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REDACTIONEEL

De ene keer wil het maar niet lukken, de andere keer loopt alles van een leien dakje. Nadat we in 2013
drie in plaats van vier Nieuwsbrieven hebben uitgebracht, was de vorige editie dubbeldik en hopelijk
aanvaardt u dat als een vorm van compensatie. Ook de editie die voor u ligt mag er wezen, onze grote
dank daarvoor gaat uit naar gastredacteur Jeroen Terwoert. De redactie kan namelijk wel enige hulp
(liever nog: uitbreiding) gebruiken …
Rondom het thema “Nano en Arbo 2.0” heeft Jeroen een pakket artikelen verzameld over de stand
van zaken bij het beoordelen en beheersen van blootstelling aan nanodeeltjes en het werken met
nanomaterialen. Daarnaast ontvingen wij over dit onderwerp (alweer) een spontane inzending van
Theo Scheffers (dank!), die daarmee bijna een vaste briefschrijver is geworden. Goed voorbeeld doet
goed volgen, hopen wij ….
Dankzij Jeroen heeft de redactie in de zomervakantie ook tijd gehad om zelf weer eens iets te lezen,
getuige enkele boekbesprekingen die we hebben opgenomen.
De voorbereidingen van het 24e NVvA-symposium zijn alweer in gang gezet en zoals elk jaar, wordt er
een beroep gedaan op de NVvA-leden om kond te komen doen van hun recente inzichten, ervaringen
en activiteiten. Het thema van het komende symposium luidt: “Op de bres voor Arbeidshygiëne”.
Dat klinkt alsof ons vakgebied bedreigd wordt, maar die indruk krijg je bepaald niet als je de themaartikelen leest.
Er is voor arbeidshygiënisten duidelijk nog volop werk aan de winkel … !
Namens de redactie,
Jodokus Diemel
Wilt u reageren, mail dan aan: nvva@arbeidshygiene.nl
of linea recta aan jodokus.diemel@gmail.com
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BERICHT VAN HET BESTUUR

Net als vrijwel alle leden heeft ook het bestuur van de vakantie genoten. Maar de ontwikkelingen
in het vakgebied gaan door, vakantie of niet, ijs(jes) en weder dienende. Met deze update wil het
bestuur laten weten welke activiteiten er sinds het succesvolle symposium van afgelopen april er
zijn ontplooid en wat de ontwikkelingen voor de komende periode kunnen zijn.
Training Grenswaarden groot succes
In juni en juli van dit jaar hebben in totaal 203
arbeidhygiënisten deelgenomen aan de NVvAtraining ‘Afleiden van bedrijfsgrenswaarden’.
Deze trainingen, die in samenwerking met
ArboUnie op meerdere locaties in het land
werden aangeboden, waren een groot succes!
Deelnemers waren zeer te spreken over zowel
de inhoud als de praktische voorbeelden.
Het bestuur dankt de trainers Koen Verbist
en Remko Houba voor hun inzet en hun
inspirerende presentaties. Aanleiding voor deze
gratis training voor NVvA-leden waren berichten
dat arbeidshygiënisten niet allemaal goed in
staat zouden zijn om private grenswaarden
op te stellen. Het bestuur gaat er vanuit dat
middels deze training arbeidshygiënisten
voldoende informatie en handvatten hebben
gekregen om bedrijven te ondersteunen met
het afleiden van bedrijfsgrenswaarden.
Was je ondanks de verschillende data niet in de
gelegenheid om deze training bij te wonen? Niet
getreurd. Leden kunnen het cursusmateriaal
inclusief enkele praktijkvoorbeelden kosteloos
downloaden van de NVvA-website, na inloggen
op het besloten gedeelte van de site, via de
nieuwsrubriek (/www.arbeidshygiene.nl/nieuws/
training-grenswaarden/).
Op de bres voor Arbeidshygiëne
Het jaarlijkse NVvA-symposium vormt als het
ware het kloppend hart van onze vereniging.
Uit de laatste ledenenquête blijkt dat circa
80% van de leden ons symposium regelmatig
tot altijd bezoekt. Het symposium blijkt een
belangrijke plaats om contacten met collega’s
te onderhouden. Ook over de inhoud van de
presentaties tijdens het symposium zijn de
leden zeer tevreden.
De symposiumcommissie onder voorzitterschap
van Koen Verbist, is al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het komende symposium,
dat zal plaatsvinden op woensdag 18 en
donderdag 19 maart 2015 als vanouds in het
Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.
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Let op: het symposium is een maand eerder
dan gewoonlijk. Dit in verband het 10e
internationale congres van the International
Occupational Hygiene Association (IOHA) dat
van 25 tot 30 april 2015 in London gehouden
wordt. Overigens ook een aanrader, om te
bezoeken.

Zorg dat je erbij bent …
18 en 19 maart 2015
24e symposium NVvA
‘Op de bres voor Arbeidshygiëne’

Het hoofdthema van het komende NVvAsymposium is: ‘Op de bres voor Arbeids
hygiëne’. Sinds de opkomst van de arbeids
hygiëne in de jaren ’80 (van de vorige eeuw …)
is er op het gebied van arbeidsomstandigheden
veel bereikt. Voortgaand inzicht in en onderzoek
naar risico’s in de werkomgeving heeft geleid
tot vele maatregelen om blootstelling aan
uiteenlopende factoren te beheersen en betere
werkomstandigheden te creëren.
De oprichting van de NVvA in 1983 heeft er toe
geleid dat we ons als arbeidshygiënisten beter
konden profileren naar buiten toe, maar ook
dat we kennis binnen ons vakgebied konden
uitwisselen met collega’s. Vanuit de diverse
opleidingen werd zorg gedragen voor nieuwe
lichtingen arbeidshygiënisten, waarvan er
momenteel circa 450 lid zijn van de NVvA.
Een ander speelveld
Ondertussen zijn we een goede 30 jaar verder
en is het speelveld veranderd. De positie van
de arbeidshygiëne en de arbozorg staan ter
discussie. De aanwas van nieuwe (universitair
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geschoolde) arbeidshygiënisten neemt al jaren
af, terwijl de generatie van het eerste uur bijna
aan pensioen toe is. Er is dus eerder sprake
van vergrijzing dan van vergroening.
En hoewel aandacht voor fysische, chemische
en biologische factoren enorm belangrijk blijft,
zijn psychische aandoeningen een steeds
grotere veroorzaker van uitval van werknemers.
Met deze ontwikkeling voor ogen, vormt
het komende symposium een uitgelezen
gelegenheid om onszelf eens een spiegel voor
te houden en ons af te vragen wat
de relevantie van ons vakgebied is en welke
meerwaarde we als deskundigen kunnen
bieden. Hoe zorgen we ervoor dat we meegaan
met de tijd, inspelen op veranderingen, onszelf
op de kaart (blijven) zetten en dat onze kennis
en ervaring actueel en wetenschappelijk
onderbouwd blijft?
Uiteraard is er naast dit hoofdthema volop
ruimte voor andere onderwerpen, onderzoeken
en ontwikkelingen in parallelsessies.
Ook wordt er weer een ignite sessie georgani
seerd. Dé mogelijkheid om in 5 minuten je
(praktijk)ervaringen te delen en anderen
enthousiast te maken voor het vakgebied!
Inmiddels is er al een ‘call for abstracts’ naar
alle leden verstuurd. Mocht je er nog geen
hebben ontvangen dan kun je deze ook vinden
op de NVvA-website (onder ‘Symposium 2015’).
Je bijdrage hoeft zeker niet persé over een
wetenschappelijk onderzoek te gaan. Juist ook
onderzoeken uit de dagelijkse praktijk zijn meer
dan welkom! Het bestuur moedigt alle leden van
harte aan om ook een abstract in te sturen en
wel graag vóór 15 oktober 2014. De richtlijnen
hiervoor vind je eveneens op de NVvA-website.
En vergeet niet om 18 en 19 maart 2015 alvast
te blokken in je agenda.
Buitenlandbeurs 2015
Op het gebied van de arbeidshygiëne is
er in de wereld, ook buiten Nederland,
nog veel te verbeteren en te bereiken.
Ook voor 2015 stelt het bestuur weer een
buitenlandbeurs beschikbaar van € 10.000,=.
Met de buitenlandbeurs wil de NVvA initiatieven
steunen van leden die een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van de arbeidshygiëne in
de rest van de wereld. Op de feestavond van
het laatste symposium in april heb ik de NVvABuitenlandbeurs 2014 mogen uitreiken aan
Jolanda Willems. Jolanda Willems en Yvonne
Jansma kregen de beurs voor hun project
‘Chemical Risks and Strenghten Occupational
Hygiene in Bahamas’.
Dit project heeft als doelstelling om een snelle
beoordeling te maken van risico’s op het gebied
van arbeidsomstandigheden voor werkers van
de belangrijke industrieën op de Bahama’s.
Daarnaast zullen er adviezen gegeven worden
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DRINGEND BEROEP
De redactie van de Nieuwsbrief & website
doet een dringende oproep op NVvAleden, zich aan te melden om de redactie te
versterken.
In de ledenenquête heeft de grote
meerderheid van de leden zich uitgesproken
voor behoud van de papieren Nieuwsbrief
en de gemiddelde waardering is eveneens
een zeer ruime voldoende. Ook hebben zich
enkele leden gemeld die (incidenteel) voor
de Nieuwsbrief of website wel een en ander
willen doen.
Maar de redactie heeft echt behoefte aan
structurele uitbreiding. Zoals het nu gaat,
gaat het niet lang meer.
Al ruim twee jaar draaien we met slechts vier
personen, (5 jaar geleden met zeven, 10 jaar
geleden met 10 redactieleden) waardoor
het tijdbeslag (op onze vrije tijd …) voor het
redactiewerk te hoog is geworden.
Het mag duidelijk zijn, dat we op deze manier
niet door kunnen blijven gaan.
Als u de Nieuwsbrief op prijs stelt en
structureel een bijdrage wilt leveren om
deze in stand te houden, neem dan contact
op met één van de redactieleden, met een
bestuurslid of met het secretariaat.
WIJ HOREN GRAAG VAN U…!

aan diverse overheden en instanties hoe
arbeidshygiënische kennis op de Bahama’s kan
worden verstevigd en de capaciteit kan worden
vergroot.

Zorg dat je op tijd bent …
Inzendtermijn voor de
BUITENLANDBEURS 2015
sluit op
1 maart 2015

Volgend jaar op het symposium is er weer een
beurs te vergeven en het zou mooi zijn als er
dan weer meerdere aanvragen liggen. Langs
deze weg nodig ik eenieder uit om nu alvast na
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te denken over een interessant project in het
buitenland en om mee te dingen naar de
NVvA-Buitenlandbeurs 2015.
Heb je een goed idee, of altijd al eens het
plan gehad om ‘iets in het buitenland’ te gaan
doen: dit is je kans! Meer informatie over de
buitenlandbeurs vind je op onze NVvA-website
onder “Beurzen en prijzen”. Daar vind je een
overzicht van eerder toegekende projecten en
tevens het reglement en het scoringsformulier
voor de beoordeling. Maak een korte
beschrijving van je plan, voeg er een begroting
bij en stuur dit vóór 1 maart 2015 naar het
secretariaat van de NVvA. De voorstellen
worden beoordeeld door een kritische maar
rechtvaardige jury. De beurs wordt toegekend
aan het lid of de leden met het beste voorstel.
De winnaar wordt door de voorzitter bekend
gemaakt op woensdag 18 maart 2015, tijdens
de feestavond van het komende NVvAsymposium.

Heb je zelf ideeën of suggesties om de NVvA
en daarmee de arbeidshygiëne in Nederland
en daarbuiten nog verder te ontwikkelen en
te bevorderen? Dan nodig ik je nadrukkelijk
uit om die met ons te delen. Je kunt ons
tegenkomen op NVvA-bijeenkomsten en
uiteraard op het komende symposium. Het is
ook mogelijk om een onderwerp in te brengen
en toe te lichten tijdens één van de komende
bestuursvergaderingen, bijvoorbeeld op 8
oktober of 24 november aanstaande.
Een e-mail bericht sturen kan natuurlijk ook,
stuur dat dan naar: nvva@arbeidshygiene.nl.
Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter

Commissie Deskundigheidsbevordering
Eén van de belangrijkste doelstellingen van
de NVvA is deskundigheidsbevordering.
Daar zijn we als vereniging al jaren mee
bezig. Uit de laatste ledenenquête blijkt
dat de kennisdossiers door leden vaak
worden geraadpleegd en goed worden
gewaardeerd. Dit geldt ook voor het
symposium en de regiobijeenkomsten waar
veel aan kennisuitwisseling wordt gedaan.
Of er bij de leden meer behoefte is, dan
wel hogere verwachtingen zijn, ten aanzien
van deskundigheidsbevordering, weten we
niet zo goed. Het aantal positieve reacties
op de onlangs verzorgde NVvA-training
Grenswaarden doet vermoeden van wel.
De vraag is of we nog meer moeten doen en
zo ja hoe en wat? Mogelijk is er ook een link
te maken met de nieuwe certificeringeisen,
waarbij vermoedelijk intercollegiale toetsing een
belangrijke rol gaat spelen. Daaruit zal blijken
waar mensen tegen aanlopen en waar de NVvA
mogelijk kan faciliteren. Het bestuur wil een
commissie Deskundigheidsbevording instellen
om hiermee aan de slag te gaan.
Mediaplan
Mede geïnspireerd door de presentatie van
Jack de Vries op het laatste symposium is het
bestuur voornemens om de arbeidshygiëne
naar buiten toe meer te promoten en de
zichtbaarheid in de media te vergroten.
Momenteel wordt gewerkt aan een discussie
stuk met de mogelijke doelen en een ruwe
schets van gerichte acties en activiteiten.
Een aantal leden zal gevraagd worden om
hierbij een actieve rol te vervullen.
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Nano & Arbo 2.0 - Editorial
Jeroen Terwoert

Het tweede nummer van de NVvA-Nieuwsbrief in 2010 had als thema “Nano & Arbo”. Het SER-advies
“Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek” was een jaar daarvoor verschenen, en we stonden
nog aan het begin van een reeks Nederlandse initiatieven. In de Nieuwsbrief 2010-2 werd onder meer
geschreven over het Kennis- en Informatiepunt Risico’s Nanotechnologie (KIR-Nano) van het RIVM,
de ontwikkeling van de Nanoreferentiewaarden als tijdelijke, op voorzorg gebaseerde grenswaarden,
en de ontwikkeling van twee tools voor de risicobeoordeling en –beheersing: de ‘Handleiding Veilig
Werken met Nanomaterialen’ (IVAM, Industox, VNO-NCW, FNV) en Stoffenmanager Nano 1.0. (TNO,
Arbo Unie, E&Y). Ook werden de eerste voorstellen gepresenteerd voor ‘Goede Praktijken’ en werd
aandacht besteed aan een onderzoek naar het gebruik van nanomaterialen in de bouw.
ingelost, of in ieder geval veel minder snel dan
verwacht, neemt het aantal nanoproducten op
de markt nog steeds gestaag toe (Zie figuur 1;
bij gebrek aan Nederlandse data tonen we de
Amerikaanse). De toename geldt echter niet
voor het aantal nano-presentaties op het NVvAsymposium (fig. 2). Na een bescheiden hausse
tussen 2008 en 2013, was er dit jaar niet één!

Figuur 1: A
 antal ‘nano’ consumentenproducten op de
markt in de VS [bron: www.nanotechproject.
org/cpi/about/analysis]

Vier jaar later lijkt de aandacht voor nano in
de Nederlandse arbocommunity wat in te
zakken en lijkt er ook bij bedrijven nog weinig
vraag te zijn naar onderzoek en advies op
gebied van Nano & Arbo. Is de nanohype
voorbij? Wás het wel een hype? Niet als het
gaat om het ontwikkelen van toepassingen van
nanotechologie, lijkt het. Hoewel de vérgaande
beloften uit de begintijd nog lang niet zijn

Figuur 2: A
 antal presentaties over Nano op NVvAsymposia
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Actuele discussies
Toch gaan vele discussies nog vrolijk voort, en
die beginnen al bij de Definitiekwestie.
Het voorstel voor een definitie van nanomate
rialen van de Europese Commissie - uit 2011
alweer - heeft tot veel vragen en opmerkingen
geleid. En nu zelfs tot een speciaal EU-project,
waarin “gevalideerde en gestandaardiseerde
methoden worden ontwikkeld die de
implementatie van deze definitie kunnen
ondersteunen” (www.nanodefine.eu).
Eén van de gevoelige punten is het feit dat
ook natuurlijke en niet-synthetische deeltjes
op nanoschaal onder de EU-definitie vallen.
Voor een aantal zogenoemde ‘process
generated’ deeltjes, zoals lasrook en dieselrook,
bestaan al strenge grenswaarden of ontwerpgrenswaarden. Deze zijn vaak gebaseerd op
epidemiologische studies, waarin de massa
als blootstellingsmaat is gebruikt. Moet nu
alsnog met een nieuwe ‘nano-blik’ naar deze
grenswaarden worden gekeken?
En moeten daarbij de gebruikte ‘metrics’ worden
aangepast? (deeltjesaantal of –oppervlakte
in plaats van massa?). Hierover is het laatste
woord nog lang niet gesproken.
Inmiddels zijn, naast onze eigen Handleiding
en Stoffenmanager 1.0, ook in het buitenland
diverse tools ontwikkeld die bedrijven moeten
ondersteunen bij het opstellen van risicobeoor
delingen voor nanomaterialen (ref. 1).
Sterker nog: in het kader van een reeks
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aan EU-projecten worden nog steeds tools
ontwikkeld. Onderstaand kader geeft een,
zeker niet uitputtend, overzicht van projecten
op dat gebied. Zoek de verschillen. Het totaal
aantal lopende EU-projecten op het gebied
van nanosafety (inclusief milieu) ligt overigens
rond de 45. Ondanks coördinatie van deze
activiteiten in het kader van het paraplu-project
NanoSafetyCluster, dreigt het wiel toch diverse
malen opnieuw te worden uitgevonden.
Nog sterker inzetten op stroomlijnen en
harmoniseren lijkt geen slecht idee.
Dit themanummer
In dit themanummer hebben we getracht een
aantal actuele, interessante en vooral ook
in de praktijk bruikbare ontwikkelingen voor
Nederlandse arboprofessionals te schetsen.
Die zijn er namelijk nog wel degelijk.
We beginnen met twee tools: een handreikingop-maat die specifiek is gericht op onderzoeks
instellingen en een preview van de verbeterde
versie van Stoffenmanager Nano (versie 2.0).
Beide tools bevatten onder meer beschrijvingen
van goede praktijken.
Daarna wordt aandacht besteed aan een
pilotproject waarin wordt onderzocht of en
op welke wijze de door de Gezondheidsraad
aanbevolen blootstellingsregistratie voor
nanomaterialen op de werkplek haalbaar
is. Omdat in het komende nummer van het
Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap
al een artikel zal verschijnen over praktisch
haalbare meetmethoden en -strategieën
voor nanomaterialen, verwijzen we voor dat
onderwerp graag naar TtA.
Dit themanummer van de Nieuwsbrief sluit
af met een casus van Nanocentre.nl, het
online informatie- en adviescentrum over de
kansen en risico’s van nanotechnologiën voor
Nederlandse bedrijven en organisaties.
Al met al lijkt, op basis van al deze ontwikke
lingen, de hype nog niet voorbij. In ieder geval
niet onder onderzoekers en bij beleidsmakers
op EU-niveau. Wel liet recent onderzoek
zien dat de beschikbare tools nog maar door
weinigen actief gebruikt worden.
There’s work to be done!

Enkele Nano-projecten onder de paraplu
van het Europese NanoSafetyCluster
en hun ‘deliverables’
(www.nanosafetycluster.eu)
Future Nano Needs: a novel framework to
enable naming, classification, hazard and
environmental impact assessment of the next
generation nanomaterials.
Guidenano: innovative methodologies
to evaluate and manage human and
environmental health risks of nano-enabled
products, considering the whole product life
cycle; a web-based Guidance Tool.
Licara: a life cycle approach and human risk
impact assessment, product stewardship and
stakeholder risk/benefit communication of
nanomaterials.
Marina: reference methods for managing
the risk of engineered nanomaterials; a Risk
Management Toolbox.
Nanosolutions: a means to develop a safety
classification for engineered nanomaterials.
SUN: evaluation of nano-EHS risks along the
lifecycle; tools and guidelines for sustainable
manufacturing.
Nanoreg: a set of tools for risk assessment
and decision making instruments, and new
testing strategies.
Nanovalid: reference methods for hazard
identification, risk assessment and life cycle
assessment.

Ir. Jeroen Terwoert, jeroen.terwoert@tno.nl
RAPID TNO (Risk Analysis of Products in
Development)
Referenties:

1.	Brouwer, D., Ann Occup Hyg (2012); 56 (5): 506514.
2.	Terwoert, J., 2013, Poldermodellen, Meten of
Goede Praktijken? Resultaten van een gebruikersenquête, workshops en interviews; Presentatie
NVvA-symposium; Zeist, 17 april 2013.
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Werken met nanomaterialen bij
kennisinstellingen
Ralf Cornelissen et al.
Veilig werken met synthetische nanomaterialen bij Nederlandse kennisinstellingen: samenwerken
loont. Op praktisch elke onderzoeksinstelling in Nederland wordt gewerkt met nanomaterialen
(onder andere in de chemie, natuurkunde, voeding, geneeskunde). Slechts een beperkt aantal
onderzoeksgroepen heeft eigen beleid ontwikkeld ten behoeve van veilig werken met nanomaterialen.
Naast dit onderzoekspecifieke beleid zijn er diverse handreikingen en modellen voor risico inschatting
gemaakt door uiteenlopende instanties, zoals onderzoekinstellingen, brancheorganisaties,
certificerende instanties en universiteiten. Het nadeel daarbij is dat de beschikbare modellen om
risico’s van nanomaterialen in te schatten, elkaar soms tegen spreken. Een handeling met een
bepaalde stof kan in het ene model als veilig worden beschouwd en in het andere model als erg
schadelijk (ref. 1, 2 ,3). Gezien de reeds bestaande samenwerking en kennisuitwisseling van de
Arbo- en milieuafdelingen van de diverse onderzoeksinstellingen en universitair medische centra was
het logisch om te proberen gezamenlijk een handvat voor veilig werken met nanomaterialen voor de
kennissector te schrijven.
Als grote financier van wetenschappelijk
onderzoek en eigenaar van drie onderzoeksinstituten heeft de Stichting voor Fundamen
teel Onderzoek der Materie het initiatief
genomen om samen met de TU Delft,
Universiteit Leiden, FOM-Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica en TNO Hoofddorp
te komen tot een ‘Handreiking Veilig Werken
met Nanomaterialen voor de Kennissector’.
Met ‘de kennissector’ worden in dit project de
instellingen bedoeld die aangesloten zijn bij
de werkgeversverenigingen VSNU, NFU en
WVOI.
Beschrijving van de sector
De drie werkgeversverenigingen bieden
gezamenlijk werk aan ca. 114.000 werknemers,
verspreid over de 27 aangesloten organisaties.
Het personeelsbestand van de aangesloten
organisaties bestaat voor een groot deel uit
werknemers met een tijdelijk contract (promo
vendi, postdocs) en met name onder de onder
zoekers zijn veel werknemers afkomstig van
buiten Nederland. Het doel van de organisaties
is naast het opleiden van wetenschappers,
het uitvoeren van fundamenteel en toegepast
onderzoek, al dan niet gedreven door
nieuwsgierigheid of in samenwerking met
industriële partners.
Onderzoeksgebieden waarbij gebruik gemaakt
wordt van nanotechnologie zijn onder andere:
medische industrie (nanomedicijnen en
detectiemethoden), quantumcomputers,
ontwikkeling van nieuwe materialen, ontwerp
van efficiëntere zonnepanelen, en manipulatie
van licht.
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Doelgroep
Binnen het project (Handreiking veilig werken)
zijn grofweg drie groepen eindgebruikers te
onderscheiden. Als eerste de arbo- en milieu
professionals. Dit zijn veiligheidskundigen,
arbeidshygiënisten en arbocoördinatoren
die als intern eerste- of tweedelijns adviseur
betrokken zijn bij het opstellen van beleid of
bij de RI&E en die adviezen geven over veilige
werkwijzen. De tweede doelgroep betreft de
onderzoekers zelf. Zij zijn immers de eersten
die blootgesteld worden aan de door hen
ontwikkelde, gefabriceerde en/of gebruikte
nanomaterialen. Alhoewel zij inhoudelijk
goed op de hoogte zijn van de door hen
gebruikte materialen, hebben ze in workshops
aangegeven behoefte te hebben aan heldere
en duidelijk informatie over veilige werkwijzen.
Men heeft een focus op onderzoek en wil
bij randzaken goed en degelijk ondersteund
worden.
De derde geïdentificeerde doelgroep betrof de
beleidsmakers en de bestuurders, aangezien
bij het werken met nieuwe technologieën
waarvan de risico’s nog (deels) onzeker zijn,
ook ‘niet-technische aspecten’ van risico
management een rol spelen. Deze niettechnische aspecten kunnen grote invloed
hebben op de mogelijkheden om innovatief
onderzoek uit te (blijven) voeren. Door ook
deze niet-technische (‘governance’) aspecten
van risicobeheersing goed op orde te hebben,
kan een optimale balans worden gevonden
tussen de bescherming van medewerkers,
vragen en zorgen bij stakeholders, en de
voortgang van onderzoek en innovatie (4, 5).
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Onderwerp en vraagstelling
Met de drie groepen eindgebruikers voor
ogen is bij de start van het project een viertal
doelen gesteld, die uitgewerkt zijn in twee
eindrapporten:
1.	Nagaan of de Nederlandse onderzoek
instellingen beschikken over een beleid
ten aanzien van het veilig werken met
synthetische nanomaterialen
2.	Onderzoeken in welke mate werknemers
van de instellingen blootgesteld worden aan
synthetische nanomaterialen (aard, mate en
duur van blootstelling)
3.	Praktische handvatten aan te reiken
voor het veilig werken met synthetische
nanomaterialen (Goede Praktijken)
4.	Een praktisch handvat aan te reiken voor
het omgaan met onbekende risico’s (Risk
Governance).
Methoden en technieken
Het project is gestart met een informatie
bijeenkomst voor de beoogde eindgebruikers
binnen de kennissector, waarin 25 arbo
professionals participeerden. Tijdens deze
bijeenkomst zijin de aard en het doel van het
project gepresenteerd.
Binnen het deelproject Sectoranalyse zijn
twee vragenlijsten opgesteld, met als doel
antwoord te krijgen op de eerste twee onder
zoeksvragen. De vragenlijst was web-based,
met een inleidende tekst over het doel en
de aard van het project. De vragenlijst is
verspreid onder 84 arboprofessionals die
werkzaam zijn bij een van de 27 aangesloten
instellingen. Naast het verspreiden van de
enquête is de instellingen gevraagd om
(indien van toepassing) de RI&E gericht op
het werken met synthetische nanomaterialen
aan het projectteam ter beschikking te stellen.
De resultaten uit de verspreide enquête en
de RI&E’s zijn beoordeeld om een indruk te
krijgen van de aard, mate en duur van de
blootstelling aan nanomaterialen binnen de
Kennissector.
De onderwerpkeuze voor de op te stellen
Goede Praktijken is tot stand gekomen op basis
van literatuuronderzoek door de leden van het
projectteam in combinatie met de opmerkingen
en suggesties die door deelnemers van de
informatiebijeenkomst geuit zijn. Voor het
uitwerken van de Goede Praktijken is zoveel
mogelijk geput uit informatie uit de verschillende
handreikingen en literatuur ten aanzien van
werken met synthetische nanomaterialen, met
een focus op wetenschappelijk onderzoek.
Ook bij het opstellen van het handvat Risk
Governance is ervoor gekozen om de inhoud
zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij
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de wensen en behoeften van de gebruiker,
aangezien de betrokken onderzoekers
beschikken over de benodigde kennis over de
gebruikte materialen en processen.
Het hulpmiddel kan daarom niet vanuit een
ivoren toren bedacht worden. Om de gewenste
‘vraagsturing’ te bereiken, is een combinatie
van activiteiten uitgevoerd:
•
•
•

v ragenlijstonderzoek onder medewerkers
van de aangesloten instellingen, naar onder
meer risicoperceptie
workshops bij onderzoekinstellingen
interviews met medewerkers van een
onderzoekinstelling.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn vast
gelegd in twee deelrapporten (deelrapport
A en B). De resultaten zijn verspreid onder
veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten
en arbocoördinatoren werkzaam bij de
aangesloten instellingen en zijn beschikbaar
gesteld op een gezamenlijk gebruikt sharepoint
van het LUMC.
Deelrapport A geeft inzicht in het aantal onder
zoekers in Nederland dat met nanomaterialen
werkt en de door hen gebruikte typen
nanomaterialen met een beschrijving van
de gebruikte hoeveelheden, de tijdsduur en
frequentie van gebruik. Verder geeft het rapport
een beeld van welke instellingen wel en welke
instellingen niet met nanomaterialen werken,
en van welke instellingen dit onbekend is.
Het overzicht is weergegeven in tabel 1.
Werkhandelingen
Op basis van de ontvangen enquêtes en de
ontvangen RI&E’s is een overzicht gemaakt
van de gebruikte synthetische nanomaterialen
en de handelingen die daarmee worden
uitgevoerd. In totaal zijn er 224 verschillende
handelingen met nanomaterialen vastgesteld.
De handelingen vinden in de regel altijd
plaats in een laboratoriumomgeving of in een
specifiek voor nanotechnologie ingerichte
cleanroom omgeving, waarbij gewerkt wordt
in een zuurkast, dan wel glovebox (met name
de (verdacht) kankerverwekkende stoffen).
Synthese van materialen vindt in de regel altijd
plaats in een gesloten systeem.
De meeste onderzoekers gebruiken nano
materialen in hoeveelheden van enkele
milligrammen per onderzoek. Een enkeling
geeft aan dat soms een kilo per experiment
gebruikt wordt, terwijl een ander aangeeft
nooit meer dan één kilogram te gebruiken.
Verder zijn er ook respondenten die aangeven
picogrammen (10-12 kilogram) te gebruiken. De
duur van het gebruik was lastig in te schatten
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Tabel 1: Onderzoekinstellingen waar met nanomaterialen gewerkt wordt.
Universiteiten

Universitaire Medische Centra Onderzoekinstellingen

+ Universiteit Leiden

# Universitair Medisch Centrum
Groningen te Groningen

- FOM-bureau

+ Technische Universiteit Delft

# Leids Universitair Medisch
Centrum te Leiden

+ FOM-instituut AMOLF

+ Technische Universiteit
Eindhoven

# UMC St Radboud te Nijmegen - FOM-instituut DIFFER

+ Universiteit Twente

# Universitair Medisch Centrum
Utrecht te Utrecht

- FOM-Nikhef

# Universiteit Maastricht

# VU medisch centrum te
Amsterdam

- NWO-bureau

# Universiteit van Amsterdam

# Academisch Medisch Centrum - Netherlands Institute for
te Amsterdam
Radio Astronomy

+ Vrije Universiteit Amsterdam

# Erasmus MC, te Rotterdam

# Wageningen Universiteit

# Maastricht UMC+ te Maastricht - Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee

<> Universiteit van Tilburg

- Netherlands Institute for
Space Research

- Centrum Wiskunde &
Informatica

+ Rijksuniversiteit Groningen
# Universiteit Utrecht

- Koninklijke Bibliotheek

+ Radboud Universiteit
Nijmegen
<> Open Universiteit
Nederland
<> Erasmus Universiteit
Rotterdam
Verklaring der tekens:
+ het is bekend dat er met nanomaterialen wordt gewerkt
-	 er wordt zeker niet met nanomaterialen gewerkt
# het is onbekend of er gewerkt wordt met nanomaterialen, maar dat wordt wel vermoed
? het is onbekend of er gewerkt wordt met nanomaterialen
<> het is onbekend of er gewerkt wordt met nanomaterialen, maar het wordt niet vermoed.
op basis van de geretourneerde vragenlijsten
en de informatie uit de RI&E’s. Het algemene
beeld is dat er meerdere keren per week een
dagdeel met nanomaterialen gewerkt wordt.
De tijdsduur van de handelingen bedraagt
enkele minuten tot een uur per keer.
Op basis van de geretourneerde vragenlijsten,
RI&E’s en een korte internet search schatten
we in dat momenteel circa 750 werknemers
binnen de universiteiten regelmatig met
nanomaterialen werken. Dit aantal is een
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onderschatting van het aantal betrokken
werknemers, aangezien niet alle blootgestelden
even systematisch door de universiteiten in
kaart gebracht worden. Ook ontbreken er
gegevens van vier universiteiten waarvan
bekend is dat er met nanomaterialen gewerkt
wordt. Voor de universitair medische centra
(UMC’s) is het niet gelukt om een beeld te
krijgen van het aantal onderzoekers dat binnen
de centra werkzaam is met nanomaterialen.
Werkzaamheden met nanomaterialen vinden
ook daar echter wel plaats.
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Figuur 1 Schematisch overzicht voor het uitvoeren van een RI&E gericht op het werken met nanomaterialen

Risk Governace
Het handvat Risk Governance geeft
aanbevelingen voor het managen van
onzekerheid en de omgang met nieuwe risico’s,
waarbij gebruikt gemaakt is van de resultaten
die verkregen zijn uit de enquête, de workshops
en de gehouden interviews. Er wordt daarbij
ingegaan op:
•
•
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 lgemene principes van risk governance
a
(zoals “Wat betekent ‘voorzorg’ eigenlijk?”)
stakeholder-identificatie en -analyse (Wie

•
•
•

kan beïnvloed worden door onze activiteiten
en wie kan ons beïnvloeden?)
stakeholder dialoog (Tips & tricks)
concern assessment (Signaleren van vragen
en zorgen bij het personeel en bij anderen)
voorlichting en risico-communicatie.

Goede praktijken
Deelrapport B bevat 17 Goede Praktijken
die opgesteld zijn na bestudering van de
(internationale) literatuur over (veilig) werken
met nanomaterialen in wetenschappelijke
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onderzoeksinstellingen (6 t/m 15). Daar waar
mogelijk, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van concrete voorbeelden en schema’s (zie
figuur 1).
De onderwerpen die aan de orde komen zijn
onder andere:
• Nano relevantie: heb ik te maken met een
nanomateriaal?
• Methoden voor risicobeoordeling en
risicoschatting van nanomaterialen
• Planning van het onderzoek
• Opzet en uitvoering van een RI&E
synthetische nanomaterialen
• Secundaire processen: vervoer, afval en
schoonmaak
• Beheersmaatregelen
• Standard Operating Procedure (SOP)
• Voorlichting en training
• Voorzieningen bij nieuwbouw
• Protocol voor onbedoelde (hoge)
blootstelling aan nanomaterialen.
Conclusie en discussie
De uitkomst van het project geeft een
overzicht van de stand van zaken binnen de
kennissector en geeft de eindgebruikers een
handleiding die aangeeft hoe de eventuele
risico’s die verbonden zijn aan het werken
met nanomaterialen betrouwbaar in kaart te
brengen zijn, met instrumenten die afgestemd
zijn op de doelgroep.
Het resultaat is geschikt om op te nemen als
goede praktijk in de arbocatalogus van de drie
werkgeversverenigingen. Instellingen die nog
niet met synthetische nanomaterialen werken
of die nog geen eigen beleid hebben, kunnen
direct gebruik maken van de uitkomsten van
dit onderzoek, zodat niet elke instelling zelf het
voorwerk hoeft te doen, of het wiel opnieuw
gaat uitvinden.
De insteek van het onderzoek was dat de
eindgebruikers zoveel mogelijk gebruik kunnen
maken van de documenten die ontwikkeld en
gebruikt zijn tijdens het onderzoek.
Zo kan de vragenlijst die voor de Sector
analyse gemaakt is eenvoudig gebruikt worden
voor het uitvoeren van de RI&E gericht op
nanomaterialen. Verder kunnen alle Goede
Praktijken als op zichzelf staande documenten
gebruikt en verspreid worden. Zo kan de
Standard Operating Procedure indien nodig
door de instelling zelf aangepast worden aan
de bij hen geldende normen en gebruiken.
Zoals eerder aangegeven is het rapport breed
verspreid onder zowel arboprofessionals als
diensthoofden van de interne arbodiensten bij
de aangesloten onderzoeksinstellingen.
Verder hebben zowel de VSNU als de WVOI
reeds besloten om de uitkomsten van het
onderzoek op te nemen in de Arbocatalogus
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(al dan niet als Goede Praktijk).
Kortom: samenwerken loont!
Zelf aan de slag?
Wil je zelf aan de slag, of ben je nieuwsgierig
geworden naar het eindresultaat? Je kunt
de beide deelrapporten via onderstaande
link bereiken. Wanneer je een los onderdeel
wilt gebruiken, zoals een vragenlijst of een
bepaalde Goede Praktijk, mail dan even naar
safety@fom.nl.
Zie ook: www.fom.nl/arbo ➞ werken met
nanomaterialen of: http://tinyurl.com/FOM-nano
Ralf Cornelissen, centrale arbocoördinator/
arbeidshygiënist, Stichting voor Fundamenteel
Onderzoek der Materie (FOM), e-mail:
ralf.cornelissen@fom.nl
Marjolijne Samwel-Luijt, hoger veiligheidskundige, Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen Universiteit Leiden
Marcel Vervoort, arbo- en milieucoördinator,
FOM-Nikhef
Dick Hoeneveld, beleidsadviseur, TU Delft
Jeroen Terwoert, onderzoeker/arbeidshygiënist,
TNO Zeist
Anja Dijkman, senior consultant, Advisafe
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What’s in a name?
Inmiddels alweer ruim twee jaar gaat de voorheen
als Arbeidsinspectie bekende overheidsdienst
gebukt onder de nieuwe naam I-SZW. Helemaal
nieuw is die naam I-SZW echter niet: een aantal
jaren geleden (omtrent 2005) is ook al eens een
poging ondernomen om deze naam in te voeren
voor de Arbeidsinspectie. Dat werd geen succes.
Een instituut dat is opgericht in 1890 en sindsdien
onder die naam bekend en berucht is geworden,
zadel je niet zomaar op met een nieuwe naam.
Niet veel later is de naamswijziging teruggedraaid
en toen mochten we het weer gewoon over de
Arbeidsinpectie hebben zonder door betweters op
de vingers te worden getikt.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Mogelijk aangestoken door het succes van Apple
met de I-Pod, de I-Phone en de I-Pad, heeft de
minister gedacht dat I-SZW daar mooi bij aansluit.
Vet CHILL! Niet dat veel mensen zich er iets aan
gelegen laten liggen. De meeste bedrijven waar ik
als adviseur kom hebben het nog steeds over ‘de
Arbeidsinspectie’ of kortweg ‘de inspectie’.
De naam I-SZW krijgt bijna niemand uit de mond,
zonder te moeten uitleggen dat het gaat over de
Arbeidsinspectie.
In Arboland is het verschijnsel overigens niet
onbekend. Neem ArboNed, dat zich omdoopte tot
365 / Keurcompany, maar nu toch maar weer als
ArboNed wil worden aangesproken. Heel anders
dan Maetis arbo, in 2000 uit een fusie ontstaan, dat
werd na een paar jaar Maetis arbo, weer iets later
werd het (verrassend!) Maetis en sinds ca. 2010 is
het MaetisArdyn.Vier keer veranderd van naam,
logo, huisstijl enz. binnen 10 jaar tijd!
Het heeft trouwens weinig gescheeld, of de NVvA
en andere (arbo-)kerndeskundigen hadden zich
verenigd onder de noemer “Preventisten”.
Gelukkig is dat ons bespaard gebleven.
Een mens vraagt zich af waar al dat moderniseren
van organisaties en diensten en dan vooral van de
namen (logo, website, briefpapier enz.) toe dient.
Intussen proberen arbeidsinspecteurs, arbo-artsen
en verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, arboadviseurs en ander voetvolk op de werkvloer
gewoon hun werk te blijven doen. Het wekt vooral
de indruk dat de directies van deze diensten niets
anders omhanden hebben dan de structuur en
de naam van de organisatie maar weer eens te
veranderen. Dat gaat natuurlijk ook vaak gepaard
met het vertrek van directeuren en managers, is het
niet met een gouden handdruk dan wel met een
dito schop onder de kont. Want geld speelt geen rol,
als het om imago gaat!
Maar wie mag het aan de klanten gaan uitleggen?
Ir. O.J. de Zemel

14

NVvANieuwsbrief (25) 2014 - 3

Stoffenmanager Nano 2.0:
een preview
Maaike le Feber
Risicobeoordeling voor stoffen, inclusief nanomaterialen. Net als voor ‘gewone’ stoffen is het ook
voor nanomaterialen verplicht (Arbowet) vast te stellen of medewerkers van een bedrijf door gebruik
van nanomaterialen gezondheidsrisico’s lopen. In het bedrijfsleven is het gangbaar om in het kader
van een RI&E de blootstelling aan chemische stoffen te meten of met behulp van modellen vast te
stellen, en de blootstelling te vergelijken met de overeenkomstige grenswaarden. Indien er geen
grenswaarden voorhanden zijn, is een werkgever in Nederland verplicht zelf een bedrijfsgrenswaarde
vast te stellen. De SER-leidraad (ref.1) is daarbij een handig hulpmiddel. Voor nanomaterialen ligt dit
iets ingewikkelder. Veel onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten door nanomaterialen is nog
niet afgerond, waardoor er nog geen eenduidige methode is voor het afleiden van grenswaarden voor
nanomaterialen.
De pogingen die tot nog toe zijn gedaan
resulteren in grenswaarden op basis van
massa per volume-eenheid, terwijl het voor
nanomaterialen nog ter discussie staat of dit
wel de meest geschikte eenheid is. Alternatieve
eenheden zijn bijvoorbeeld deeltjes-aantallen
of deeltjes-oppervlakten (per volume-eenheid).
Als tijdelijke oplossing worden de “tijdelijke
Nanoreferentiewaarden” van RIVM/ KIR-Nano
naar voren geschoven. Deze referentiewaarden
zijn op deeltjesaantallen gebaseerd, maar zijn
niet gezondheidskundig onderbouwd.
Control banding tools
In situaties waarin geen grenswaarden voor
stoffen beschikbaar zijn, kan gebruik worden
gemaakt van ‘control banding’ tools. In deze
tools worden stoffen ingedeeld in gevaar
klassen. Er zijn tools waarbij de gevaarklasse
direct aan een beheersregime wordt gekoppeld.
Andere tools combineren de gevaarklasse met
een blootstellingsklasse om zo een risicoscore
af te leiden. De Stoffenmanager (ref. 2) is
hiervan een voorbeeld.
Er zijn ook diverse control banding (CB)
tools gemaakt voor nanomaterialen, zoals de
Precautionary Matrix (Zwitserland), de ANSEStool (Frankrijk), Nanosafer (Denemarken) en
in Nederland hebben we Stoffenmanager
Nano 1.0 en de Handleiding Veilig Werken
met Nanomaterialen. Hoewel verschillend qua
geldigheidsdomein en aanpak, kennen ze
allemaal hun waarde (ref. 3). Vanuit Nanocentre
is vorig jaar een beslisboom gemaakt, waarmee
bepaald kan worden welke CB tool het best
gebruikt kan worden in specifieke situaties
(figuur 1). Om de aanpak meer te harmoniseren
is dit jaar een ISO-norm voor CB tools voor
nanomaterialen uitgebracht (ref. 4).
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Figuur 1: S
 creenshot Stoffenmanager Nano
(www.nano.stoffenmanager.nl)

Stoffenmanager
Ook van Stoffenmanager is in 2010 een nanomodule uitgebracht: Stoffenmanager Nano.
Met Stoffenmanager Nano kan een kwalitatieve
risicobeoordeling worden gemaakt voor gezond
heidsrisico’s die ontstaan door inademing van
nanomaterialen. Een kwalitatieve risicobeoor
deling maakt het niet mogelijk om te zeggen
dat een situatie veilig is of niet, maar maakt wel
duidelijk welke werkzaamheden het eerst in
aanmerking komen voor verdere beheersing,
door de werkzaamheden met nanomaterialen
ten opzichte van elkaar te rangschikken.
Stoffenmanager Nano maakt gebruik van
gevaarklassen en blootstellingsklassen, die via
een risicomatrix worden gecombineerd tot een
risicoscore. Om de gevaarklasse vast te stellen
wordt eerst gekeken naar de labeling (R- of
H-zinnen) van het nanomateriaal. Ontbreekt
deze, dan kan gebruik worden gemaakt van een
lijst waarin aan veelgebruikte nanomaterialen
al een gevaarklasse is toegekend (OECD
lijst). Staat het nanomateriaal niet op deze
lijst, dan worden de eigenschappen van het
moedermateriaal als uitgangspunt genomen.
15

Figuur 2: Stroomschema CB tools

De blootstellingsklasse wordt bepaald door
eerst een zogenaamd Source Domain te
kiezen. Een source domain zegt iets over
het blootstellingsproces en daarmee over
de determinanten die van invloed zijn op
de blootstelling. Per source domain worden
vervolgens de relevante determinanten gebruikt
van het blootstellingsmodel van de generieke
Stoffenmanager. Een exacte beschrijving van
de tool wordt gegeven in Van Duuren-Stuurman
et al., 2012: Ervaringen met Stoffenmanager Nano1.0 (ref.5).
In 2013 zijn gebruikers geïnterviewd om hun
ervaringen met Stoffenmanager Nano 1.0 te
vernemen. MKB-ondernemers, de primaire
doelgroep van de tool, ervaren de tool als te
ingewikkeld. Veel vragen waarvan je niet precies
weet waarom die relevant zijn en niet of moeilijk
verkrijgbare input data. Ook het onderscheidend
vermogen is niet groot genoeg: ‘Alles wordt
rood’. (De risicoscores laag, middel en hoog
zijn in de tool zichtbaar als groen, oranje en
rood). Ook de mogelijkheid om te bekijken wat
het effect is van extra beheersmaatregelen
op de risicoscore heeft niet veel nut (‘Alles
blijft rood’). Daar staat tegenover dat anderen
vinden dat de tool juist niet specifiek genoeg is.
Ook zij vinden het onderscheidend vermogen
niet groot genoeg, maar zouden juist graag
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zien dat er meer input data gevraagd worden,
waardoor de tool specifieker wordt. Men zoekt
dus een eenvoudige tool met een precieze en
betrouwbare uitkomst. Een schone taak voor de
ontwikkelaars.
Bovenstaand stroomschema dient om te be
palen welke CB tool het meest geschikt is voor
verschillende toepassingen. De aanbevolen
tool is in oranje aangegeven, de alternatieven
in wit. Een stippellijn betekent dat de volgende
tools ook bruikbaar zijn, maar niet voor deze
toepassing is ontwikkeld. De taal van de tools
staat tussen haakjes erachter. Tools in een
donkerblauwe box vragen een redelijk tot hoog
kennisniveau en/of veel data input. Voor tools
in een lichtblauwe box is dit beperkter. In de
oranje boxen wordt per tool aangegeven wat
de output van de tool is. Hierin is ook eventuele
extra informatie aangegeven.
Stoffenmanager Nano 2.0
Sinds 2010 is veel nieuwe kennis beschikbaar
gekomen, een goede reden om de modellen
te actualiseren. Hoewel er steeds meer
meetgegevens komen, zijn het er momenteel
helaas nog te weinig om het blootstellingsmodel
echt te kwantificeren. Desalniettemin kan het
(kwalitatieve) blootstellingsmodel inmiddels wel
beter worden onderbouwd met meetgegevens.
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Hiervoor worden metingen gebruikt die in
deeltjes-aantallen zijn uitgedrukt. Uiteraard
moeten de meetresultaten, om bruikbaar te
zijn, vergezeld gaan van voldoende contextuele
informatie. Op basis van deze onderbouwing
worden met name de scores aangepast die
achter de schermen worden gebruikt en waar
mogelijk worden deze achter de schermen
gerelateerd aan aantallen deeltjes. Hiermee
wordt ten opzichte van het model in Stoffen
manager Nano 1.0, waar de scores nog
dimensieloos waren, een eerste stap gezet
naar kwantificering. Als gebruiker zie je daar
weinig van, maar het resulteert wel in een
preciezere en betrouwbaardere schatting van
de blootstelling en een betere prioritering.
Een andere aanpassing ten opzichte van
de eerste versie, betreft de blootstelling aan
nanodeeltjes die ontstaat door verspanende
werkzaamheden op artikelen waarin nano
deeltjes zijn verwerkt (nanoartikelen). In de
eerste versie gingen we er nog vanuit dat er
geen verschil was in het stof van nanoartikelen
ten opzichte van niet-nanoartikelen. In beide
gevallen komen nanodeeltjes voor in het
stof, maar deze leken niet uit vrije primaire
nanodeeltjes te bestaan. Maar in publicaties
zien we inmiddels toch, dat er in speciale
gevallen wel (agglomeraten of aggregaten
van) primaire deeltjes worden gevonden.
Dat lijkt zich met name voor te doen bij hoog
energetische bewerkingen op nanocomposieten
met hoge concentraties nanodeeltjes. Hoe
dit precies uitpakt kunnen we nog niet
overzien, maar in Stoffenmanager Nano 2.0
zult u niet langer naar de generieke versie
verwezen worden in geval van verspanende
werkzaamheden op nanoartikelen.
Tot slot beschikt Stoffenmanager Nano 1.0 over
een lijst met veel voorkomende nanodeeltjes,
waaraan direct gevaarklassen zijn toegekend.
Dit is gedaan op basis van de destijds bekende
eigenschappen van de deeltjes. Inmiddels zijn
er ook meer toxiciteitsdata beschikbaar geko
men en daarom kunnen we nu voor zes veel
gebruikte nanodeeltjes een beter onderbouwde
gevaarklasse introduceren: SiO2, TiO2, CeO,
ZnO, Al2O3 en Ag.
Bibiotheek Werkvoorschriften
De kennis om risicobeoordelingen voor
nanomaterialen te maken is niet zo ver als
die voor ‘gewone’ stoffen. Daarom wordt
in Nederland voor nanomaterialen het
voorzorgsprincipe gehanteerd: ‘Als je niet
weet of je nanomaterialen toxisch zijn,
overweeg dan of je ze wel wilt gebruiken.
En als je ze toch wilt gebruiken, zorg
dan dat de blootstelling geminimaliseerd
wordt.’ Om het begrip ‘minimalisatie van
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blootstelling’ invulling te geven, wordt Stoffen
manager Nano 2.0 uitgebreid met een
bibliotheek ‘Werkvoorschriften’, waarin voor
werkzaamheden met nanopoeders, het ver
nevelen van nanodispersies en verspanende
werkzaamheden op nanoartikelen, te vinden
is hoe je deze moet organiseren om de bloot
stelling aan nanomaterialen zo laag mogelijk
te maken (figuur 3). Deze werkvoorschriften
zijn gebaseerd op echte situaties en
zijn, indien nodig, aangevuld met extra
beheersmaatregelen. De onderbouwing
vindt momenteel plaats door meetgegevens
te corrigeren met de effectiviteit van extra
maatregelen en de werkvoorschriften te
beoordelen met het nieuwe blootstellingsmodel.
De voorschriften zijn nog niet definitief.

De blauwe balken zijn uitklapbaar, waarna de
informatie zichtbaar wordt.
Figuur 3: Voorbeeld van een nano-werkvoorschrift

Blootstellingsregister
De huidige versie van Stoffenmanager
Nano beschikt al over een module waarmee
geregistreerd kan worden hoeveel mede
werkers er met nanomaterialen werken.
De gezondheidsraad heeft vorig jaar geadvi
seerd blootstellingsregistratie in te voeren
voor personen die met nanomaterialen
werken. Een blootstellingsregistratie zou
gebruikt kunnen worden om in een periodiek
arbeidsgezondheidskundig onderzoek
(PAGO) speciaal aandacht te besteden aan
gezondheidseffecten die door nanomaterialen
kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door de
medewerker te screenen op vroege markers.
Dan is het echter wel noodzakelijk dat er een
link is tussen de registratie van de blootstellling
en individuele werknemers.
Datzelfde geldt voor epidemiologisch onder
zoek. Als in de toekomst wordt vastgesteld dat
werknemers ziek worden door blootstelling
aan nanomaterialen, zou het goed zijn terug te
kunnen vinden waaraan en hoe deze mensen
zijn blootgesteld geweest. Deze kennis kan dan
gebruikt worden om verdere blootstelling aan
deze materialen te voorkomen.
Het idee om op werknemersniveau te
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registreren met welke nanomaterialen gewerkt
wordt, in welke hoeveelheden, in welke produc
ten, in welke scenario’s, met welke duur en
frequentie en over welke periode, is besproken
met een MKB-groep. Logischerwijs bestaat er
veel weerstand tegen het registeren op werk
nemersnamen. Desalniettemin is dat voor de
registratie belangrijk om echt zinvol te zijn.
Of en hoe we die link in Stoffenmanager Nano
2.0 gaan leggen moet nog worden bepaald.
Momenteel wordt in een pilot door sociale part
ners verkend hoe de blootstellingsregistratie het
beste vormgegeven kan worden (Red.: zie hier
voor het volgende artikel in deze Nieuwsbrief).
Uiteraard volgen we dit met belangstelling.
Naar verwachting wordt Stoffenmanager Nano
2.0 in de eerste helft van 2015 opgeleverd.
Met vragen naar aanleiding van dit artikel kunt
u terecht bij Maaike le Feber.
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Pilot Blootstellingsregistratie
bij werken met nanomaterialen
Pieter van Broekhuizen
Hoewel de feitelijke introductie van nanomaterialen in nanoproducten op de markt een minder
dynamische ontwikkeling toont dan in veel wetenschappelijke toekomstbeschrijvingen werd
voorspeld, neemt de kans dat werknemers in een beroepsmatige setting aan nanodeeltjes worden
blootgesteld wel langzaam toe. Het probleem waar ook de SER al voor waarschuwde (SER 2009),
dat er nanomaterialen op de markt verschijnen waarvan we onvoldoende weten om een betrouwbare
risicobeoordeling op te kunnen stellen, blijft daardoor aanwezig. Dit noopt tot een genuanceerde
toepassing van voorzorg in het arbeidsomstandighedenbeleid; daar zijn alle belanghebbenden het
over eens. Hiertoe formuleerde de SER een aantal bouwstenen waarmee invulling gegeven kan
worden aan een voorzorgsbenadering (Tabel 1).
Dat toepassing van het voorzorgsprincipe lastig
is, is evident. De aldus door de SER geïnitieerde
benadering betekent een paradigmaverschuiving
die het uitgangspunt van de gezondheidskundig
gebaseerde risicobeoordeling verschuift naar een
op blootstelling gebaseerde risicobeoordeling,
waarbij het begrip ‘zorg’ geoperationaliseerd
wordt. Deze aanpak kan als volgt schematisch
worden samengevat: Risico = Zorg x Blootstelling.
Tabel 1: Selectie van bouwstenen t.b.v.
voorzorgsbenadering (SER, 2009)
Voorzorgsbenadering blootstelling Nano
•

 oorkom alle blootstelling of minimaliseer
V
de blootstelling zoveel mogelijk
	(no data, no exposure; no data, no
emission)
• Registratie van nanomaterialen in
producten
• Blootstellingsregistratiesysteem voor het
werken met nanomaterialen
• Transparante communicatie over bekende
en onbekende risico’s
• Afleiden van grenswaarden voor
nanomaterialen
• Ontwikkeling van een early warning
systeem.
Het voorkomen van blootstelling bij het gebruik
van synthetische nanomaterialen is inmiddels
staand beleid geworden. Over de registratie van
nanomaterialen in producten vindt een forse
discussie plaats in Europa, waarbij de eerste
stappen werden gezet door Frankrijk (2013),
België en Denemarken (2014). Het gebrek
aan gezondheidskundige grenswaarden voor
nanomaterialen is voorlopig opgelost met de
NVvANieuwsbrief (25) 2014 - 3

introductie van nano-referentiewaarden (NRV’s; zie
ref. 2 en 4).
Early warning
Over een blootstellingsregistratiesysteem
voor het werken met nanomaterialen en het
ontwikkelen van een early-warning-systeem
heeft de Gezondheidsraad zich in 2012
uitgesproken (ref.2). De GR stelt dat het doel
van blootstellingsregistratie is, om verbanden
te kunnen leggen tussen blootstelling en
gezondheidseffecten, of om deze te weerleggen.
Daarvoor moet bepaald worden of en waar
blootstelling heeft plaatsgevonden en om welke
nanodeeltjes het ging. Hierbij geven drie soorten
gegevens (chemische en fysische eigenschappen,
determinanten van emissie en blootstelling,
blootstellingsconcentraties) de contouren aan van
een goede blootstellingsregistratie.
Voor een early-warning-systeem motiveerde de
GR dat zij actieve screening en gezondheids
monitoring niet de beste systemen vindt.
Voor medische surveillance, waarbij alle opties
met betrekking tot de te verwachten gezondheids
effecten worden opengehouden, ziet de commissie
wel mogelijkheden, waarbij zij ook benadrukt
dat passieve surveillance waardevolle informatie
kan geven.
De GR doet tevens een aantal suggesties voor het
kader van de blootstellingsregistratie. Het gaat om
onoplosbare en slecht afbreekbare nanomaterialen
en vaste producten waarin dit type nanomaterialen
is verwerkt. Bij uitgeharde, vaste nanoproducten
zullen er geen vrije nanomaterialen vrijkomen
maar, zo stelt de GR, bij slijtage en bewerkingen
als boren en schuren, is dit niet uit te sluiten. Inzake
de frequentie van gebruik van nanomaterialen
merkt de GR op dat blootstellingsregistratie is
bedoeld voor alle bedrijven en instellingen waarvan
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duidelijk is dat de werknemers herhaaldelijk en op
gezette tijden blootgesteld kunnen worden aan
nanodeeltjes. Incidenteel gebruik en ongevallen
horen daar wat de GR betreft niet bij. De GR acht
het voldoende dat de gegevens op bedrijfsniveau
worden aangeleverd en worden geactualiseerd bij
verandering van de werksituatie. Zij stelt expliciet
dat registratie niet op het niveau van de individuele
werknemer hoeft te worden uitgevoerd en
veronderstelt daarbij dat in de personeelsdossiers
goed wordt bijgehouden welke functies de
individuele werknemer binnen het bedrijf heeft
vervuld, zodat in voorkomende gevallen via
personeelsdossiers kan worden nagegaan wie
blootgesteld is (geweest) en dus wie mogelijk een
risico heeft gelopen.
De pilot
Op basis van dit GR advies, gefaciliteerd door het
ministerie van SZW, onderzoeken VNO/NCW en
‘FNV In Beweging’ momenteel de voor- en nadelen
van een blootstellingsregistratie bij het werken met
nanomaterialen in de pilot: Blootstellingsregistratie
Werken met Nanomaterialen. De pilot wordt
praktisch vormgegeven door IVAM UvA en
Bureau KLB. In de pilot werken bedrijven mee
uit diverse sectoren: de verfproductie, rubberen plasticsfabricage, autoschadeherstel, de
bouw, metaalindustrie, gezondheidszorg en
onderzoeksinstellingen. Een breed samengestelde
klankbordgroep met deskundigen en experts uit de
praktijk zorgt voor een kritische vinger aan de pols.
De pilot verwerft inzicht in de haalbaarheid van
een blootstellingsregistratie voor het werken met
synthetische nanomaterialen en de condities
waaronder dit instrument succesvol kan worden
ingezet. Het uitgangspunt is hierbij dat een
blootstellingsregistratie voor bedrijven in de praktijk
eenvoudig uitvoerbaar moet zijn, geen grote
administratieve last met zich meebrengt, dat de te
registreren gegevens eenduidig en begrijpelijk zijn
en dat deze ook op eenvoudige wijze verkrijgbaar
zijn.
De pilot onderzoekt niet een wettelijke verplicht
stelling van de blootstellingsregistratie.
Het plaatst het gebruik (en het potentieel risico)
van synthetische nanomaterialen als trigger voor
de blootstellingsregistratie in perspectief en gaat na
hoe de (potentiële) blootstellingsconcentraties van
synthetische nanomaterialen op de werkplek zich
verhouden tot de (gangbare) concentraties van
nanomaterialen die op het werk gevormd worden
(de process-generated nanomaterials ofwel
PGNPs).
Hobbels
Duidelijk is dat er diverse hobbels op het pad
van blootstellingsregistratie te verwachten zijn.
Zo is niet alleen de operationalisering van het
voorzorgsprincipe een moeilijke drempel die
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genomen moet worden, maar alleen al het
registreren op zich roept binnen het bedrijfsleven
in het algemeen forse weerstanden op. Dat is
onder meer bekend van de registratieverplichtingen
voor het werken met carcinogenen, mutagenen
en reprotoxische stoffen. Een andere drempel
betreft het in perspectief plaatsen van de
blootstelling aan synthetische nanomaterialen
en de veelal simultane blootstelling aan PGNPs
en de altijd aanwezige achtergrondconcentraties
aan nanodeeltjes. De vraag is zeer pregnant of
het zinvol is om een registratie van synthetische
nanomaterialen bij te houden, als de omvang
van de reguliere blootstelling aan PGNPs op de
werkvloer een orde van grootte groter is.
Nog een andere hobbel betreft de beschikbare
informatie over het al of niet gebruik (en mogelijk
vrijkomen) van nanomaterialen op de werkplek.
Die informatie is bij de grondstof- en de product
fabrikant (verfproducent, rubberproducent,
etc.) veelal wel aanwezig, maar er zijn tal van
eindgebruikers van nanomaterialen en/of nano
producten waar deze kennis niet voorhanden zal
zijn. En voor wat betreft het potentieel vrijkomen
van nanodeeltjes op de werkplek is de verwachting
dat de kennis nog minder zal zijn.
Kortom, een haalbaarheidsonderzoek is alleszins
gerechtvaardigd, en kan een interessante kijk
leveren in de keuken van de bedrijven en op
hun mogelijkheden om te anticiperen op ‘door
de politiek’ gewenste ontwikkelingen inzake
blootstellingsregistratie.
De pilot wordt uitgevoerd in de periode van april
2014 tot eind 2015. Contactpersoon voor het
onderzoek is Pieter van Broekhuizen bij IVAM.
Dr. Pieter van Broekhuizen, e-mail:
pvbroekhuizen@ivam.uva.nl
IVAM UvA BV, Plantage Muidergracht 24,
1018 TV Amsterdam
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Zijn antimicrobiële coatings veilig?
Nanocentre zoekt het uit.
Eelco Kuijpers, Maaike le Feber
Een schoonmaakbedrijf is gevraagd deurklinken in een middelgroot Nederlands ziekenhuis te
behandelen met een antimicrobiële coating. De coating zorgt ervoor dat bacteriën (waaronder de
MRSA bacterie) en schimmels geremd worden in hun groei. In een omgeving waar zich veel patiënten
met een verminderde weerstand bevinden, kan het gebruik van de coating voor gezondheidswinst
zorgen. De directeur van het schoonmaakbedrijf is door zijn personeel gewezen op een nanonotificatie, die is vermeld op de verpakking van de coating. De directeur vraagt zich af of er
gezondheidsrisico’s zijn voor zijn schoonmaakpersoneel. Nadat de directeur contact heeft gehad met
de facilitaire dienst van het ziekenhuis, wil ook het ziekenhuis graag weten of er gezondheidsrisico’s
verbonden zijn aan het gebruik van deze nanocoating voor ziekenhuispersoneel en patiënten die
logischerwijs in contact komen met de deurklinken. De directeur van het schoonmaakbedrijf benadert
Nanocentre (zie kader) voor een advies.
Bevat de coating nanomateriaal?
Nanocentre neemt contact op met de producent
van de coating om te achterhalen wat de
samenstelling is van de coating. Dit resulteert in
de volgende informatie:
• De antibacteriële werking van de coating wordt
veroorzaakt door nanodeeltjes bestaande uit
titaniumdioxide (TiO2) en zilver (Ag)
• De coating bevat 5-6% (w/w) van deze
deeltjes. De bolvormige deeltjes van 8 nm
groot, bestaan voor 98% uit anatase titanium
dioxide en voor circa 2% uit zilver.
Worden schoonmaakpersoneel, ziekenhuis
personeel en patiënten blootgesteld aan
nanomaterialen? Het schoonmaakpersoneel
wordt voornamelijk blootgesteld tijdens het
aanbrengen van de coating, terwijl ziekenhuis
personeel en patiënten alleen door aanraking
van de deurklinken worden blootgesteld.
Daarom is apart gekeken naar de blootstelling
tijdens het aanbrengen van de coating en de
blootstelling tijdens aanraking van de gecoate
deurklinken.

Omdat de activiteiten nog niet worden uitge
voerd, kunnen we de blootstelling niet meten.
In plaats daarvan hebben we theoretisch
bepaald wat de maximale hoeveelheid is
waaraan een schoonmaker tijdens de spray
werkzaamheden wordt blootgesteld. Hiervoor
hebben we de volgende aannames gedaan:
•
•
•
•

•
•
•

Aanbrengen van de coating
De gebruiksaanwijzing van de coating vertelt
dat het product gesprayd dient te worden om
het aan te brengen op een oppervlak.
Van sprayactiviteiten is bekend dat inhalatie van
de nevel een relevante blootstellingsroute is.
Daarnaast kan de nevel op onbeschermde huid
neerslaan en zo tot huidblootstelling leiden.
De blootstelling aan nanodeeltjes via inademing
is echter tijdens sprayen veel groter dan de
blootstelling via de huid.

NVvANieuwsbrief (25) 2014 - 3

 lle deurklinken worden door één
A
schoonmaker gecoat. Er worden op één dag
200 deurklinken behandeld
Het oppervlak van een deurklink is 1,5 dm2
Volgens de leverancier is 3,5 ml coating
nodig om 1 m2 oppervlak te coaten
Per deurklink wordt 0,0525 ml coating
(3,5 ml/100 x 1,5 dm2) aangebracht (bron:
toepassingsinstructies; ref.1), waarvan ca.
40% door het sprayen niet op de deurklink
terecht komt (sprayverlies)
Alle coating die niet op de deurklink terecht
komt wordt via de spraynevel ingeademd
door de schoonmaker
De dichtheid van de coating is 1028 g/dm3
(bron: veiligheidsinformatieblad)
Lichaamsgewicht (bodyweight, bw): 61 kg
(bron: RIVM (2006); 25-percentiel gewicht
vrouw, Nederland).

Op basis van deze aannames kan berekend
worden dat de schoonmaker in totaal na het
coaten van alle 200 deurklinken, maximaal
4,3 gram (10,79 x 0,4) nanodeeltjes heeft
ingeademd. Aangenomen dat deze allemaal
door het lichaam worden opgenomen bij een
lichaamsgewicht van 61 kg, geeft dit een
systemische of interne blootstelling van 0,07
gram nanodeeltjes per kg lichaamsgewicht, per
dag (g/kg bw/dag).
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•
Wat is Nanocentre?
Nanotechnologie biedt nieuwe mogelijkheden, die de kwaliteit van ons leven
kunnen verbeteren. Maar het is de vraag
of nanotechnologie in alle gevallen veilig is.
Nanocentre heeft als doel ondersteuning
te bieden bij het veilig innoveren met nanomaterialen.
Nanocentre biedt een plek waar bedrijven
antwoord krijgen op hun vragen over
veiligheid van nanomaterialen, wegwijs
worden gemaakt in het grote aanbod
van informatie en waar ze kennis kunnen
uitwisselen met andere bedrijven,
kennisinstellingen en met de overheid.
Er staat al veel informatie op de website
van Nanocentre (www.nanocentre.nl).
Bedrijven die op zoek zijn naar specifiekere
antwoorden kunnen hun vraag stellen via
de vraagbaak op de website.
Nanocentre probeert een zo concreet
mogelijk antwoord te geven.
Sommige onderwerpen zijn groter dan
de feitelijke vraag. Nanocentre heeft
dan de mogelijkheid het onderwerp in
workshopvorm uit te diepen. Ook deze
verzoeken kunnen via de vraagbaak
worden ingediend.
Nanocentre is een samenwerking tussen
RIVM, Syntens en TNO.
www.nanocentre.nl

Handcontact met deurklinken
Na het aanbrengen van de coating, hebben
gebruikers van de deurklinken handcontact met
de coating. Volgens de leverancier verliest de
coating zijn anti-bacteriële werking in 2 jaar.
We nemen aan dat dit komt doordat alle nano
deeltjes in 2 jaar van de deurklink verdwenen
zijn via handcontact met de deurklinken. Ook
voor het bepalen van de blootstelling door hand
contact gaan we uit van de worst case situatie.
Daarvoor veronderstellen we dat alle TiO2 en
Ag nanodeeltjes van 200 deurklinken over
een periode van 2 jaar bij één persoon terecht
komen, en dat alle TiO2 en Ag nanodeeltjes via
opname door de huid systemisch beschikbaar
komen. Op basis van deze en eerdere aan
names kan berekend worden dat deze persoon
in totaal een interne blootstelling heeft van
2,63 x 10-4 mg/kg bw/dag. De werkelijke bloot
stelling zal aanzienlijk lager zijn, aangezien is
aangenomen dat:
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•
•

 én persoon wordt blootgesteld aan alle
E
nanodeeltjes die op 200 deurklinken worden
aangebracht. Dit is niet heel realistisch.
Alle nanodeeltjes van de klink via huidcontact
worden verwijderd van de klink; maar
doorgaans raakt men niet de hele klink aan.
Alle nanodeeltjes na huidblootstelling door
de huid worden opgenomen. De dermale
absorptie zal waarschijnlijk veel lager dan
100% zijn.

Effect van blootstelling
Voor de meeste nanomaterialen is niet
duidelijk of en in welke mate blootstelling kan
leiden tot ongewenste gezondheidseffecten.
Door het relatief grote oppervlak van nano
materialen zijn ze over het algemeen
reactiever dan niet-nanomaterialen. Momenteel
ontbreekt het nog aan goed onderbouwde,
algemeen geaccepteerde grenswaarden voor
nanomaterialen en het is onwaarschijnlijk
dat er in de nabije toekomst een lijst daarvan
beschikbaar komt.
Schoonmaakpersoneel
Schoonmaakpersoneel wordt voornamelijk
blootgesteld door inademing aan nanodeeltjes
van TiO2 en Ag nanodeeltjes. NIOSH adviseert
een externe blootstellingslimit van 0,3 mg/m3
voor nano TiO2, gebaseerd op een mogelijk
carcinogeen effect. De data ontbreken echter
om definitief een uitspraak te doen over een
eventueel carcinogeen effect (ref. 2).
De algemeen aanvaarde chronische externe
blootstellingslimiet voor inademing van
metallisch zilver en voor oplosbaar zilver is
respectievelijk vastgesteld op 0,1 mg/m3 en
0,01 mg/ m3 (ref. 3). Daarnaast is er een INEL
(Indicative No Effect Level) voor nano-zilver
afgeleid (ref. 4) van 0.098 μg/m3. Omdat de
INEL lager is dan de algemeen aanvaarde
blootstellingslimieten, wordt getoetst aan
de INEL.
Ziekenhuispersoneel en patiënten
Ziekenhuispersoneel en patiënten worden
voornamelijk blootgesteld door huidcontact
met nanodeeltjes van TiO2 en Ag. Huidopname
van nano TiO2 deeltjes is vanwege de veel
vuldige toepassing in zonnebrandcreme goed
bestudeerd (tot 25 % (w/w) nano-TiO2 in zonne
brandcreme zonder melding van negatieve
gezondheidseffecten): er is sprake van een zeer
geringe opname door de huid (ref. 5).
Dermale blootstellingslimieten voor nano
Ag zijn niet bekend. Aangetoond is dat (Ag)
ionen afkomstig van nanodeeltjes Ag door
de huid zijn gedrongen en in de bloedbaan
terecht kunnen komen (ref. 6). Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 1996)
kan een levenslange opname van zilver (in welke
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de interne dosis niet realistisch zijn, is de
overschrijding van de INEL dermate groot dat
de blootstelling tijdens het aanbrengen van
de coating echt beter beheerst moet worden.
Verder zijn lokale effecten op de longen niet
meegenomen in de beoordeling.
De worst case blootstelling door huidcontact
voor ziekenhuispersoneel en patiënten is
2,63 x 10-7 g/kg bw/dag. Op basis van 365
dagen per jaar en 82.8 jaar lang (gemiddelde
levensverwachting Nederlandse vrouw) zou een
persoon van 61 kilogram ongeveer 0,48 gram
zilver opnemen. Dit is ruimschoots binnen deze
voorgestelde waarde van 10 gram, waarbij geen
waarneembaar effect gemeten is.
De conclusie van Nanocentre, gebaseerd op
de huidige beschikbare kennis, uitgaande van
een worst-case situatie, is dat er geen sprake
is van een systemisch gezondheidsrisico voor
ziekenhuispersoneel en patiënten door gebruik
van gecoate deurklinken.

vorm dan ook) van in totaal 10 gram, beschouwd
worden als een opname waarbij geen negatieve
gezondheidseffecten verwacht worden (ref.7).
Opgemerkt dient te worden dat deze conclusie
dateert uit een periode dat nanotechnologie nog
in de kinderschoenen stond.
Zijn er gezondheidsrisico’s voor schoonmaak
personeel, ziekenhuispersoneel en patiënten?
Het is door het ontbreken van goede gegevens
niet mogelijk een echte, volledig onderbouwde
risicobeoordeling uit te voeren. Vooral goede
gegevens over de toxiciteit van het gebruikte
nanomateriaal ontbreken. Als surrogaat wordt
hier gebruik gemaakt van de best beschikbare
gegevens: de (concept) grenswaarden voor
nano-TiO2 en nano-Ag.
De maximale blootstelling door inademing voor
schoonmaakpersoneel bij het sprayen van het
product op deurklinken is 0,07 g/kg bw/dag.
De blootstellingslimieten voor nano TiO2 en
nano Ag zijn respectievelijk 0,3 mg/m3 en
0,098 μg/m3.
Conclusie
De conclusie van Nanocentre, gebaseerd op
de huidige beschikbare kennis en uitgaande
van een ademminuutvolume van 6 liter/minuut
en een 8-urige werkdag, volledige opname
van de ingeademde deeltjes, is dat niet
aangetoond kan worden dat er géén risico is
voor het schoonmaakpersoneel. De maximale
blootstelling overschrijdt de INEL aanzienlijk
(1,48 g/m3 ofwel een factor 15.000.000).
Hoewel de maximale blootstelling en daarmee
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Advies Nanocentre
Voor het aanbrengen van de coating kan niet
worden uitgesloten dat er gezondheidseffecten
op zullen treden. De blootstelling aan de nano
materialen zal daarom moeten worden geredu
ceerd. Wegens het ontbreken van goed onder
bouwde grenswaarden, kan niet gezegd worden
tot welk niveau de blootstelling moet worden
gereduceerd. Conform het SER advies (ref. 8)
wordt daarom geadviseerd de blootstelling
te minimaliseren.
Bij het spuiten van coatings komen altijd
deeltjes vrij. Indien mogelijk kan dan ook beter
een techniek gekozen worden die tot minder
blootstelling leidt. Voorbeelden daarvan zijn:
flowcoaten (bij voorkeur geautomatiseerd),
dompelen of aanbrengen met een doek.
Als een andere techniek niet mogelijk is
dient gebruik gemaakt te worden van een
spuitcabine voorzien van voldoende ventilatie
waar de losse deurklinken worden behandeld.
Probeer ten aanzien van het spuiten in acht
te nemen met grove druppels te spuiten en
gebruik te maken van stoffen met een lage
vluchtigheid, en maak de ruimte goed schoon
na afloop. Indien dat niet kan of niet voldoende
reduceert, wordt geadviseerd gebruik te
maken van een vloeistofdichte wegwerpoverall,
adembescherming met verse luchttoevoer
(bijvoorbeeld een volgelaatsmasker),
handschoenen (bij voorkeur gemaakt van
neopreen, nitril of ander chemisch resistent
materiaal) afgestemd op de stoffen waarmee
wordt gewerkt en vloeistofdichte schoenen.
Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat
er tijdens de spuitwerkzaamheden geen
omstanders aanwezig zijn.
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Tot slot…
Het gebruik van gecoate deurklinken lijkt niet
tot gezondheidsrisico’s te leiden: zelfs onder
zeer ‘worst case’ omstandigheden blijft de
blootstelling aan nano-zilver en nano-TiO2
ruim beneden de norm. Tegenwoordig worden
echter niet alleen deurklinken antimicrobieel
behandeld, maar ook muren, deurposten,
ambulances etc. De totale blootstelling van
mensen aan nanodeeltjes kan hierdoor veel
groter zijn dan hier is berekend. Of deze totale
blootstelling tot gezondheidsrisico’s kan leiden
is hier niet onderzocht.
De Scientific Committee on Emerging and
Newly Identified Health Risks van de EU
(SCENIHR) heeft bovendien recent haar zorg
geuit over de versnelde en meer efficiënte
opbouw van resistentie van bacteriën door
gebruik van zilver (ref. 9).
Om de vraag te kunnen beantwoorden of het
nuttig is deze coating aan te brengen, zou de
gezondheidswinst afgezet moeten worden
tegen de restrisico’s (na optimale beheersing)
van het aanbrengen van de coating en het
gebruik van de deurklinken.
Heeft u vragen over de veiligheid van uw
nanoproduct? Vanuit Nanocentre helpen we u
graag op maat verder.

Referenties:

1.	Baril Coating: http://www.baril.nl/Advies/
Technische_Informatie/158/Applicatiegegevens.html
2.	National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH). Current intelligence bulletin
63 occupational exposure to titanium dioxide.
Cincinnatie, Ohio: DHHS (NIOSH); 2011. Report
nr 2011-160.
3.	Drake PL, Hazelwood KJ. Exposure-related
health effects of silver and silver compounds:
A review. Ann Occup Hyg 2005;49(7):575-85.
4.	Christensen FM, Johnston HJ, Stone V, Aitken
RJ, Hankin S, Peters S, Aschberger K. (2010):
Nano-silver - feasibility and challenges for human
health risk assessment based on open literature.
Nanotoxicology. 2010 Sep;4(3):284-95.
5.	RIVM. KIR-nano: Signaleringsbrief 1, Jaargang 4,
nummer 1; 2013.
6.	The Danish Environmental Protection Agency,
Dermal Absorption of Nanomaterials, Part of
the ”Better control of nano” initiative 2012-2015
Environmental Project No. 1504, 2013.
7.	World Health Organisation, “Silver in drinking
water: Background document for the development
of WHO Guidelines for Drinking Water Quality,”
WHO, Geneva, Switzerland, WHO/SDE/
WSH/03.04/14, 1996.
8.	SER, 2009, Veilig omgaan met nanodeeltjes op
de werkplek, SER-advies 2009/1, 20 maart 2009.
9.	SCENIHR, Opinion on Nanosilver: safety,
health and environmental effects and role in
antimicrobial resistance, 10 -11 June 2014.

Eelco Kuijpers, Maaike le Feber, TNO

24

NVvANieuwsbrief (25) 2014 - 3

Nano Arbozorg:
van privaat naar publiek geleid
Theo Scheffers
De worsteling van de nano Arbozorg in Nederland staat niet op zichzelf. Tijdens de AIHCe 2014 in San
Antonio bezocht ik de sessie van NIOSH Nano coördinator Chuck Geraci over een “New Model for
Nanomaterials Science” wat zoveel inhoudt dat wetenschappers van allerlei disciplines hun beperkte
kennis over nanomaterialen en nano-blootstelling nog verder gaan delen.
Gaan herkauwen kun je ook zeggen. Want de presentaties die volgden waren net als in Europa een
herhaling van wat nu al ruim een decade wordt uitgedragen: we kennen de asbest-les en papegaaien
“This may never happen again”. We weten en vermoeden iets van de gevaren maar het onderzoek
naar relevante toxicologische eindpunten levert maar weinig op. Misschien valt het allemaal wel mee.
En er is enige vooruitgang: we kunnen het steeds beter meten!

De presentatie van
Chuck Geraci
is hier te vinden:
http://tinyurl.com/mmke7to
Creatieve tijdelijke oplossing
Het RIVM heeft tijdelijke nano-referentiewaarden
voorgesteld. Deze zijn voornamelijk gebaseerd
op “expert judgment”. Een creatieve oplossing
diende zich hiermee aan, want op deze
wijze is het voorzorgprincipe (“no data, no
exposure”) te omzeilen. Het heeft namelijk de
geur van “data”, wat “exposure” legitimeert.
Deze referentie waarden zijn door de sociale
partners in de SER omarmd en maken
de weg vrij voor goede praktijken, zonder
wetenschappelijke onderbouwing. De tijdelijk
nano-referentiewaarden bieden echter
grotendeels suggestieve veiligheid, ook al zijn
ze opgesteld door gerenommeerde instituten.
Op 11 december 2012 heeft minister Asscher
deze creatieve oplossing tot beleid verheven.
De beloftevolle technische en economische
voortuitgang kan verder, net als de betrokken
beleidsvoorbereiders.
De werknemers moeten er het beste van hopen
en wij arbeidshygiënisten moeten er het beste
van maken.
Een vergelijkbare lijn ging er in juni dit jaar
niet echt in bij de AIHCe arbeidshygiënisten
die dagelijks de werkvloer moeten begeleiden
en informeren. Men vindt de hink-stap-sprong
naar de goede-praktijken wel erg groot. In
ieder geval te groot voor de risicoperceptie
van de nano-werkers. Hoe zeker is dit allemaal
en welk risico wordt er met hun gezondheid
genomen?
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Nano-cohort
In 2007 heb ik vanuit Haskoning en samen
met Lex Burdorf aan SZW voorgesteld een
wetenschappelijk verantwoorde registratie van
Nano werkers op te zetten. ‘Mooi voorstel’ werd
er toen gezegd, maar het werd afgeserveerd:
men durfde het niet aan bij SZW. Liever liet
men toen de industrie op kosten van de
belastingbetaler haar eigen vlees keuren. Het
lag allemaal te gevoelig: patentbescherming,
bedrijfsgeheim, pottenkijkers, industrie- en
crisispolitiek en zelfs de privacybescherming
werden als bezwaren genoemd.
Op 12 december 2012, een dag na
Asscher’s beleidsbrief, verzendt de
Gezondheidsraad het advies “Werken met
nanodeeltjes: blootstellingsregistratie en
gezondheidsbewaking”. Het bepleit een
structureel en doeltreffend verzamelen
van “real time data” bij werknemers in
een prospectief cohort programma. Een
registratie van de aard, mate en duur van
de blootstelling. Zo’n cohortonderzoek (liefst
internationaal) toont de intentie serieus “data”
te willen verzamelen. Hierop wordt in de VS
(net als in Nederland) huiverig gereageerd:
het zou technisch niet haalbaar zijn. Vreemd,
want er zijn wettelijke registraties voor
ioniserende straling en kankerverwekkende
stoffen (inclusief asbest). Er zijn ook andere
voorbeelden van prospectieve registraties van
bevolkingsgroepen, inclusief werknemers, die
naar behoren werken. In de jaren 80 en 90
van de vorige eeuw heb ik mogen bijdragen
aan een brede registratie van werknemers,
hun gezondheid en de beroepsmatige
blootstelling aan chemie en geluid bij de DSM
bedrijven in Geleen. Dit bleek een eenvoudige,
gewaardeerde en vruchtbare exercitie.
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Zo’n nano-cohortonderzoek is ook dè manier
om de vinger aan de pols te houden en om
periodiek de gezondheid van betrokkenen
te beoordelen en te toetsen aan de nieuwe
inzichten die het “Models for Nanomaterials
Science” oplevert.
Publiek geleid
Na bijna 2 jaar komt er nu een pilot voor een
vrijwillige registratie op bedrijfsniveau die
invulling gaat geven aan dit advies. Pieter
van Broekhuizen rapporteert hierover in dit
themanummer ‘Nano en arbo’ en formuleert
behalve de voordelen van deze aanpak ook
veel van de in 2007 genoemde faalfactoren
(“hobbels”), als dit vanuit de private bedrijven
moet worden georganiseerd.
We vinden met zijn allen arbeidsveiligheid net
zo belangrijk als economische vooruitgang.
En als maatschappij willen we de nanovooruitgang niet tegenhouden ondanks het
ontbreken van essentiële veiligheidskennis.
Tien jaar “Models for Nanomaterials Science”
heeft geen duidelijk inzicht geleverd in (het

ontbreken van) de speciale risico’s van
nanodeeltjes en –materialen en biedt weinig
perspectief op snelle, nieuwe inzichten. Een
nano-cohort maakt het negeren van het
voorzorgprincipe meer zichtbaar en vereist
dus enige beleidsmatige durf (“Werknemers
als proefkonijnen” zal er vanuit verschillende
percepties worden geroepen).
Op diverse terreinen is geconstateerd dat
de verschuiving van publieke naar private
verantwoordelijkheid te ver is doorgeschoten.
Arbo is daar één voorbeeld van en nanoarbozorg een treffend voorbeeld. Het wordt
tijd om te erkennen dat de nano-arbozorg te
geladen en te complex is om volledig aan de
private partijen over te laten.
Laten we als maatschappij zeggen: ”Niet
langer dralen maar nu beginnen met een
verplichte, publiek geleide, wetenschappelijk
verantwoorde, nano-blootstellingsregistratie en
gezondheidkundige bewaking!”
Ir. Theo Scheffers, TSAC, http://www.tsac.nl
E-mail: theo.scheffers@tsac.nl

Voor wat hoort wat …
Behalve op verzoek van de redactie, kan elk NVvA-lid ook uit eigen beweging een artikel insturen.
Om de NVvA-leden te stimuleren om bijdragen te leveren aan de Nieuwsbrief, is in overleg met het
bestuur besloten dat leden die een bijdrage leveren een cadeaubon van € 25,= kunnen ontvangen.
Om die bon te ontvangen dient uw bijdrage te voldoen aan een of meer eisen:
•
•
•
•

 en artikel moet meer dan één pagina beslaan ofwel minimaal 1200 woorden. De redactie
E
beslist over plaatsing of niet.
Wanneer er meerdere auteurs zijn, worden hogere eisen (meer tekst) aan het artikel gesteld.
Er worden maximaal 2 cadeaubonnen uitgereikt voor één artikel. Indien er meer dan 2 auteurs
zijn, moeten die de buit delen.
Een leuke foto voor de rubriek ‘Arbofoto’ wordt eveneens beloond, mits de foto ook daadwerkelijk
wordt geplaatst.
Op de ingezonden foto mogen geen auteursrechten of copyrights rusten.

Certificeringspunten
• In de Nieuwsbrief geplaatste artikelen kunnen in aanmerking komen voor certificeringspunten.
• De auteur(s) kunnen het geplaatste artikel in hun “portfolio” opnemen. De certificerende instantie
stelt vast of en hoeveel punten de auteur krijgt toegekend.
• Afhankelijk van onderwerp, diepgang, omvang enz. van het artikel kunnen er één tot (maximaal)
3 certificeringspunten worden toegekend.
Hoeveel aanmoediging heeft u nog nodig?
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IOHA Nieuws!

Misschien is het beste om te starten bij wie ik ben. Mijn naam is Andrea Hiddinga, als arbeidshygiënist
werkend bij ArboUnie en sinds mijn studietijd lid van de NVvA. Binnen de NVvA ben ik voorzitter van
de werkgroep Internationaal. Daarnaast ben ik voor Nederland de vertegenwoordiger in de IOHA
board én lid van het dagelijks bestuur van IOHA in de functie van penningmeester. Voor veel
arbeidshygiënisten binnen de NVvA zal bij het roepen van de naam IOHA niet gelijk een duidelijk
beeld ontstaan. Dit heb ik zeker gemerkt tijdens de borrel, die eind januari in kasteel Woerden
werd georganiseerd door de commissie Buitenland. Tijdens deze buitenlandborrel hebben we
kennisgemaakt met leden van de NVvA met interesse voor buitenland en voor internationale contacten
of die werkzaam zijn bij internationaal opererende bedrijven. Daarnaast is er specifiek gekeken naar
de IOHA-strategie die momenteel ontwikkeld wordt voor de periode 2015 - 2020.
Buitenlandborrel
Uit de discussie die gevoerd is, werd al snel
duidelijk dat de IOHA als organisatie weinig
tot niet zichtbaar is voor de arbeidshygiënist
in zijn dagelijkse werkzaamheden. Ook werd
geconstateerd, dat ondanks de activiteiten van
de IOHA, zoals de IOHA congressen die eens
per drie jaar gehouden worden en de Newsletter
de IOHA verder weinig zichtbaar is in het
internationaal krachtenveld op het gebied van
arbeidshygiëne. Op basis van deze bevindingen
hebben we tijdens de borrel ook gekeken wat
voor NVvA belangrijk is, welke verwachtingen
hebben we ten aanzien van de IOHA en waar
zouden we met de Arbeidshygiene in 2020
wereldwijd willen of moeten staan.
Met deze duidelijke boodschap ben ik terug
gegaan naar de IOHA meeting in Stavanger op
20 en 21 februari. In de speciale strategie sessie
waarin 18 landen vertegenwoordigd waren,
heb ik vooral de aspecten van de bekendheid
dan wel de zichtbaarheid, de invloed in het
internationale krachtenveld alsook het verbeteren
van het aanwezige netwerk, benoemd als zijnde
zaken waar IOHA aan moet werken. Ik was blij
dat deze aspecten ook door andere organisaties
herkend werden.
Nieuwe strategie
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan
het vertalen van al deze informatie naar een
nieuwe visie, missie en strategie. De nieuwe
strategie zal in 2015, tijdens het 10e IOHA
congres in London (noteer in je agenda de
data: 26 - 30 april 2015), gepresenteerd
worden.
Echter, voordat het zover is zal de concept
strategie in de volgende boardmeeting, die
medio oktober gehouden wordt, uitgebreid
bediscussieerd worden. Ter voorbereiding
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op deze vergadering heb ik met een aantal
NVvA-leden de concept strategie nog eens
besproken.
Volgend IOHA congres
Tijdens de vergadering is Stavanger is tevens
besloten wie het 11e IOHA congres in 2018 mag
organiseren. Twee landen hebben een voorstel
ingediend, Zuid Afrika (SAIOH) en de Verenigde
Staten (AIHA). Na een presentatie door beide
landen is, door de IOHA board, besloten de
organisatie van het congres toe te kennen aan
de AHIA.
Ten slotte
De IOHA Newsletter heeft een nieuw format
en uitstraling gekregen. Vanuit de newsletter
editor wordt iedereen die interessant nieuws
te melden heeft, uitgenodigd om een artikel in
te leveren. De Newsletter kan een interessant
medium zijn om ontwikkelingen op het gebied
van arbeidshygiëne met de rest van de wereld
te delen. Maar ook een congres of interessante
bijeenkomst mag in de newsletter vermeld
worden. We willen alle NVvA-leden uitnodigen
om gebruik te maken van deze mogelijkheden.
Andrea Hiddinga, NVvA Werkgroep
Internationaal; IOHA Board member
E-mail: andrea@hiddinga.net
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HOBÉON SKO BIEDT
DRIEVOUDIGE CERTIFICATIE AAN
“Waarom zou ik me laten certificeren als ik al gediplomeerd ben?”, is een vraag die Hobéon SKO
regelmatig ontvangt. Met een diploma sluit iemand een opleiding af en een diploma is in principe
toch een leven lang geldig? Ja, dat is inderdaad waar. Maar een diploma is geen waarborg voor
het op peil houden van opgedane kennis en kunde. Vakbekwaamheid is aan slijtage onderhevig en
dient niet alleen onderhouden, maar ook verder ontwikkeld te worden. Certificering is een instrument
om dit systematisch te volgen en te controleren. Een certificaat borgt namelijk kennis, kunde en
beroepservaring over een langere periode. Daar komt nog bij dat een certificaat doelbewust een
beperkte geldigheid kent. Het kan uitsluitend verlengd worden als de vakbekwaamheid aantoonbaar
is onderhouden.
plaatsvindt op een internationaal (ISO)
genormeerde wijze.
Werkwijze: vakbekwaamheid zichtbaar maken
De toetsing van vakbekwaamheid wordt uitge
voerd door inhoudelijk deskundigen. Zij toetsen
op een objectieve en consistente wijze, op basis
van vastgelegde criteria, de kennis en kunde
van de professional. Dit wordt gedaan door het
beoordelen van opleiding, werkervaring en bijen nascholing.

Drievoudige certificering
Hobéon SKO is een geaccrediteerde instelling
voor het certificeren van de vakbekwaamheid
van personen volgens de internationale
norm ISO 17024. Het certificeren van Hoger
Veiligheidskundigen en Arbeidshygiënisten
wordt al geruime tijd door Hobéon SKO gedaan,
respectievelijk sinds 1994 en 2001. Hobéon
SKO wil hier ook de certificering van Arbeids- &
Organisatiedeskundigen aan toevoegen. Dit
maakt het mogelijk om dubbele en drievoudige
certificatie toe te kennen. Hierdoor kunnen
professionals zich bij Hobéon SKO in één keer
laten certificeren voor drie ‘kerndeskundigheden’
uit de Arbowet, met hun verschillende
certificatieschema’s.

Op de website van Hobéon SKO (www.
hobeon.nl/certificering/personen) heeft elk
certificeringssysteem een eigen register van
gecertificeerden om de vakbekwaamheid van
deze professionals voor iedereen zichtbaar te
maken.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over persoonscertificering
door Hobéon SKO, dan kunt u contact
opnemen met de heer Paul van Embden via
p.vanembden@hobeon.nl of (070) 306 6800.
Paul van Embden, Hobéon SKO

Breed maatschappelijk draagvlak
Certificering op de wijze waarop het door
Hobéon SKO wordt uitgevoerd, kent een
breed maatschappelijk draagvlak, omdat in de
certificeringssystematiek alle belanghebbende
partijen, zoals werknemers, werkgevers,
vakorganisaties, beroepsverenigingen,
opleidingen en certificaathouders zijn
vertegenwoordigd. De certificeringsystemen
hebben bovendien internationale betekenis
(erkenning en herkenning) omdat de certificatie
28

NVvANieuwsbrief (25) 2014 - 3

CERTIFICERING “ON HOLD”
… voor hoe lang?
Versie 1.0 van de stelselwijziging voor arbeidshygiënisten, hoger veiligheidskundigen en arbeids- &
organisatiedeskundigen is wetgeving geworden per 1 juli 2012. Het is de beheerstichting BCD tot op
vandaag (bijna twee jaar later) niet gelukt om een nieuwe versie vast te laten stellen door SZW.
Een half jaar na juli 2012 is door de stichting BCD een nieuwe versie aangeleverd. Maar door SZW
zijn steeds meer regels opgesteld, die het bemoeilijken om überhaupt een update van een regeling
te kunnen doorvoeren, waardoor de stichting BCD versie na versie heeft moeten aanleveren. De
nieuwste versie is uitgebreid besproken in het CCvD, met de diverse beroepsverenigingen en met de
verschillende certificerende instellingen.
SZW is echter van mening dat deze nieuwe versie van de regeling niet kan worden ingevoerd, met
als reden dat het niet om een update van versie 1.0 gaat maar om een compleet nieuwe regeling.
Een nieuwe regeling moet door de juristen worden beoordeeld en dat kost maanden.
De Raad voor Accreditatie (RvA) dient bij elke certificerende instelling een onderzoek uit te voeren
naar de juiste wijze van invulling van de wet. Bij Hobéon SKO vond dat onderzoek eind februari
2014 plaats. Tijdens dit onderzoek concludeerde de RvA dat geen enkele certificerende instelling
kan voldoen aan de eisen van de huidige wet (versie 1.0) en dus ook Hobéon SKO niet. De RvA
constateerde dat de eisen onduidelijk zijn en daardoor multi-interpretabel, er ontbreken een aantal
eisen, de eisen spreken elkaar tegen en de eisen voldoen niet aan de norm (ISO/IEC17024), die
internationaal wordt toegepast.
Hobéon SKO streeft ernaar, voor zover mogelijk, te voldoen aan de huidige wetgeving. Maar met het
verlopen van alle aanwijzingen van SZW op 1 juli 2014 zijn het spannende tijden. Er is geen formeel
uitstel verleend en er is geen nieuwe certificeringsregeling.
Bij het samenstellen van deze Nieuwsbrief (begin september 2014) was het zelfs niet mogelijk
om (her)certificering aan te vragen. Maar op de valreep kwam het bericht, dat Hobéon SKO per
1 augustus 2014 met terugwerkende kracht alsnog geaccrediteerd is voor de certificering van de drie
‘Arbo kerndeskundigen’ (AH, HVK, A&O). Voorlopig volgens het oude schema. Onduidelijk is nog, of
de nieuwe certificeringsregels voor januari 2015 van kracht zullen kunnen worden, of pas daarna …
……RRRRRRAH!
(Redactie Nieuwsbrief, zie weblog Hobéon SKO)
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ARBOFOTO

Wetenschappelijk onderzoekers kunnen zelf worden blootgesteld aan de nieuwste arborisico’s,
zoals u elders in deze Nieuwsbrief kunt lezen.
Wetenschappelijk onderzoek zorgt ook voor voortschrijdende inzichten,
zoals onderstaande foto illustreert:
In een onderzoekslaboratorium worden asbest handschoenen gebruikt als PBM!

De foto is afkomstig uit de Encyclopedia of Occupational Health and Safety;
(3rd (revised) edition; Vol. 2 L - Z; page 1177; 1989).
Nog maar 5 jaar voor de invoering van het asbestverbod in Nederland!
Hartelijke dank (en een cadeaubon) gaat van de redactie uit
naar de inzender, Jan Ooms (SABIC).

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar.
Wat is er te zien en waarom wilt u dit delen met de lezers van de Nieuwsbrief.
U kunt uw foto’s mailen aan het secretariaat (nvva@arbeidshygiëne.nl) of aan één der redactieleden.
30
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Boekbespreking:
Elektrostress Handboek
Sinds onze Thema-Nieuwsbrief (2014-1) over EHS en EMV is van de hand van Dr. Hugo Schooneveld
inmiddels het Elektrostress Handboek verschenen. Schooneveld is in 1970 aan de RU Groningen
gepromoveerd als neurobioloog en heeft gewerkt op het terrein van hormonale bestrijding van
insecten. In 2007 heeft hij de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) opgericht, dat fungeert als
kenniscentrum en gesprekspartner voor officiële instanties inzake EHS. Het doel van de stichting is,
om EHS-klachten te doorgronden en daarvoor oplossingen te zoeken, waarbij met name de reductie
van EMV-velden in de leef- en werkomgeving centraal staan. Schooneveld geeft duidelijk aan, dat er
‘tot nu toe geen enkel effect gezien is dat als directe reactie op blootstelling (aan EMV) kan gelden’.
Elders stelt hij duidelijk: “Niet alle EMV zijn schadelijk, niet alle mensen hebben er last van, mensen
verschillen in de velden die hen storen en in de gezondheidsproblemen die daaruit voortvloeien.
Dat bemoeilijkt het inzicht. Om te kunnen handelen is kennis essentieel.”

Auteur:
Jaar van uitgave:
Uitgever:
ISBN:
Prijs:

Het Elektrostress boek geeft een overzicht
van de aan EMV toegeschreven gezondheids
klachten en van de actuele kennis, vragen
en twijfels die er bestaan over de risico’s van
elektromagnetische velden (EMV).
Het laatst ingenomen (2008) standpunt van de
Nederlandse Gezondheidsraad daarover is:
“Het beeld dat uit de wel bruikbare gegevens
naar voren komt, is dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen blootstelling en
het optreden van gezondheidsklachten
(als hoofdpijn, migraine, vermoeidheid,
slapeloosheid, concentratieproblemen, jeuk
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Hugo Schooneveld
2014
EMV-EHS, Wageningen
978-90-9027793-6
€ 29,95 (272 pags)

en warmtesensaties). Wel is er een verband
aangetoond tussen de klachten en de
veronderstelling blootgesteld te worden.
Wie vermoedt dat hij aan blootstelling onderhevig
is, rapporteert genoemde klachten eerder dan
iemand die denkt niet blootgesteld te zijn.”
Innocent until proven guilty?
Schooneveld plaatst bij dit standpunt als
kanttekening een uitspraak van professor
David Gee, dat ‘…afwezigheid van bewijs niet
hetzelfde is als bewijs van afwezigheid …(van
een effect)’. Kernvraag in het boek is eigenlijk:
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‘Moet een oorzakelijk verband tussen EMVvelden en gezondheidsklachten eerst bewezen
worden, alvorens we maatregelen treffen om
EMV te reduceren?’ In het beleid ten aanzien
van gezondheidsbescherming inzake milieu en
arbeidsomgeving geldt het voorzorgsprincipe.
Dat lijkt ook Schooneveld te hanteren.
Hij beschouwt EMV als oorzaak van diverse
gezondheidsklachten, totdat het tegendeel
bewezen is. Met name omdat hij veel gevallen
heeft gezien waarin EMV-reductie de klachten
deed verdwijnen. Het boek is een moedige
poging om de feiten en vermoedens hierover
op een rijtje te krijgen. Maar vooral is het een
pleidooi om in elk geval maatregelen te nemen
om EM-velden in de leef- en arbeidsomgeving
te reduceren, omdat met vele gevallen gestaafd
wordt, dat dat effect kan hebben.
Relatie EMV en klachten
Het boek legt een relatie tussen ziekte
(gezondheidsklachten) en de (nog altijd
groeiende) aanwezigheid van EM-velden
uit een veelheid aan EMV-bronnen, zowel
binnen- als buitenshuis. Denk aan de toename
van computers, tablets, mobiele telefoons,
smartphones, GSM- en UMTS-masten en
vele nog in ontwikkeling zijnde toepassingen.
Stichting EHS heeft tot en met 2013 via
enquêteformulieren meer dan 400 datasets
verzameld van mensen die gezondheidsklachten
ervaren die, volgens hen zelf, veroorzaakt
zijn door EMV-bronnen. Het gaat bij geen van
die personen om tumoren of andere vormen
van kanker en de gemelde klachten lopen per
persoon sterk uiteen.
Vanuit het medisch circuit ondervinden de
meeste van deze mensen weinig of geen hulp.
In veel gevallen worden de klachten gezien als
een probleem dat ‘tussen de oren’ zit, en dan
niet in de vorm van hersenschade, maar als
‘slechts een idee’. Behandeling met psychische
begeleiding, cognitieve gedragstherapie wordt
nogal eens voorgeschreven. Die behandeling
gaat geheel niet in op het wegnemen van de
(vermeende) oorzaak van de klachten.
Ook vanuit de psychologie komen er inmiddels
geluiden om, waar mogelijk, in elk geval ook het
aantal en de sterkte van EMV-bronnen in de
leefomgeving te reduceren.
SOLK
Na een beschrijving van elektromagnetisme
gaat de auteur verder over EHS (elektro hyper
sensitiviteit). EHS als onverklaard verschijnsel of
syndroom staat in de biologie en in de medische
wereld niet alleen, denk aan het ‘chronisch
vermoeidheidssyndroom’, fybromialgie en het
‘prikkelbare darmsyndroom’.
Deze onverklaarde maar wel aanwijsbare
klachten worden tegenwoordig aangeduid
32

met de term SOLK (Somatische Onvoldoende
verklaarde Lichamelijke Klachten en
somatoforme stoornissen).
Een belangrijk kenmerk van EHS is juist, dat er
geen diagnostisch kenmerk bestaat waarmee
EHS kan worden vastgesteld. Er is geen ‘marker’
voor EHS. Wat ook niet helpt, is dat verschillende
personen met EHS verschillend kunnen
reageren op eenzelfde blootstelling aan EMV.
Wel zouden individuen een reproduceerbare
reactie vertonen bij herhaling van de
blootstelling. Maar ook dat gaat niet altijd op,
want verderop in het boek wordt aangegeven dat
‘de ervaring van velen is dat de reactie wisselt’.
Sommige mensen (zeggen dat ze) binnen
enkele seconden ‘opmerken’ dat ze zich in
een hen storend veld bevinden, maar er is nog
nooit gebleken dat ze het veld echt ‘voelen’.
De genoemde klachten betreffen allemaal
‘secundaire effecten’ die pas achteraf worden
ervaren, hetgeen kan duiden op een vertraagd
effect van het zenuwstelsel op blootstelling
aan storende EMV. Enerzijds is het nuttig dat
EHS erkenning krijgt als een vorm van SOLK,
anderzijds dreigt daarbij het gevaar dat artsen
zich alleen op behandeling richten en niet op het
wegnemen van de oorzaken, ofwel de EMVbronnen.
Het boek geeft verder een uitgebreid overzicht
van verschillende heersende opvattingen over
EHS en EMV, van EMV –bronnen buitenshuis
en binnenshuis en onderweg (auto, trein), over
zendinstallaties, mobiel bellen en zendmasten.
Uitgebreide hoofdstukken over biologische
effecten en mogelijk betrokken hersenfuncties,
en natuurlijk ook aandacht voor normen en
richtlijnen en beschikbare meetmethoden en
instrumenten.
Wat kunnen we doen?
Het Elektrostress Handboek bevat heel
veel informatie maar kan bij de huidige
stand van wetenschappelijke kennis nog
niet de duidelijkheid bieden die we (ook
arbeidshygiënisten) zo graag wensen. Mogelijk
kan het IRAS met de lopende onderzoeken
naar (onder andere) EHS hierover binnen
enkele jaren meer uitsluitsel geven, maar dat is
allerminst zeker.
Bij het IRAS wordt onderzocht of proefpersonen
in gecontroleerde omstandigheden
reproduceerbaar reageren op blootstelling aan
EM-velden, in de zin van herkennen van de
blootstelling, al dan niet gepaard met meetbare
fysieke respons. Maar ook als het IRAS geen
EHS kan constateren zullen de klachten van veel
mensen die zij zelf aan EMV toeschrijven niet
verdwijnen.
De laatste hoofdstukken bevatten een pleidooi
voor het reduceren van aantal en veldsterkte van
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EMV-bronnen waarmee de westerse mens zowel
op het werk, als thuis en daartussenin, vooral de
laatste 20 tot 25 jaar te maken heeft gekregen.
Volgens Schooneveld zijn er veel gegevens
dat afschermingen tegen hoge EM-frequenties
mensen helpen om zich in hun omstandigheden
te schikken en zich verder prima maatschappelijk
handhaven. Hij pleit voor het nemen van
dergelijke maatregelen, ook als we niet het
precieze mechanisme van blootstelling-respons
begrijpen. Vanuit de arbeidshygiënische strategie
is daar niets op tegen, behalve dat dit geen
“Evidence Based” maatregelen zijn. Bovendien
speelt bij het nemen van maatregelen natuurlijk
altijd een kosten-baten analyse een rol; ook die
wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een
duidelijke oorzaak-respons relatie.
Kortom
Voor arbeidshygiënisten die zich in deze materie
willen verdiepen, zieker degenen die in hun
beroepspraktijk bedrijven of instellingen met
EMV-velden tegenkomen, of werknemers die
bepaalde klachten ondervinden en deze wijten
aan EMV, kan ik dit boek beslist aanraden.
Recensie: Jodokus Diemel
redactie Nieuwsbrief en website

Bijeenkomst EMV Richtlijn
Op 26 juni 2013 is een nieuwe Europese
richtlijn vastgesteld (Richtlijn 2013/35/EG)
met betrekking tot Elektro-Magnetische
Velden, EMV. Daarin zijn ook regels
opgenomen voor het opstellen van een
risico-inventarisatie en -evaluatie.
Deze richtlijn zal in Nederland per 1 juli 2016
officieel van kracht worden. De eerdere
Richtlijn 2004/40/EU is daarmee ingetrokken.
Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid organiseert op
woensdagmiddag 3 december 2014
een informatieve bijeenkomst
over de nieuwe Europese richtlijn.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden,
mogelijk wordt het aantal deelnemers
beperkt.
Nadere informatie hierover volgt nog.
Heeft u vragen, suggesties en/of
opmerkingen,
wilt u zich vast aanmelden of wilt u graag
een bijdrage leveren?
Neem dan contact op via het e-mailadres:
emvrichtlijn@minszw.nl.
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Boekbespreking:
Zakboekenreeks Arbeidsveiligheid
Auteur:
Jaar van uitgave:
Redactie:
Uitgever:
Prijs:

Verschillende
2012 - 2014
Wim van Alphen
Kerckebosch Media, Zeist
Van € 17,50 tot € 22,50

Uitgeverij / studiecentrum Kerckebosch is halverwege 2012 begonnen met de uitgave van een serie
zakboekjes die elk een onderwerp uit het veld van de ‘Arbeidsveiligheid’ behandelen voor een breed
publiek. Er zijn indeze serie middels vijf zakboekjes verschenen, die achtereenvolgens behandelen:
Gevaarlijke Stoffen, Geluid en Trillingen, Veiligheid en Gedrag, Analyse van Ongevallen en Fysieke
Belasting.
Voordat we op de zakboeken afzonderlijk ingaan, nog even wat algemene opmerkingen. De zak
boeken passen daadwerkelijk in een (jas)zak. De uitgaven zien er goed verzorgd uit en de plaatjes
en tabellen zijn duidelijk. De structuur van de tekst in de zakboekjes is steeds ook min of meer gelijk.
Allereerst wordt het onderwerp nader uitgelegd, dan wordt aangegeven waar in de werksituatie het
risico voorkomt, hoe je het risico meet of analyseert en wat je kunt doen om het te beperken. Natuurlijk
ontbreken in de boekjes ook de wetgeving niet en daarnaast bevatten ze de nodige praktische tips in
een hoofdstukje ‘Do’s en DON’Ts’. Daarnaast is er ook nog een hoofdstukje ‘Wist je dat …’ met allerlei
wetenswaardigheden. De zakboeken worden hier besproken in de volgorde waarin ze zijn uitgebracht.
Zakboek Gevaarlijke Stoffen
Auteur: Jodokus Diemel
Het zakboekje ‘Gevaarlijke Stoffen’ is een
handig, overzichtelijk en leesbaar boekje
over gevaarlijke stoffen. Het is goed leesbaar
voor leken en behandelt de belangrijkste
onderwerpen op dit onderwerp. Met betrekking
tot de trias ‘Herkennen’, ‘Beoordelen’
en ‘Beheersen’ van blootstelling ligt het
zwaartepunt in dit boekje duidelijk op het
eerste, het herkennen van gevaarlijke stoffen.
Vanuit dat oogpunt wordt etikettering en
classificatie uitgebreid besproken en toegelicht.
Handig is daarbij dat de verschillende
systemen (nieuwe GHS-, oude WMS- en ADRclassificatie) overzichtelijk naast elkaar worden
gezet.
Ook prettig is dat in dit kader zowel de
veiligheidskundige risico’s (explosie, brand,
corrosieve stoffen) als de gezondheidskundige
risico’s beide goed uit de verf komen en
in hoofdlijnen duidelijk worden besproken.
Thematisch worden verder een aantal stoffen of
groepen van stoffen in meer detail behandeld,
bijvoorbeeld oplosmiddelen, asbest, diesel.
Het ‘beoordelen’ en ‘beheersen’ van gevaarlijke
stoffen wordt ook in het zakboekje behandeld,
maar minder uitgebreid dan voor het aspect
‘herkenning’. Storend is dit echter niet en gezien
de doelgroep van het zakboekje lijkt het terecht
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dat het zwaartepunt bij de herkenning ligt.
Op hoofdlijnen heeft het zakboekje zowel voor
‘beoordeling’ als ‘beheersing’ de onderwerpen
goed weer en verwijst op diverse punten terecht
naar meer specialistische ondersteuning, ook
omdat het dan vaak om maatwerk gaat die voor
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een zakboekje onmogelijk in detail kan worden
behandeld.
Hoe goed en nuttig ook, in elk boekje vind je
altijd een paar dingen die voor verbetering
vatbaar lijken, zo ook in dit zakboekje:
•

•

•

•

•

 ij de bespreking van kankerverwekkende
B
stoffen lijkt het accent te veel te liggen op
de stochastisch werkende carcinogenen.
Ook bij kankerverwekkende stoffen
kan in sommige gevallen een veilige
drempelwaarde bestaan en dit komt in het
zakboekje mijns inziens niet helemaal goed
uit de verf.
De terminologie over stofblootstelling is niet
altijd duidelijk en soms ook onjuist. Zo wordt er
nog de term ‘totaalstof’ gehanteerd wat in de
huidige arbeidshygiënische praktijk eigenlijk
geen gangbare term meer is. Storender is
echter dat de term en definitie van inhaleerbaar
stof onjuist is en niet in overeenstemming
is met de NEN-nromen. Inhaleerbaar stof
wordt in het zakboekje verward met het
zogenaamde ‘thoracaal stof’ of ‘PM10’ dat voor
buitenluchtverontreiniging wel een gangbare
stoffractie is, maar in de arbeidssituatie niet of
nauwelijks wordt gebruikt.
Bij de behandeling van grenswaarden komt
het verschil tussen private en publieke
grenswaarden minder goed uit de verf
en er wordt mijns inziens niet expliciet
genoeg benoemd dat het vaststellen
van een grenswaarde primair een
verantwoordelijkheid is van werkgevers.
Dit aspect zou met name voor de doelgroep
van het zakboekje veel duidelijker kunnen
worden besproken.
Medisch onderzoek komt heel kort even aan
de orde en hoewel dit onderwerp terecht
maar heel summier behandeld wordt, ben
ik het niet eens met de suggestie die wordt
gewekt dat er bij blootstelling aan chemische
stoffen altijd een PMO/PAGO zou moeten
plaatsvinden. Nut en noodzaak van een
PMO is natuurlijk afhankelijk van de (rest)
risico’s die er zijn voor een bepaalde stof.
De toevoeging van een index zou het
gebruik van het zakboekje nog praktischer
en bruikbaarder maken.

Ondanks deze paar kritische noten heb ik het
zakboekje ‘Gevaarlijke Stoffen’ met plezier
gelezen, is het goed geschreven en lezens
waardig en zeker aan te bevelen voor met
name eerstelijns arbodeskundigen (KAMcoöordinatoren, preventiemedewerkers, arbocoördinatoren).
Recensie: Remko Houba,
arbeidshygiënist bij Prevent Partner
(www.PreventPartner.nl)
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Zakboek Geluid en Trillingen
Auteur: Ep Marinus
Afgelopen acht jaar heb ik weinig te maken
gehad met andere arbeidsrisico’s dan
gevaarlijke stoffen. Toen mij de eer te beurt
viel om de zakboeken “Fysieke Belasting” en
“Geluid en Trillingen” te bespreken voor de
NVVA-Nieuwsbrief, was ik vooral benieuwd of er
veel veranderingen zijn geweest met betrekking
tot kennis, inzichten en wetgeving. De auteur
van het zakboek ‘Geluid en Trillingen’ staat
volgens mij al sinds (mijn) mensenheugenis
bekend als expert op dit gebied. Ik heb het
LinkedIn profiel er even bij gezocht en inder
daad, de carrière van Ep Marinus begint al in
1976. Toen zat ik nog op de lagere school.
Geluid
De doelgroep van dit zakboek omschrijf ik
maar als “de geïnteresseerde medewerker
plus” zoals leidinggevende, KAM-coördinator,
preventiemedewerker etc. De arboprofessional
wordt niet speciaal genoemd. Het boek begint
met het onderwerp geluid. Ik zag in de tekst
geen grote verassingen. Er zijn, gelukkig
voor mij, geen drastische wijzigingen in de
wetenschap rond geluid. Wel viel mij op
dat er een plekje is ingeruimd voor de Oto
Akoestische Emissie (OAE) als een mogelijke
testmethode om gehoorverlies vast te stellen.
Een cursus over dit onderwerp had ik meer
dan 8 jaar geleden. Toen was dit onderwerp
in de arbowereld nog weinig bekend en zeker
geen onderdeel van de boeken over geluid.
(Geheel terzijde: mij is van deze cursus vooral
het statement van de cursusleider bijgebleven
dat je uit Oto Akoestische Emissie, naast
eventuele gehoorschade, ook kunt vaststellen
wat het geslacht en de geaardheid van een
proefpersoon is. Google maar eens: “Jacques
Balthazart OAE”.)
App Marinus
Iets wat volgens mij ook nieuw is - maar nog
niet in het zakboek wordt genoemd - is het
gebruik van een geluidsmeter-App op de
smartphone. Omdat deze Apps gratis zijn en
bijna altijd voorhanden zolang de telefoon mee
is, denk ik dat er veel arbocoördinatoren mee
rondlopen. De voor- en nadelen van het gebruik
daarvan hadden wat mij betreft wel in het boek
je thuisgehoord. Nog een kritisch nootje: een
“DON’T” op bladzij 41 is eigenlijk een “DO”,
anders snap ik de uitspraak “DON’T: Laat
omkasting gesloten” niet zo goed.
Trillingen
Van het onderwerp trillingen is mij duidelijk
minder bijgebleven. Ik deed in het verleden
ook minder trillings- dan geluidsonderzoeken.
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Natuurlijk weet ik wat trillingen zijn en wat het
effect kan zijn, maar het rekenen met trillingen
(hoofdstuk 8.4) was ik kwijt. Er wordt gelukkig
in het boek een voorbeeld gegeven waarin met
twee apparaten en met verschillende tijdsduren
wordt gerekend. Maar ook met de uitleg vond ik
dat stuk nog best lastig.
Het is niet expliciet in de tekst gezet, maar
omdat in het hoofdstuk over trillingsmetingen
niet in de “wij” vorm wordt gesproken zoals bij
geluid (“...... zullen we geluid moeten meten”),
denk ik dat de schrijver de metingen liever door
een expert laat uitvoeren. Daar ben ik het wel
mee eens. Sterker, het had er van mij nog wel
expliciet in mogen staan!
Geen opmerkingen over de DO’s and DON’Ts.
Natuurlijk, het zijn grotendeels open deuren
(“Gebruik het juiste apparaat voor de juiste
taak”), maar daarom niet minder waar.
Een arbocoördinator of preventiemedewerker
kan er mee uit de voeten.
Verwijzingen naar websites of andere bronnen
van informatie zijn in het zakboekje niet te
vinden. Een kort overzicht van websites waar
de genoemde informatie te krijgen of te lezen is
(NEN norm, Arbobesluit) zou mijn inziens nuttig
zijn geweest.
Mijn conclusie: Een handzaam boekje dat
door de doelgroep goed gebruikt kan worden
als ze zich (meer) in het onderwerp willen
verdiepen. Wat mij betreft had er nog iets meer
“nieuwerwetse” informatie in mogen staan
(gebruik van apps, websites met informatie),
maar dat doet aan de kwaliteit van het
gebodene verder niet af.
Recensie: Yvonne Jansma, IHS
redactie Nieuwsbrief en website
Zakboek Veiligheid en Gedrag
Auteur: Helger Siegert
Als derde verschenen in de zakboekenreeks
Arbeidsveiligheid, “Veiligheid en Gedrag”
geschreven door Helger Siegert, gecertificeerd
HVK en A&O-er. Helger Siegert is geen
onbekende in de arbowereld, want hij is als
(co-)auteur betrokken geweest bij diverse
dossiers van het Arbokennisnet. ‘Veiligheid
en Gedrag’ richt zich volgens de flaptekst op
veiligheidskundigen, preventiemedewerkers,
personeelsfunctionarissen en leidinggevenden
die aan de slag willen met het beïnvloeden van
(veiligheids)gedrag. Met een gerust hart kunnen
we daar arbeidshygiënisten aan toevoegen.
Communicatie
Het uitgangspunt is, dat technische en organi
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satorische maatregelen alleen onvoldoende
zijn om een veilige en gezonde werkplek te
verkrijgen. Gedrag van werknemers is een
belangrijke factor om dat doel te bereiken.
Het boekje gaat in op de vraag, wat je als
leidinggevende of preventiemedewerker in
een organisatie kunt doen om het gedrag van
werknemers op de werkvloer te beïnvloeden,
om onveilig of ongezond gedrag te voorkomen.
Technische en organisatorische maatregelen
vormen weliswaar de basis, maar de motivatie
van werknemers om die toe te passen is
een ‘sine qua non’. Dan heb je het dus over
verandering van gedrag, om de genomen maat
regelen effectief te doen zijn. Communicatie
en vooral de manier waarop gecommuniceerd
wordt, is van groot belang bij het pogen om
gedragsveranderingen op de werkvloer
te bewerkstelligen.
Het boekje behandelt deze zaken (gedrag
en motiviatie, de rol van communicatie,
communicatiemiddelen) en de voorwaarden
waaraan voldaan moet zijn om succesvol te
zijn in het bereiken van gedragsveranderingen.
Niet aanspreken (‘Hé Piet, doe als de donder je
gordel om!’) maar bespreken (‘Zeg Piet, zou je
dat niet anders aanpakken?’).
Maatregelen
Er wordt veel aandacht besteed aan voor
beelden van maatregelen die invloed kunnen
hebben op gedrag van werknemers, waarbij
ook gewaarschuwd wordt voor het inzetten van
maatregelen die slechts beperkt of zelfs een
averechts effect zullen hebben.
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Aandacht daarbij ook voor het ontwikkelings
stadium van de organisatie (doener, denker,
planner, excellent) gebaseerd op stadia
waarin de structurele benadering van veilig
heidsproblematiek en veiligheidsgedrag
onderscheiden kan worden. Per stadium
kunnen verschillende interventies ingezet
(moeten) worden om effectief te kunnen zijn.
Denk aan straffen of belonen, de invloed
van de groep,voorbeeldgedrag, positieve
uitingen (loven en prijzen). Ook de rol van
verschillende partijen in de organisatie (directie,
preventiemedewerker, directe leidinggevende)
wordt besproken, evenals het gebruik van
beschikbare gegevens (RI&E, PMO, MTO,
incidentenregistratie enz.) en manieren om
‘goed gedrag’ in de organisatie te borgen.
Rode draad
Hoe kun je het gewenste gedrag verkrijgen
van mensen die niet uit zichzelf daartoe
gemotiveerd zijn? Hoe kom je van goede
voornemens tot wenselijk gedrag? Ofwel, in
de woorden van de auteur: ‘Van pathologisch
gedrag naar een pro-actieve benadering van
veiligheid’. Dat vormt de rode draad in dit
zakboek.
Daarbij moet men niet teveel ineens willen
veranderen, de weg van geleidelijkheid
met kleine stappen wordt aanbevolen, met
aandacht voor de mens op de werkvloer en
positieve communicatie. Gespreksvaardigheden
zijn dan ook belangrijk voor de initiator van
gedragsveranderingen.
Conclusie: een handzaam en nuttig boekje
voor diegenen, ook arbeidshygiënisten, die
zich willen gaan verdiepen in de ideeën
over en beschikbare methodieken voor het
bereiken van gedragsverandering teneinde de
maatregelen die men neemt of aanbeveelt,
ook daadwerkelijk geaccepteerd te krijgen en
daarmee meer effectief te doen zijn.
Recensie: Jodokus Diemel
redactie Nieuwsbrief en website
Zakboek Analyse van Ongevallen
Auteur: Wim van Alphen
Het onderzoeken van ongevallen is niet direct
het terrein van de arbeidshygiënist. De belang
rijkste algemene oorzaken van ongevallen
in bedrijven die leiden tot ziekenhuisopname
zijn ‘veiligheidskundig’ van aard; vallen, al
dan niet van een hoogte (46%), contact met
bewegende objecten (21%) en contact met
een snijdend, puntig, hard of ruw object
(11%). Niet zo gek dat de veiligheidskundige
hier vaker bij betrokken is. Toch krijg je als
arbeidshygiënist wel te maken met ongevallen,
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bijvoorbeeld bij de uitvoering van een RI&E
waarin de geregistreerde (bijna)ongevallen een
waardevolle informatiebron kunnen zijn.
Aspecten van onderzoek
In het Zakboekje ‘Analyse van ongevallen’ geeft
auteur Wim van Alphen een goed overzicht
van de verschillende aspecten van ongevals
onderzoek. In het zakboekje worden de stappen
van een onderzoek beschreven. De melding,
het verzamelen van feiten, de methodische
analyse en de rapportage worden uitgebreid
beschreven. De auteur trekt hierbij alles uit
de kast en beschrijft alle ingrediënten voor
uitgebreid onderzoek naar een ernstig ongeval.
Al snel wordt duidelijk dat daar veel bij komt
kijken. Niet alleen moet de onderzoeker een
goed observator en interviewer zijn om ‘de
waarheid’ te achterhalen. Ook ervaring met en
training in analysemethodes zijn van belang.
De onervaren adviseur kan door alle informatie
wellicht overvoerd worden en afhaken. Dat is
jammer, want ook de onervaren adviseur kan
een belangrijke bijdrage aan ongevalsonder
zoek leveren. De kunst is uiteraard om waar
nodig samen te werken met andere profes
sionals met specifieke expertise in een branche
of onderwerp. Een onervaren adviseur kan
zeker starten met de ‘eenvoudige’ ongevallen
of bijna-ongevallen. De auteur geeft hierin
meer inzicht met een risicoprofiel-matrix.
Ongevallen worden daarmee ingedeeld op
basis van ernst, de schade en de frequentie
van optreden van een incident. Per categorie
kun je een onderzoeksmethode en de omvang
en samenstelling van het onderzoeksteam
vaststellen. De matrix geeft daarmee ook inzicht
in de noodzakelijke ervaring en opleiding van
de onderzoeker(s).
Helaas is er een storende fout in de risicomatrix
geslopen (de frequentiecategorieën zijn identiek
benoemd), maar de boodschap is wel duidelijk.
Arbo Informatieblad 43 geeft een vergelijkbaar
model. Beide boeken hebben inhoudelijk dan
ook grote overlap. Mijn persoonlijke voorkeur
gaat uit naar het Arbo Informatieblad gezien
het formaat. De iets uitgebreidere checklisten
achterin het blad zijn overzichtelijker en
eventueel te kopiëren voor gebruik op locatie.
Aanrader
Ook als je geen ongevalsonderzoek uitvoert is
dit zakboekje een aanrader. Het is goed om de
samenhang te zien tussen de achterliggende
oorzaken van ongevallen, barrières die onge
vallen kunnen voorkomen en maatregelen die
het effect van een ongeval kunnen inperken.
Ook als arbeidshygiënist kom je deze in de
dagelijkse praktijk tegen.
De aanschaf van het zakboek is een goede
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start op weg naar ongevalsonderzoek.
Een stukje training en/of meelopen met een
ervaren onderzoeker zijn essentieel, zeker
bij de ernstigere incidenten. Het lezen van
het boekje maakte mij in ieder geval weer
enthousiast over dit onderwerp.
Recensie: Karel Witters, Erasmus MC
redactie Nieuwsbrief en website
Zakboek Fysieke Belasting
Auteur: Gert Contant
De auteur, Gert Contant is een voor mij
onbekende naam, maar dat ligt dan vooral aan
mij en niet aan de activiteiten van de schrijver.
De achterkant van het boek meldt dat hij zowel
fysiotherapeut, ergonoom, trainer alsook A&Odeskundige (in opleiding) is. Daarnaast heeft hij
al meerdere publicaties op zijn naam staan en
is hij trainer bij de PHOV.
Met dit zakboek wil de uitgever een wat grotere
doelgroep aanspreken. Behalve de minder
deskundige doelgroep (leidinggevende, KAMcoördinator, preventiemedewerker), worden ook
arboprofessionals expliciet genoemd. Daarnaast
worden ook “paramedici, (case)managers en
arbeidsdeskundigen die werk beoordelen of
advies geven” in de rij opgenomen als mogelijke
gebruikers van het boek. Hierdoor wordt er naar
mijn idee gesuggereerd dat er dieper wordt
ingegaan op het onderwerp, zeker wat betreft
het opsporen en analyseren van de fysieke
belasting.

Ook worden er plaatjes getoond van hulp
middelen die ik nog niet kende: de Multibuddy
en de Toro kruiwagen (op Youtube kun je deze
hulpmiddelen in actie zien). Om het verhaal
over maatregelen compleet te maken, had er
wat mij betreft ook op gewezen kunnen worden
dat de bouw- en inrichtingsfase van een werk
plek het moment is om maatregelen tegen
fysieke belasting te nemen. Zeker als de
leidinggevende ook tot de doelgroep behoort.
Dit zakboekje geeft veel informatie over de
herkenning en analyse van fysieke belasting.
Ik denk dat het boek het beste te gebruiken
is door een (arbo- of andere) professional
die al enige kennis heeft van het onderwerp.
Wat ik miste in het zakboek over “Geluid en
Trillingen”, namelijk verwijzingen naar websites
en gebruikte bronnen is in het zakboek Fysieke
Belasting wel opgenomen. Ik vind dat een
pluspunt en het maakt het boek completer.
Recensie: Yvonne Jansma, IHS
redactie Nieuwsbrief en website

Diepgang
Maakt het boek deze suggestie waar? Ik ben
van mening dat dit het geval is. Er wordt in de
eerste hoofdstukken uitgelegd welke soorten
fysieke belasting er zijn (ook onderbelasting
wordt niet vergeten). In het hoofdstuk over
het onderzoeken van fysieke belasting wordt
per type belasting (tillen, trekken/duwen,
energetische belasting etc.) besproken hoe
de belasting gesignaleerd en onderzocht kan
worden. De methoden worden niet alleen
genoemd (NIOSH, KIM), maar ook met
scoringsformulieren, tabellen en grafieken
geïllustreerd. Fijn voor de arboprofessional of
preventiemedewerker met enige ervaring op dit
gebied. Ik kan mij echter wel voorstellen dat een
leidinggevende of een preventiemederwerker
zonder voorkennis ondertussen is afgehaakt.
Youtube
In het hoofdstuk over maatregelen om fysieke
belasting te verminderen wordt vooral ingegaan
op mogelijkheden om bestaande situaties te
veranderen. Ook hier weer de systematiek om
per type belasting maatregelen te nemen.
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CURSUSSEN en SYMPOSIA

Oktober 2014
Nieuwe kijk op de RI&E
14 oktober 2014, Kerckebosch
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
nieuwe-kijk-rie-2279
Aan de slag met fysieke arbeid: van zwaar naar
duurzaam werk
16 oktober 2014, TNO
http://ikmeldmijaan.nu/van-zwaar-naar-duurzaamwerk/

Hanteren van het juridisch kader rond Arbeid
en Gezondheid
Vrijdag 31 oktober, 7, 14 en 28 november en
12 december 2014 (datum rechtbankbezoek in
overleg), NSPOH
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=738
Gedragsmanagement en cultuurverandering
6 november 2014, Kerckebosch
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
gedragsmanagement-cultuurverandering-2286

BOHS Worker Health Protection Conference
20 – 23 October 2014, Beach Rotana, Abu Dhabi,
United Arab Emirates
http://www.whpc-me.com/download/Worker_
Health_Protection_Conference_A4_Brochure_13.
pdf

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

BOHS Understanding Chemicals Regulation
22 October 2014, 1 day seminar, Conference
Room 1, Norwich
http://www.bohs.org/eastangliameeting/
understandingchemincalsregulation/

December 2014
Informatieve bijeenkomst over de nieuwe
Europese richtlijn
(Richtlijn 2013/35/EG m.b.t. EMV)
3 december 2014, Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Toegang gratis, informatie volgt.

Gevaarlijke stoffen: wat zijn de gevaren en hoe
gaat u er mee om?
28 oktober 2014, Kerckebosch
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
gevaarlijke-stoffen-wat-zijn-gevaren-hoe-gaat-u-ermee-om-2276
2-daagse Training Risicomanagement
29 oktober 2014, Kerckebosch
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/2daagse-training-risicomanagement-2290
Uitnodiging Biosecurity Workshops
30 oktober - 13 november 2014 eendaagse
workshop in hotel Carlton President te Utrecht
http://www.bureaubiosecurity.nl/workshop2014
Hanteren van het juridisch kader rond Arbeid
en Gezondheid
Vrijdag 31 oktober, 7, 14 en 28 november en
12 december 2014 (datum rechtbankbezoek in
overleg), NSPOH
http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=738
November 2014
Toxicologie : basisprincipes
(incl de Arbo-wetgeving)
Maandag 3 en maandag 10 november 2014,
Amelior
http://www.amelior.be/ndl/opleidingen/trainingopen.asp?s=open&c=1&sc=161&t=982&tc=1
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Inspiratie opdoen in het NSPOH-Auditorium
4 december 2014, NSPOH
Voor meer informatie en inschrijven:
http://www.nspoh.nl/scholing.php?t=regieover-eigen-gezondheid-en-welzijn-utopieof-maakbaaru&action=view&Scholing_
Id=404&Uitvoering_Id=5270&Module_
Id=2016&Opleiding_Id=3
Risico-inventarisatie Fysieke belasting
11 december 2014, Kerckebosch
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/
risico-inventarisatie-fysieke-belasting-2283
Januari 2015
Work, Health, and Well-being: Integrating
Wellness and Occupational Health and Safety
in the Workplace
26 - 29 januari 2015, Boston, MA USA
Voor meer informatie: https://ecpe.sph.harvard.
edu/WHW
Toxicologie : basisprincipes
(incl de Arbo-wetgeving)
Oktober 2018, Washington D.C.
Meer informatie is binnenkort te vinden op de
website van de AIHA (https://www.aiha.org) en bij
Nicole Racadag: nracadag@aiha.org
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NANO & ARBO 2.0
Introductie Nano 2.0
u Nanowerk in kennisinstellingen
u Stoffenmanager Nano 2.0
u Pilot Blootstellingsregistratie
u Nanocentre in actie (casus)
u Nano & Arbo in VS en NL
u

En verder:
u IOHA Bericht
u 3-voudig certificaat
u Boekbesprekingen
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