeeld met behulp van Aerosol Sampler geschikt voor
nanodeeltjes (NMPS), of electronenmicroscopie (SEM/TEM) gecombineerd met een
analytische module (EDX).

6. Verzorg voorlichting en training aan de medewerkers. Instrueer alle betrokken werk-
nemers over de eigenschappen van de nanodeeltjes, de noodzaak voor speciale maat-
regelen en zorg voor adequate training van de werknemers.

7. Gezondheidsmonitoring: Er is op dit moment geen specifiek meetbaar gezondheids-
effect voor blootstelling aan nanodeeltjes wat suggereert dat medische surveillance op
dit moment niet kan worden uitgevoerd. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, mede
vanwege de onzekerheden over de effecten, zou in ieder geval de beschikbare informa-
tie over gebruikte materialen en blootstellingsduur worden verzameld voor het geval
later gezondheidseffecten zouden worden waargenomen. Het bijhouden van een bloot-
stellingsregister van alle blootgestelde werknemers voor retrospectieve doeleinden
wordt geadviseerd dat kan worden gebruikt zodra een relevant gezondheidseindpunt
bekend is.
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ARBOFOTO

Nanotoepassingen in de bouw? 
Bijgaande foto’s tonen maar weer eens wat voor ouderwetse toestanden anno 2010 

nog steeds in de bouw kunnen worden (nee, zijn!) aangetroffen.
Het slijpstof zal vast ook wel nanodeeltjes bevatten, 

maar zonder dat is het al erg genoeg:
ongetwijfeld wordt hier een overdosis respirabel kwartsstof de lucht in gespoten.

Het was wel even goed kijken en mikken, maar toen lukte het toch om die collega mee te laten
genieten. En beiden zonder adem- oog- of gehoorbescherming! 

Die hesjes met signaalkleur kun je dan ook wel uitlaten, 
de straat was toch afgezet voor alle verkeer! 

Of waren die tegen de kou? 

Een goed voorbeeld van:
“Arbo, dat lossen we samen wel op”.

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, bij voorkeur voorzien van een kort commentaar.
Wat is er te zien en waarom wilt u dit delen met de lezers van de Nieuwsbrief.
U kunt uw foto’s mailen aan het secretariaat (nvva@arbeidshygiëne.nl) of aan één der redactieleden.
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Overheid vraagt om Stoffenmanager Nano
Stoffenmanager is in opdracht van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ontwikkeld voor bedrijven
die werken met gevaarlijke stoffen en in het
bijzonder voor bedrijven van het midden- en
kleinbedrijf (MKB). De Stoffenmanager
(www.stoffenmanager.nl) is een digitaal
instrument waarmee bedrijven de risico’s van
gevaarlijke stoffen inzichtelijk kunnen maken,
maatregelen kunnen treffen en hun werkne-
mers kunnen voorlichten over de risico’s en
de wijze waarop ze hiermee om dienen te
gaan. De Stoffenmanager ondersteunt de
werkgever op deze wijze om op een gestruc-
tureerde en verantwoorde manier het eigen
stoffenbeleid vorm te geven. Stoffenmanager
versie 4.0 kent inmiddels al meer bijna
11.000 geregistreerde gebruikers. Hierbij zijn
dan nog niet inbegrepen de versies van
Stoffenmanagers of delen daarvan die door
de branches doorontwikkeld tot een meer
specifiek instrument. In werkelijkheid ligt het
aantal gebruikers dus nog aanzienlijk hoger.

Met de huidige versie 4.0 van de
Stoffenmanager kan op wetenschappelijk
onderbouwde wijze de blootstelling aan
gevaarlijke stoffen berekend en beoordeeld
worden. Echter, de risico’s van de blootstel-
ling aan nanodeeltjes kunnen niet met
Stoffenmanager in kaart worden gebracht,
omdat het instrument hier niet specifiek
genoeg voor onderbouwd is. Het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
daarom opdracht gegeven tot de ontwikkeling
van Stoffenmanager Nano. Deze dient eind
2010 beschikbaar te zijn via Internet.

Versie 1.0: ‘Werk in uitvoering’
Informatie over gevaareigenschappen van
nanodeeltjes en blootstellingsgegevens is
nog slechts beperkt beschikbaar. Daarom zal
de eerste versie van Stoffenmanager Nano
een grofmazig model worden: een eerste risi-
co-prioriteringinstrument. Randvoorwaarden
die aan het model worden gesteld zijn:
-  Het model moet transparant zijn en zijn

geschreven in begrijpelijke taal;
-  Benodigde informatie moet toegankelijk

zijn en beschikbaar;
-  Het model moet aansluiten bij de wensen

van de gebruiker;
-  Het model moet een voldoende betrouwba-

re en conservatieve uitslag geven;

Als eerste stap in de ontwikkeling van
Stoffenmanager Nano is er een overzicht
gemaakt van in de literatuur beschikbare
informatie. Hierbij is specifiek gelet op para-
meters die van belang zijn voor de gevaarei-
genschappen van nanostoffen en parameters
die effect hebben op de blootstelling aan
nanodeeltjes. Geconcludeerd kon worden dat
de kennis over de gevaren van blootstelling
aan nanodeeltjes nog beperkt is. Naar bloot-
stellingparameters en naar de beheersing
van blootstelling aan nanodeeltjes is meer
onderzoek verricht.

De beschikbare gegevens zijn gebruikt om
het risicomodel van Stoffenmanager Nano op
te stellen. Het model bestaat uit drie onder-
delen. Als eerste wordt het gevaar van de
betreffende stof die wordt gebruikt tijdens
een taak geclassificeerd in één van de 6
gevaarcategorieën (hazard). De classificatie

DE NIEUWE STOFFENMANAGER:
STOFFENMANAGER NANO

Birgit van Duuren-Stuurman, Koen Verbist, Stefan Vink, Henri Heussen,
Wouter Fransman

Meer inzicht in de blootstelling aan en de gezondheidseffecten bij het werken met nanodeeltjes is
een zeer actueel thema, alsmede welke voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om
blootstelling te reduceren. Uit het SZW-rapport “Omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer” wordt
duidelijk dat in Nederland reeds honderden mensen bij bedrijven en kennisinstellingen met nano-
deeltjes of nanoproducten werken. Recentelijk is zelfs het 1.000ste consumentenproduct op de
internationale markt gekomen dat zogenoemd “nanotechnology enabled” is. De verwachting is dat
het aantal producten op de markt alleen nog maar zal toenemen. De risico's van het produceren
of werken met deze nieuwe stoffen of producten zijn echter vaak nog onvoldoende duidelijk of in
kaart gebracht. Om bedrijven te helpen toch een begin te maken bij het prioriteren van deze
mogelijke risico's wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe versie van de Stoffenmanager:
Stoffenmanager Nano. Het doel van deze nieuwe Stoffenmanager Nano is het kwalitatief kunnen
beoordelen van de inhalatoire risico’s van werkzaamheden met nano-materialen en het aanbieden
van beheersmaatregelen om blootstelling aan nanodeeltjes te reduceren.
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vindt plaats aan de hand van stofeigenschap-
pen (zoals type, vorm en oplosbaarheid) en
eventueel bekende gezondheidseffecten van
het nanodeeltje. In Stoffenmanager Nano zit
één gevaarcategorie meer dan in de huidige
Stoffenmanager, waar 5 gevaarcategorieën in
opgenomen zijn. De nieuwe categorie, cate-
gorie U, wordt toegekend indien er onvol-
doende informatie beschikbaar is over het
gevaar van het betreffende nanodeeltje. Ten
tweede wordt de blootstelling gecategori-
seerd. De blootstelling wordt geschat met
behulp van het zogenaamde bron-ontvanger
model, wat ook ten grondslag ligt aan het
huidige Stoffenmanager 4.0 model. Dit model
is gebaseerd op het model van Cherrie et al.
(1999). Figuur 1 geeft het bron-ontvanger-
model weer. Binnen het bron-ontvanger-
model wordt de blootstelling bepaald door uit
te gaan van een bron die de blootstelling ver-
oorzaakt waarna de blootstelling via de lucht
bij de ontvanger terecht komt. De bron van
blootstelling is de taak die wordt uitgevoerd
met een product met betreffende productei-
genschappen die leiden tot een blootstelling.
Na het vrijkomen van het product, kunnen er
verschillende processen plaatsvinden waar-
door de blootstelling beïnvloed kan worden.
De blootstelling kan beïnvloed worden door
het gebruik van beheersmaatregelen en ven-
tilatie in de werkruimte en door afscherming
van de werknemer (de ontvanger) en het
gebruik van persoonlijke beheersmaatrege-
len. De uitkomst van het bron-receptor-model
is een indeling in een blootstellingcategorie.

Figuur 1. Bron-ontvanger model. PBM = per-
soonlijke beschermingsmiddelen.

Tot slot worden de categorieën van gevaars-
classificatie en blootstellingcategorisatie aan
elkaar gekoppeld om te komen tot een risic-
oprioritering. De indeling van de prioriteiten
is gebaseerd op het voorzorgsprincipe, waar-
bij een hoge gevaar- of blootstellingcategorie
zullen leiden tot een hoge prioriteit en een
lage gevaar- en blootstellingcategorie zullen
leiden tot een lage prioriteit.

Momenteel word het model, dat is gebaseerd
op beschikbare kennis, getoetst bij een
klankbordgroep bestaande uit wetenschap-
pers uit het binnen- en buitenland met kennis

op het gebied van risico inventarisatie van
nanodeeltjes. De volgende stap is het
bespreken van het model met nationale sta-
keholders, om er voor te zorgen dat het
model voldoende aansluit bij de wensen van
de toekomstige gebruikers. Tot slot zal het
model uitgewerkt worden als een webbased
tool die gratis beschikbaar komt.

Stoffenmanager Nano, en dan…
Eind 2010 zal Stoffenmanager Nano versie
1.0 beschikbaar zijn via Internet. Deze eerste
versie is een grofmazig prioriteringsmodel. In
de komende jaren zal doorontwikkeling
plaatsvinden naar een kwantitatieve risicobe-
oordeling. Op dit moment is dat nog niet
mogelijk, omdat er slechts weinig bekend is
over de gevaren van de nanodeeltjes en de
blootstellingniveaus waarmee werknemers in
aanraking komen. Om blootstellingniveaus
waarmee werknemers in aanraking komen
gestandaardiseerd in kaart te brengen wordt
momenteel gewerkt aan het opstellen van
een database met meetgegevens. Deze kan
dan gebruikt worden om het blootstellingmo-
del voor Stoffenmanager Nano te kwantifice-
ren. Door het model te kwantificeren, wordt
de uitkomst van het model een meer precie-
ze blootstellingconcentratie.

Stoffenmanager Nano wordt ontwikkeld door
het Stoffenmanager consortium bestaande
uit: TNO Kwaliteit van Leven, Arbo Unie en
BECO. Het project wordt gefinancierd door
het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Birgit van Duuren-Stuurman1, Koen Verbist2,
Stefan Vink1, 
Henri Heussen2, Wouter Fransman1

1 TNO Kwaliteit van Leven, Postbus 360,
3700 AJ Zeist
2 Arbo Unie, Expert Centre for Chemical Risk
Management, Postbus 6990, 6503 GL
Nijmegen 

Literatuur:
- SER advies: Veilig omgaan met nanodeel-
tjes op de werkplek.
- Cherrie, J, Schneider T. (1999) Validation of
a new method for structured subjective
assessment of past concentrations. Ann
Occup Hyg; 43(4) 235.
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GEBRUIK VAN NANOPRODUCTEN
IN DE BOUW IN NEDERLAND 

Ralf Cornelissen, Jeroen Terwoert, Fleur van Broekhuizen en Pieter van
Broekhuizen

In het kader van de Europese maatschappelijke dialogen is in opdracht van de FIEC (Europees
werkgeversverbond bouwbedrijf) en de EFBWW (Europese Federatie van Bouw- en
Houtarbeiders) onderzocht welke nanoproducten in de bouw gebruikt worden en in hoeverre de
betrokkenen in deze branche zich momenteel bewust zijn van het gebruik van nanoproducten in
hun bedrijf (v. Broekhuizen et al. 2009).
Aansluitend aan dit onderzoek is in Nederland in opdracht van Stichting Arbouw nagegaan hoe
het in de bouw in Nederland met de toepassing van nanoproducten gesteld is. Verder is nage-
gaan of het mogelijk is om de blootstelling aan nanodeeltjes te meten bij eindgebruikers van nan-
oproducten in de bouw en wat deze metingen vertellen over de daadwerkelijke blootstelling van
werknemers in de bouw aan engineered nanodeeltjes (Cornelissen et al. 2010).

Onderzoek nanoproducten in de bouw
Verschillende  trajecten werden bewandeld
om een goed beeld te krijgen van de mate
waarin nanomaterialen en nanoproducten
vandaag de dag in de bouw beschikbaar zijn
en worden toegepast. Allereerst werd er
gestart met een uitgebreide studie van
(wetenschappelijke) literatuur en een zoek-
tocht op het internet. Deze studie leverde
een overzicht op van 94 producten die
gebruikt worden in de bouw, verdeeld over de
navolgende categorieën: :
• Cement en beton (11%)
• Coatings (77%)
• Isolatiematerialen ( 7%)
• Overig ( 5%)

De meest voorkomende verbindingen in
nanovorm in de betreffende producten zijn:
TiO2, ZnO, Ag, SiO2 en Al2O3. Diepte-inter-
views met o.a. producenten, aannemers en
architecten leidden tot verdere verdieping
van kennis omtrent het daadwerkelijke
gebruik van nanoproducten in de bouw.

Parallel aan dit onderzoek is door de FIEC
en de EFBWW een enquête uitgezet onder
hun leden in 24 Europese landen. De enquê-
te was erop gericht een eerste indruk te krij-
gen van (1) ervaringen met het gebruik van
nanoproducten, (2) redenen om over te stap-
pen op een nanoproduct en (3) informatie
over gezondheids- en veiligheidsaspecten die
door de leveranciers van de gebruikte nanop-
roducten wordt verstrekt. In totaal zijn er 28
van de 144 verspreide vragenlijsten retour
gekomen uit 14 verschillende landen, met
een respons van circa 0 - 3 vragenlijsten per
land. De respons bevat duidelijke aanwijzin-

gen voor een (nog) geringe bekendheid met
het gebruik van nanotechnologie op de werk-
vloer. De enquête wees uit dat het merendeel
van de respondenten (circa 75%) zich er niet
bewust van was of ze met nanoproducten
werkten (werkgevers en werknemers gaven
eenzelfde beeld). De diepte interviews
schetste het beeld van een conservatieve
sector waarbinnen nanoproducten nog maar
in beperkte mate worden toegepast en
wezen uit dat het gebruik van nanotechnolo-
gie voor productontwikkeling in de bouw
momenteel is voorbehouden aan een selecte
groep producenten. Met name de grotere
bedrijven met een eigen R&D afdeling zijn
actief als leverancier van (half)fabrikaten voor
de bouwsector.
Simultaan aan de enquête die in Europees
verband verspreid is, is in Nederland een
enquête uitgezet bij preventiemedewerkers
(arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen,
arbo-coördinatoren) die aangesloten zijn bij
de Contactgroep Bouw van de Nederlandse
Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) of de
Nederlandse Vereniging  voor
Veiligheidskunde (NVVK). De enquête is in
eerste instantie verspreid via e-mail onder
alle deelnemers die aangesloten zijn bij de
Contactgroep Bouw. Op een later tijdstip is
de enquête opnieuw verspreid onder deze
groep professionals tijdens een landelijke
contactbijeenkomst (september 2009). De
verspreiding van de enquête werd onder-
steund  door middel van een presentatie. In
totaal werden 38 vragenlijsten ingevuld en
geretourneerd. Het algemene beeld dat uit
de enquête naar voren komt is vergelijkbaar
met het beeld dat ook in de Europese enquê-
te naar voren komt. Het merendeel van de
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respondenten weet niet of er bij hun
bedrijf/klant gewerkt wordt met producten
waarin nanodeeltjes verwerkt zijn. Een ver-
schil met de Europese enquête is de doel-
groep die ondervraagd is. Waarbij in de
Europese enquête de nadruk lag op het ken-
nisniveau van werkgevers en werknemers (of
hun vertegenwoordigers), lag de nadruk in de
Nederlandse situatie op personen die werk-
zaam zijn in het vakgebied arbeidsomstan-
digheden. Vanuit hun functie zou verwacht
mogen worden dat het kennisniveau binnen
deze onderzoekspopulatie hoger ligt dan bij
de werkgevers en werknemers die onder-
vraagd zijn in de Europese enquête.

Blootstelling aan nanodeeltjes 
Momenteel zijn er nog weinig tot geen vrij
beschikbare data over het aantal aan nano-
deeltjes blootgestelde werknemers beschik-
baar. Recente reviews van de beschikbare
gegevens in de literatuur omtrent blootstelling
aan nanodeeltjes zijn o.a. gemaakt door het
Institute of Occupational Medicine en ande-
ren in het kader van het EU-project ENRHES
(Stone et al. 2010), het Europese
Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid
op het Werk (Kosk-Bienco, 2009), de Nordic
Council of ministers (Schneider et al, 2007)
en het National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) Methner et al,
2010). Het algemene beeld dat hieruit naar
voren komt, is dat:
•  Er nog zeer weinig meetgegevens zijn uit

de praktijk (downstream users), en geen
uit de bouw;

•  Bestaande meetgegevens voor een groot
deel zijn verzameld tijdens experimentele
omstandigheden;

•  Bestaande meetgegevens uit de praktijk
veelal afkomstig zijn uit research laborato-
ria, of uit bedrijven die de ruwe materialen
(nanodeeltjes) produceren;

•  In het algemeen stationaire metingen ver-
richt zijn in plaats van persoonlijke metin-
gen in de ademzone, als gevolg van de
omvang van de benodigde meetappara-
tuur;

•  Er met name worst-case metingen, piek-
metingen, taakgebonden metingen en
metingen met ‘bronopsporing’ als doel zijn
verricht, en geen ‘full-shift’ (daggemiddel-
de) metingen;

•  Er veel verschillende blootstellingsmaten
zijn gebruikt: µg/m3, totaal aantal deeltjes,
aantal deeltjes per grootteklasse, opper-
vlak.

Er zijn dus nog relatief weinig artikelen gepu-
bliceerd die de blootstelling en de daarbij
behorende risico’s van de downstream user

beschrijven. Het ontbreken van gegevens van
blootstelling op de werkplek kan enerzijds
verklaard worden door de relatief nieuwe
technologie en anderzijds door het ontbreken
en van geschikte analysemethoden en tech-
nieken, d.w.z. handzaam, bruikbaar voor per-
soonnlijke monstername (dus draagbaar) en
betaalbaar. Tevens zullen de meetmethoden
en -strategieën aangepast moeten worden
aan de nieuwe risico’s op de werkplek.
Als we het hebben over blootstelling aan
nanodeeltjes, dan kunnen we allereerst stel-
len dat werknemers in de bouw (vrijwel zon-
der uitzondering) worden blootgesteld aan
nanoproducten. Vanwege de aard van de
dagelijkse bezigheden van bouwvakkers en
de producten waarmee zij doorgaans wer-
ken, vormt blootstelling via inademing van
stof dat nanomateriaal voortbrengt (als
gevolg van snijden, stralen, boren of machi-
naal bewerken) of aërosolen bij het spuiten
van verf het meest waarschijnlijke dominante
blootstellingsscenario. Blootstelling van de
huid zal een probleem kunnen vormen wan-
neer grotere delen van het lichaam onbedekt
zijn. De literatuur laat zien dat intakte huid
meestal een effectieve barrière vormt tegen
nanodeeltjes. Voor de beschadigde huid,
door bijvoorbeeld  irriterende stoffen, wrij-
ving, of wondjes is dit vooralsnog minder dui-
delijk.

Blootstellingsbeoordeling
Tijdens het project zijn op vier verschillende
werkplekken blootstellingsmetingen verricht,
(1) bij het aanbrengen van een vuilafstotende
coating, (2) bij het aanmaken van beton/spe-
cie, (3) bij een producent van lakken en (4)
bij het  aanmaken en aanbrengen van spuit-
beton. De blootstellingsmetingen zijn uitge-
voerd met 1 of meerdere NanoTracers
(Philips Aerasense, Marra et al. 2009). Dit is
een draagbaar meetapparaat geschikt voor
personal sampling en vooralsnog alleen nog
in de bèta-versie beschikbaar. Voor de metin-
gen is gebruik gemaakt van de ‘advanced
modus’. In de advanced modus meet de
NanoTracer het aantal deeltjes in de lucht (0
- 106 UFP/cm3) in de range van 10 tot 300
nm. Het totale deeltjesoppervlak waaraan
men blootgesteld wordt kan eventueel bere-
kend worden uit de gemeten parameters. Dit
is een relevante parameter omdat er sterke
aanwijzingen zijn dat de schadelijkheid van
nanodeeltjes in grote mate afhangt van het
totale (reactieve) oppervlak.
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Figuur 1

De persoonlijke blootstelling is bepaald door
de concentratie deeltjes in de ademzone van
de medewerker te meten. Simultaan daaraan
is met behulp van andere meters de natuurlij-
ke achtergrondconcentratie gemeten en zijn
potentiële bronnen opgespoord. Relevante
blootstellinggegevens, werkplekfactoren, kli-
matologische gegevens en procesverstoren-
de omstandigheden zijn vastgelegd in een
voor dit project  opgestelde checklist. In de
figuren 1 (aanbrengen coating) en 2 (aanma-
ken van specie) is als voorbeeld een  grafi-
sche impressie weergegeven van de geme-
ten persoonlijke blootstelling aan nanodeel-
tjes in de tijd. In de grafiek zijn in een tekst-
box respectievelijk de laagste, rekenkundig
gemiddelde en hoogste gemeten waarden
weergegeven voor zowel de persoonsbloot-
stelling , als voor de natuurlijke achtergrond-
concentratie, en de voornaamste bron van de
‘verstorende’ achtergrondconcentratie.

Het gebrek aan selectiviteit van de gebruikte
meetapparatuur is een probleem bij het in
kaart brengen van de blootstelling aan nano-
materialen op de werkplek. Een van de rede-
nen hiervoor is dat nanomaterialen kunnen
ontstaan uit meerdere bronnen die op de
werkplek aanwezig zijn, of via het buitenmi-
lieu de werkplek kunnen binnendringen. Als
gevolg hiervan is het moeilijk om een onder-
scheid te maken tussen achtergrond bloot-
stelling aan nanodeeltjes of procesgerela-
teerde  blootstelling aan nanodeeltjes. Bij het
in kaart brengen van blootstelling aan engi-
neered nanodeeltjes op de werkplek zullen
daarom ook de bronnen en de achtergrondni-
veaus van non-engineered nanodeeltjes in
kaart gebracht moeten worden om een uit-
spraak te kunnen doen over de werkgerela-
teerde blootstelling. Door middel van het
meten van (eventuele) verschillen in deeltjes-
aantallen en –grootte tijdens de ‘nano-activi-
teit’ en buiten de nano-activiteit om, is een
uitspraak te doen over de waarschijnlijkheid
dat blootstelling aan ‘engineered nanodeel-

tjes’ plaatsvindt. Absolute zekerheid krijgt
men alleen in combinatie met (relatief dure)
off-line analyses met behulp van onder meer
elektronenmicroscopen.

Voornaamste lessen uit het project
Geconcludeerd kan worden dat het toepas-
sen van nanoproducten in de bouw (nog
steeds) in de kinderschoenen staat.
Werkgevers, werknemers en adviseurs in de
bouw zijn veelal nog nauwelijks op de hoogte
van de toepassing van nanoproducten – ook
als het om hun eigen bedrijf gaat.
Toepassingen die op beperkte schaal al wel
tot de praktijk zijn doorgedrongen, zijn glas-
coatings en muurverven, parketlakken en
hogesterktebeton, c.q. betonreparatiemidde-
len. Een aandachtspunt hierbij is dat de door
de eindgebruikers gehanteerde productveilig-
heidsinformatiebladen nog nauwelijks mel-
ding maken van het feit dat er nanodeeltjes
als additief in het product zijn gebruikt (Dit is
overigens ook nog geen wettelijke verplich-
ting, maar gezien de onzekerheden omtrent
het werken met nanodeeltjes wel wenselijk).
Voor het meten van de blootstelling bestaat
nog geen handzame, gebruiksvriendelijke
methode waarmee persoonlijke monstername
kan worden uitgevoerd van alle potentieel
relevante blootstellingsparameters. De door
ons gebruikte NanoTracer biedt slechts
inzicht in twee aspecten: deeltjesaantallen en
gemiddelde deeltjesgrootte. Voor meer zeker-
heid omtrent de aard en herkomst van de
gemeten deeltjes, is een scheiding in grootte
en of chemische analyse nodig.
Desalniettemin is het wel mogelijk om een
goed beeld te krijgen van relevante bronnen
en ook kan met beschikbare betrouwbare
productgegevens (deeltjesgrootte, oppervlak
per gram, verschijningvorm etc.) door middel
van schattingen een redelijk betrouwbaar
beeld verkregen worden van de blootstelling.
Wanneer er consensus bestaat over de dosi-
metrie kunnen de bemeten parameters in
combinatie met goede productgegevens
gebruikt worden om een schatting te maken
van de blootstelling.
Voor kortdurende activiteiten waarbij gewerkt
wordt met nanoproducten blijkt het lastig om
achteraf in de data analyse alle schommelin-
gen in de meetwaarden te kunnen duiden.
Deze onzekerheid is deels te ondervangen
door het uitvoeren van zo veel mogelijk ‘ach-
tergrondmetingen’, tijdens perioden waarin
de ‘nano-activiteit’ niet wordt uitgevoerd, en
door het verzamelen van informatie omtrent
verstorende bronnen (bijv. gereedschap, die-
selgeneratoren, verkeer). De gemeten gemid-
delde achtergrondwaarden in dit project vari-
eerden van 10.534 deeltjes /cm3 (buiten, rus-
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tige woonwijk landelijk gebied) tot 38.781
deeltjes /cm3 (buiten, half overdekt, regen-
achtige dag) en 10.011 deeltjes /cm3 (op een
productielaboratorium).

Als mogelijke aanvulling op, of alternatief
voor, metingen hebben we de beschreven
werkzaamheden tevens beoordeeld  met
behulp van de CBN, een Control Banding
tool voor nanomaterialen (Zalk et al, 2009).
Hieruit blijkt dat de CBN met name een
geschikte, gebruiksvriendelijke methode lijkt
om bij grote onzekerheid een eerste priorite-
ring te maken van toepassingen die een
nadere beoordeling van de blootstelling en
risico’s vergen. De CBN is enigszins gefocust
op het omgaan met ‘vrije’ nanomaterialen,
die niet in een product zijn verwerkt. Gezien
de achtergrond van de tool niet verrassend,
omdat deze voor researchwerkzaamheden
ontwikkeld is. De CBN is gericht op het wer-
ken met nanomaterialen (of nanoproducten)
en houdt geen rekening met de mate van
blootstelling aan nanodeeltjes afkomstig van
natuurlijke of antropogene bronnen als appa-
ratuur, verbrandingsprocessen etc. en even-
min met de gebruikte applicatiemethode (bijv.
verfspuiten, kwasten, rollen). Verder ont-
breekt in de CBN een hiërarchie voor het
gebruik van relevante literatuurbronnen voor
het doen van een uitspraak over de schade-
lijkheid van de gebruikte nanomaterialen en
bulkmaterialen. Hierdoor moet de gebruiker
zelf bepalen of een meer conservatieve ‘bron’
(TiO2 is carcinogeen cat 2b, IARC) gebruikt
wordt, of een meer ‘progressieve’ (bijv.
Europese of SZW-lijst kankerverwekkende
stoffen en processen).

Ralf Cornelissen, Jeroen Terwoert, Fleur van
Broekhuizen, Pieter van Broekhuizen, 
IVAM UvA bv, Amsterdam
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SOCIAL MEDIA,
WIDGETS EN WHISKEY

Verslag van het NVvA Symposium 2010

Opening symposium
Staat jullie mobiel uit? Standaardvraag bij de
huishoudelijke mededelingen. Edwin Hagelen
(voorzitter symposiumcommissie, zie foto) zet
de zaal op scherp door toe te voegen dat áls
je telefoon dan toch nog gaat, je de laatst
ontvangen SMS voorlezen moet… we heb-
ben geen telefoon gehoord. Dat de sociale
media op arbogebied in Nederland nog in de
kinderschoenen staan bleek alras.

Internet: open deur?
SZW gaf inzicht in de vernieuwde webpagina
www.arboportaal.nl.
Het lijkt een open deur maar hoeveel organi-
saties zetten bijvoorbeeld hun informatie over
veilig werken op het intranet? Of maken een
folder, die vervolgens in de kantine al snel
onder een stapel kranten verdwijnt? Voor mij
de eye-opener van het symposium om ook
nieuwe media in te zetten bij het bereiken
van een doelgroep, Hyves, Wikipedia, Twitter!

Bijna had u dit symposiumverslag hier niet kunnen lezen. Heel even speelden we met de gedach-
te om een blog aan te maken, of een filmpje op Youtube te zetten, een fotoreportage op Flickr.
Moderne tijden voor arbo en communicatie! Toch maar gekozen voor het ouderwetse en geduldige
papier van onze vertrouwde Nieuwsbrief. Zijn de redactieleden dan toch niet de medewerkers
2.0? Is dit dan de generatiekloof die pijnlijk zichtbaar wordt in een aantal sessies op het symposi-
um? Duidelijk is dat ook de arboadviseur met moderne nieuwe communicatiemiddelen te maken
heeft.
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Plenaire sessie
Een inspirerende plenaire sessie werd verzorgd door Max Lum van de NIOSH. Een belangrijke
boodschap van hem was dat je als arbodeskundige je informatie het best kunt aanbieden op de
plek waar je doelgroep sowieso al komt. Als voorbeeld de scienceblog van NIOSH die gevuld
wordt door hun wetenschappers. Een ander voorbeeld was een MySpace pagina voor de vrijwilli-
ge leden van brandweerkorpsen. Zo bereiken zij deze overwegend jongere doelgroep én ontvan-
gen zij input. Dit was één van de kernpunten van het verhaal van Max Lum: “Modern communi-
cation is about sharing and networking”. Een ander voorbeeld dat Max aanhaalde was zijn
vakantie met zijn beide zonen waarbij ze enkele dagen naar Amsterdam gingen. Zijn zonen wis-
ten precies waar ze in Amsterdam terecht konden om hun MySpace pagina’s bij te werken, foto’s
te uploaden, contact te leggen met een vriend die toevallig ook ergens in West Europa was. Het
zijn geen nerds of geeks, zo verzekerde Max ons, maar deze jonge mensen “are connected and
they are the people we’re hiring”.

Bob van Beekprijs
Na de pauze volgden de presentaties voor de Bob van Beek prijs. Een activiteit waarbij het
publiek haar stem mocht uitbrengen. Via stemformuliertjes. Overigens moest het publiek hierbij
goed opletten want de namen op het stemformulier waren zowel op het programma als op het
stemformulier in een andere volgorde geplaatst dan de volgorde waarin de presentaties gegeven
werden.
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Chillen of warming-up?
Traditiegetrouw is er aan het eind van de eerste symposiumdag een activiteit. Er was dit jaar
keuze. Uw redactieleden hebben zich daarom aangesloten bij de ‘niet-zo-actieve-activiteit’. We
zijn daar een uur lang vermaakt door een Schot in vol ornaat, waaronder een kilt en een luide
stem.

‘As long as you drink it straight, even after two bottles one could still walk in a straight line …’
De historie van Schotland en zijn Whiskey’s kwamen in rap tempo voorbij, opgeleukt door anek-
dotes en moppen op het randje. Platvloers en zeer vrouwonvriendelijk, maar wat hebben we
gelachen.

Die laatste (mop of slok?) kwam misschien iets te hard binnen? Meanwhile, back at the ranch …

Uitreiking Bob van Beekprijs
’s Avonds werd door Dook Noij de Bob van
Beekprijs uitgereikt. Die ging dit jaar naar
Kelly Bergs van IRAS Universiteit Utrecht
(foto links) voor haar scriptie “Persistence of
MRSA carriage in veal calf farmers in the
Netherlands”. Tevens werd de uitverkorene
voor de buitenlandbeurs bekendgemaakt. De
buitenlandbeurs ging dit jaar naar de KUN
Nijmegen voor het project: “How to support
the work of an occupational hygienist in
Paramaribo, a golden opportunity”.
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Avondprogramma
De avond werd gevuld door een buffet en een dansje. Dit alles enthousiast begeleid door een
enorm straatorkest. In het orkest herkenden we Edwin van de symposiumcommissie blazend op
zijn sax. Wie de sfeer van de avond wil proeven kan het orkest beluisteren op www.tegenwind.nl.

De rest van de avond stond DJ Jan (links) achter de draaitafel. En, over communicatie gespro-
ken: microfoontechniek is van niet te onderschatten belang …..

Parallelsessies
Het symposium had weer een groot aanbod van parallelle sessies. Wie nieuwsgierig is naar de
inhoud daarvan, wordt verwezen naar de website van de vereniging. Alle presentaties zijn in te
zien op: www.arbeidshygiene.nl.

Bijgaande foto toont Selma Hertsenberg, worstelend(?) met een Exposure Scenario.
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Dag twee
Na de presentaties over nanotechnologie en de verschillende sessies werd ons het vuur na aan
de schenen gelegd (zie foto) door prof.dr. Frans Meijman met een verhaal over Risico-communi-
catie.

Daarna afsluitende woorden door Edwin Hagelen, gevolgd door de borrel en hopelijk ging ieder
met een hoofd vol ideeën terug naar huis.

Wie weet volgend jaar een symposium met webinars, tweets, stemmen via SMS, enzovoorts. De
eerste stappen zijn al gezet. Op LinkedIn.com kunnen NVvA leden zich aansluiten op de NVvA-
groep. En ook wordt er druk over arbo getwitterd: zie www.twitter.com/arbeidshygiene waar
inmiddels 31 websites gevolgd worden en die 36 volgers heeft.

Karel Witters, Wendel Post 
Redactie NVvA Nieuwsbrief en website
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CURSUSSEN EN SYMPOSIA

7 juni 2010 (Amsterdam)
Arbeids- & Organisatiekunde 
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=107

8 juni 2010 (Amersfoort)
Huid en werk
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=342

18 juni 2010 (Amsterdam)
Klant, kwaliteit en organisatie
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=104

18 juni 2010 (Utrecht)
IRAS 10 jaar
Info: website: www.iras.uu.nl/iras10jaar

9, 10, 23 en 24 september en 3 december
2010 (Amsterdam)
Training adviesvaardigheden
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=214

9, 16 en 30 september 2010 (Amsterdam)
Werkstress
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=5

13, 20 en 27 september, 11 oktober, 1 en 8
november 2010 (Amsterdam)
Strategisch adviseren bij beleidsontwik-
keling
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=217

14 en 21 september, 5 en 12 oktober en 2
november 2010 (Amersfoort)
Bouw uitbreidingsmodule
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=167

16 september 2010 (Den Bosch)
Ploegendienst: gezondheid en veiligheid
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=349

8 oktober, 5, 19 en 26 november, 10 decem-
ber 2010 en 7 januari 2011 (Amsterdam)
Juridische aspecten van arbeid en
gezondheid
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=216

2 en 3 november 2010 (Amsterdam)
Risicocommunicatie deel 2 : mediatrai-
ning
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=399

3 november en 15 december 2010 en 26
januari 2011 (Amsterdam)
Expertmodule: toepassen van Evidence
Based Medicine voor arboprofessionals
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=185

22 en 29 november, 13 december 2010, 
10 en 24 januari, 14 februari, 7, 21 en 28
maart 2011 (Amsterdam)
Veranderkunde
Info: NSPOH, tel. 020 - 4097000, website:
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id
=215
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NANO & ARBO:

O Risico’s van nanodeeltjes op de
werkplek 

O Handreiking ‘Veilig werken met
nano’ 

O Beoordeling blootstelling aan
nanodeeltjes

O Stoffenmanager Nano
O Nano toepassingen in de bouw
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