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Jaar- en seizoenswisselingen ten spijt, wel of geen winterweer, de redactie van uw NVvA-Nieuwsbrief 
zit bijna nooit stil. Vooral sinds we vernomen hebben dat stilzitten een dodelijke activiteit (nou ja, non-
activiteit) is, worden we steeds ongeduriger. 
Voor het laatste nummer van 2014, dat u ontvangt wanneer 2015 alweer een maandje op streek is, 
hebben we Ton Spee gevraagd om, voordat hij Arbouw gaat verlaten, als gastredacteur op te treden. Ton 
is bij uitstek degene om een Themanummer over de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar in de bouw 
samen te stellen. Hij heeft daar zelf ten slotte het nodige aan bijgedragen, sinds begin jaren ’90  als 
beleidsmedewerker van Arbouw. En hij heeft die taak van redacteur met verve vervuld, waarvoor wij hem 
hartelijk danken. 
Verder spreekt de voorzitter van onze vereniging u weer bij over recente ontwikkelingen en is het ons 
alweer gelukt een boek te lezen. Het mooiste daarvan is nog wel, dat we het interessant genoeg vonden 
om er ook een bespreking aan te wijden. 
Wij wensen u een goed, veilig en gezond nieuw jaar toe! 
   

Namens de redactie, Jodokus Diemel

Wilt u reageren, mail dan aan: nvva@arbeidshygiene.nl 
of rechtstreeks aan jodokus.diemel@gmail.com  

rEDACTIONEEL 
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eBrief van NVvA aan minister Asscher
Onlangs heeft de SER een advies opgesteld 
over de toekomst van de arbeidsgerelateerde 
zorg. Dit advies met als titel ‘Brede zorg voor 
werkenden – Een visie op de toekomst van 
arbeidsgerelateerde zorg’ heeft het NVvA-
bestuur met verbazing gelezen. Het advies 
gaat vrijwel alleen over de positie van de 
bedrijfsarts in relatie tot arbeidsgerelateerde 
zorg. De rol van andere disciplines, waaronder 
de arbeidshygiëne, de veiligheidskundige en de 
A&O-deskundige, wordt in het advies nagenoeg 
niet genoemd. Terwijl nota bene de term 
preventie veelvuldig wordt gehanteerd. Samen 
met de Beroepsvereniging voor Arbeids- en 
Organisatiedeskundigen (BA&O) en de 
Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde 
(NVVK) heeft de NVvA hierover in oktober jl.  
een brief gestuurd aan Minister Asscher 
van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. In deze brief geven we 
duidelijk aan wat onze rol is bij het voorkómen 
van ziekteverzuim en arbeidsongevallen en 
waar we kunnen bijdragen aan de verdere 
verbetering van de arbeidsgerelateerde zorg. 
Hierbij vragen we met name aandacht voor 
onze bijdrage aan de verdere ontwikkeling 
van de kennisinfrastructuur, waaronder het 
vastleggen van de stand van de techniek en 
wetenschap, het ontwikkelen van richtlijnen en 
het opstellen van kennisdossiers. De brief kun 
je lezen op de website van NVvA. Uiteraard 
houdt het bestuur de vinger aan de pols. 

NVvA-symposium 2015 
De positie van de arbeidshygiëne en de 
arbozorg staan ter discussie. De toename van 
(universitair geschoolde) arbeidshygiënisten 
neemt al jaren af, terwijl de generatie van 
het eerste uur bijna pensioneert. Er is sprake 
van vergrijzing in plaats 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.

Het hoofdthema van het 24e NVvA-
symposium is:

‘Op de bres voor Arbeidshygiëne’

Het komende NVvA-symposium zal 
plaatsvinden op 

woensdag 18 maart en
donderdag 19 maart 2015

als vanouds in het Conferentiecentrum 
Woudschoten te Zeist. 

Let op: het symposium is een maand 
eerder dan normaal in verband met het 10e 

internationale congres van (IOHA): 

International Occupational Hygiene Association 
in London op 25-30 April 2015. 

Het komende symposium vormt een uitgelezen 
gelegenheid om onszelf eens een spiegel 
voor te houden en ons af te vragen wat 
onze relevantie is en welke meerwaarde 
we kunnen bieden. Hoe zorgen we ervoor 
dat we meegaan met de tijd, inspelen op 
veranderingen, onszelf op de kaart (blijven) 
zetten en onze kennis en ervaring actueel en 
wetenschappelijk onderbouwd blijft? Uiteraard 
is er naast dit hoofdthema volop ruimte voor 
andere onderzoeken en ontwikkelingen in 
parallelsessies. Ook wordt er weer een ignite-
sessie georganiseerd. Dit is dé mogelijkheid 

BErICHT VAN HET BESTUUr

Sinds de opkomst van de arbeidshygiëne in de jaren ’80 is er op het gebied van 
arbeidsomstandigheden veel bereikt. Inzicht in- en onderzoek naar risico’s 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 beter konden profileren naar buiten toe en de 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. 
Ondertussen zijn we goed 30 jaar verder en is het speelveld veranderd.
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om in 5 minuten anderen enthousiast te maken 
voor het vakgebied en je (praktijk)ervaringen te 
delen!
De symposiumcommissie onder voorzitterschap 
van Koen Verbist, is al weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het komende symposium. 
Inmiddels heeft de symposiumcommissie 
een groot aantal abstracts mogen ontvangen 
en wordt de laatste hand gelegd aan het 
programma. Het belooft weer een zeer 
interessant symposium te worden! Binnenkort 
ontvangen jullie allemaal het programma met 
uiteraard het inschrijvingsformulier. Het bestuur 
hoopt jullie weer in grote aantallen te mogen 
ontmoeten op 18 en/of 19 maart 2015 in Zeist. 

Buitenlandbeurs 2015 
Op het gebied van de arbeidshygiëne is er in de 
wereld nog veel te verbeteren en te bereiken. 
De laatste Buitenlandbeurs (2014) is gewonnen 
door Jolanda Willems en Yvonne Jansma voor 
hun project ‘Chemical Risks and Strenghten 
Occupational Hygiene in Bahamas’. 
Ook voor 2015 stelt het bestuur weer een 
buitenlandbeurs van € 10.000,- beschikbaar. 
Met de buitenlandbeurs wil de NVvA initiatieven 
van leden steunen die een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van de arbeidshygiëne in 
de rest van de wereld. Langs deze weg nodig 
ik eenieder uit om na te denken over een 
interessant project in het buitenland en om mee 
te dingen naar de NVvA buitenlandbeurs 2015. 
Het zou mooi zijn als er dit jaar weer meerdere 
aanvragen binnenkomen. 

Zorg dat je op tijd bent…

Inzendtermijn voor de
 

BUITENLANDBEUrS 2015

sluit op 

1 maart 2015 

Heb je een goed idee, of altijd al eens het 
plan gehad om ‘iets in het buitenland’ te 
doen: dit is je kans! Meer informatie over de 
buitenlandbeurs vind je op onze NVvA-website 
onder beurzen en prijzen. Daar vind je een 
overzicht van toegekende projecten en tevens 
het reglement en scoringsformulier voor de 
beoordeling. Maak een korte beschrijving van 
je plan, voeg er een begroting bij en stuur dit 
voor 1 maart 2015 naar het secretariaat van de 
NVvA. De voorstellen worden beoordeeld door 
een kritische maar rechtvaardige jury. Het lid of 

de leden met het beste voorstel krijgt de beurs. 
De winnaar wordt door mij bekend gemaakt op 
woensdag 18 maart 2015 tijdens de feestavond 
van het komende NVvA-symposium. 

NVvA sponsort LAIH-congres 
In 2012 is de buitenlandbeurs toegekend 
aan Rudolf van der Haar. Rudolf heeft 
met deze beurs de samenwerking tussen 
arbeidshygiënische verenigingen in Latijns-
Amerika gestimuleerd door een bijeenkomst 
te organiseren met vertegenwoordigers van 
deze verenigingen. Dit heeft geresulteerd in 
een gezamenlijk werkplan ter versterking van 
de samenwerking tussen de deelnemende 
verenigingen. Dit project kreeg een follow-up 
tijdens het vijfde “Pan American Congress” 
dat onlangs (6-10 oktober 2014) in Venezuela 
werd georganiseerd. De NVvA heeft een 
financiële bijdrage geleverd om te voorzien in 
de verblijfkosten van een aantal bestuursleden 
van onze zusterverenigingen aldaar. Hierdoor 
konden zij langer in Venezuela blijven om 
samen verder te werken aan de uitvoering van 
het werkplan. Het bestuur dankt bij deze Rudolf 
voor zijn bijdrage aan dit Latijns-Amerikaanse 
Industrial Hygiene congres. 

Remko Houba: Lid Gezondheidsraad
Op 8 september jl. is NVvA-lid Remko 
Houba per Koninklijk besluit officieel 
benoemd tot lid van de Gezondheidsraad. 
De Gezondheidsraad is het onafhankelijke 
wetenschappelijk adviesorgaan dat regering 
en parlement adviseert op het gebied van de 
volksgezondheid en het gezondheids(zorg)
onderzoek. De benoeming is voor 4 jaar. 
De aandachtsgebieden van Remko zijn 
infectieziekten en biologische agentia. Het 
bestuur wenst Remko veel succes bij zijn werk 
voor de Gezondheidsraad.

Ideeën welkom!
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. Je kunt ook een 
onderwerp inbrengen en toelichten tijdens één 
van de bestuursvergaderingen, bijvoorbeeld op 
11 februari of 4 maart a.s. Een e-mail bericht 
sturen naar: nvva@arbeidshygiene.nl kan 
natuurlijk ook.

Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter
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ArBO, ArBOUW, ArBOWET, 
ArBOWETENSCHAP…
Interview met erelid Ton Spee

Was het bescheidenheid of had hij echt andere 
dingen te doen, toen het bestuur hem tijdens het 
symposium van 2013 tot erelid wilde uitroepen 
en huldigen? Je kunt moeilijk stellen dat Ton 
niet voor een grote zaal zou willen verschijnen, 
gezien zijn staat van dienst en gezien het feit 
dat hij bij nagenoeg elke presentatie die hij 
bijwoonde altijd wel een of meer vragen stelde. 
Maar dat is iets anders dan vanwege eigen 
verdiensten voor het voetlicht te staan. 
Ook als het gaat om de wapenfeiten van de 
bestuursperiode waarin hij voorzitter was, schuift 
hij graag zijn medebestuursleden naar voren 
‘aan wie hij die taken kon overlaten en die dat 
heel goed hebben uitgevoerd’. 

Bestuur NVvA: stevige stappen
Onder zijn voorzitterschap (1996 – 1998) 
werden belangrijke stappen gezet in de 
professionalisering, de continuering en het 
publiciteitsbeleid van de NVvA. Een stap was 
het opvoeren van de frequentie van het NVvA-
symposium. Van 1984 (het eerste) tot aan 

De Hortus Botanicus aan het Rapenburg in Leiden. Op een lichtgrijze woensdag in november betreedt 
een lichtgrijzende heer het restaurant Clusius, alwaar hij een afspraak heeft met ondergetekende. We 
herkennen in deze heer Ton Spee, welbekend in Arboland.  Leiden is zijn woonplaats, al sinds hij daar 
is gaan studeren. En ondanks de verhuizing van zijn werkplek van Amsterdam naar Harderwijk is hij 
blijven wonen in deze stad, waaraan hij nu eenmaal verknocht is geraakt. 
Vorig jaar, tijdens het enige NVvA-symposium ooit waarop hij niet aanwezig was, werd aan Ton het 
erelidmaatschap van de NVvA uitgereikt. De bijbehorende handdruk en oorkonde heeft hij later 
dat jaar van het bestuur in ontvangst genomen. Zijn vele verdiensten voor de arbowereld en voor 
de NVvA zijn bij die gelegenheid al kort beschreven  in de NVvA-Nieuwsbrief 2013 -2. Komend 
voorjaar komt voor hem een einde aan zijn actieve loopbaan als beleidsmedewerker arbeidshygiëne 
en toxicologie bij Arbouw. Hoogste tijd dus om samen met hem terug te blikken, maar ook om hem 
in het zonnetje te zetten en daarmee direct de schijnwerpers te richten op de ontwikkelingen van 
arbeidsomstandigheden in de bouw.  

1996 waren er zes symposia geweest, met 
wisselende tussenperioden van twee of drie 
jaar. Vanaf 1998 is het NVvA-symposium een 
jaarlijks terugkerend evenement geworden. 
Dat werd mede mogelijk omdat in diezelfde 
periode het secretariaat van de vereniging 
werd ondergebracht bij een professioneel 
bureau (EPS). “Stel je voor, tot die tijd schreef 
de penningmeester van de vereniging nog 
eigenhandig alle acceptgiro’s uit”. 
Behalve het secretariaat en de symposia, 
kreeg ook de communicatie tussen vereniging 
(bestuur, commissies) en de leden een stevige 
wind in de rug, door drie verschillende maar 
samenhangende stappen. Enerzijds door het 
opzetten van de website en anderzijds door het 
bijeenbrengen van een uitgebreide redactie voor 
de Nieuwsbrief, die tot dan, weliswaar geprint, 
er nog uitzag als een gestencild blaadje, dat 
vooral verenigingsnieuwtjes bevatte (nieuwe 
leden, data van bijeenkomsten, cursussen, 
bestuursmededelingen enz.). Vanaf eind 1998 
werd de Nieuwsbrief gedrukt, en kreeg met 
een heus lay-out ontwerp een professioneler 
uiterlijk. De inhoudelijke verandering was 
het meest bepalend: voortaan werd er per 
keer een bepaald thema behandeld. Last 
but not least  werd het TtA overgenomen en 
nieuw leven ingeblazen. Het Tijdschrift voor 
toegepaste Arbowetenschap was tot dan 
eigendom was van uitgeverij Kluwer, die er 
echter de stekker uitgetrokken had. Kluwer was 
bereid de naam om niet aan de NVvA over te 
dragen. Zo werd de NVvA in die periode onder 
Ton’s  voorzitterschap klaargestoomd voor de 
toekomst. 
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Vele verdiensten
Het erelidmaatschap van de NVvA is aan 
Ton toegekend wegens vele verdiensten. 
Hij heeft zich niet alleen voor de NVvA en 
overigens ook voor de IOHA (de internationale 
organisatie van arbeidshygiëne verenigingen) 
ingezet, maar ook voor de arbeidshygiëne in 
het algemeen en meer in het bijzonder voor 
de arbeidsomstandigheden in de bouw. Zijn 
loopbaan als arbeidshygiënist is begonnen 
in 1981 bij TNO-IMG (zie kader), dat hij als 
een enorm stimulerende omgeving heeft 
ervaren waar hij heel veel heeft geleerd en 
veel verschillende bedrijven heeft bezocht. 
Bij het IMG zat de kennis over meetstrategie, 
monstername en de chemie van de benodigde 
analyses. 
‘Natuurlijk’ speelde het probleem van asbest 
in die jaren al, TNO deed in die tijd veel 
asbestmetingen. Arbouw kwam toen al om 
de hoek kijken, er moest onderzocht worden 
of kraanmachinisten aan asbest (uit de 
remvoeringen) werden blootgesteld. Bij SZW 
was Ton betrokken bij de implementatie van de 
EG richtlijn asbest. Er werd in de jaren ’80 al 
nadrukkelijk geroepen om een asbestverbod, 
maar de overheid was daar toen nog niet aan 
toe. Het verbod kwam er  uiteindelijk in 1994. 
De bouw was de overheid toen al voorgegaan 
door in de CAO een verbod op het werken 
met asbest op te nemen. Inmiddels was Ton 
zelf bij Arbouw werkzaam. In de tussentijd, 
van 1985 tot voorjaar 1993 werkte hij bij het 
ministerie SZW, als beleidsmedewerker van het 
Directoraat-Generaal van de Arbeid, waaronder 
de Arbeidsinspectie ressorteerde. Maar bij 
Arbouw heeft hij zijn draai helemaal gevonden, 
als ‘beleidsmedewerker arbeidshygiëne en 
toxicologie’. 

Van SZW naar NVvA en Arbouw
In zijn periode bij SZW heeft Ton Spee het 
asbestverbod voorbereid en de implementatie 
van en documentatie rond de EU-richtlijn 
asbest (destijds nog EG-richtlijn) verzorgd. 
Ook heeft hij (minder spannend dan asbest) 
de implementatie van de EU-richtlijn Lood 
verzorgd. Vanuit SZW was hij bestuursadviseur 
voor de NVvA, een taak die hij van zijn 
voorganger Jan Twisk (die betrokken was bij de 
oprichting van de NVvA) heeft overgenomen. 
Later kwam hij op de afdeling ‘algemeen 
beleid’ waar hij betrokken was bij een 
aantal  strategiegroepen, die samenwerking 
met bedrijfstakken als credo had. Onder 
andere werden projecten opgezet met de 
polyesterindustrie en met de metaalbranche. 
Vanuit het onderwerp asbest kwam hij in 
contact met Arbouw, omdat Arbouw samen 
met SZW een brochure over vervangende 
materialen voor asbest wilde uitbrengen. 

Ton Spee tijdens het NVvA-symposium 2014. 

Een loopbaan in vogelvlucht

Geboren in 1949 (Den Haag) is Ton 
Spee na het gymnasium (ook in Den 
Haag) in Leiden gaan studeren. Na een 
kandidaats met twee hoofdvakken (biologie 
en scheikunde) ging hij de kant op van 
biochemie, maar koos niet de farmacie 
zoals vele studiegenoten deden. 
Na zijn promotie in 1980 (op een fysisch-
chemisch onderwerp) kwam hij terecht op 
een organisch-chemisch project bij TNO in 
Utrecht. Op de lijst interne TNO-vacatures 
viel zijn oog op een interessantere 
positie en zo werd hij in 1981 bij TNO 
Delft (Instituut voor Milieuhygiëne en 
Gezondheidstechniek) aangenomen als 
arbeidshygiënist. 
Na zijn tijd bij TNO-IMG (1981 – ’85) 
kwam hij bij het ministerie SZW terecht 
als beleids-medewerker voor DGA 
(Directoraat-Generaal van de Arbeid) waar 
hij tot februari 1993 werkzaam is geweest. 
Vervolgens maakte hij de overstap naar 
Arbouw, waar hij tot op heden werkzaam is. 

Ton heeft vanuit Arbouw behoorlijke 
invloed gehad op het onderzoek naar 
de arbeids-omstandigheden in de bouw. 
Daarbij heeft hij vooral enorm bijgedragen 
aan het beschikbaar maken van die 
kennis aan vakgenoten, bouwbedrijven en 
bouwvakkers, en zo dus ook bijgedragen 
aan de ontwikkeling en verbetering van de 
arbeidsomstandigheden in de bouw. 
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Uiteindelijk heeft Arbouw dat alleen gedaan.
Aan het asbestverbod ging een uitgebreide 
adviesaanvraag vooraf, waar Ton zijn bijdrage 
aan heeft geleverd. Vragen als ‘Waarom 
een verbod?’ en ‘Om welke vormen van 
gebruik gaat het?’, ‘Zijn daar voldoende 
en afdoende alternatieven voor?’ moesten 
in de adviesaanvraag uitgebreid worden 
behandeld. Vooral het gebruik van asbest in 
frictiematerialen (remvoeringen van zware 
voertuigen, chemisch bestendige pakkingen) 
waarvoor vervangingsmaterialen moeilijk te 
vinden waren, maakten het moeilijk om het 
asbestverbod gerealiseerd te krijgen.Toen 
Ton net ruim een jaar bij Arbouw zat, werd het 
asbestverbod van kracht. 
Een van de eerste projecten waar hij zich 
bij Arbouw mee bezig is gaan houden, is 
dieselrook of Dieselmotoremissie (DME) zoals 
we dat tegenwoordig noemen. Al in 1993 
was er sprake van dat er een grenswaarde 
voor DME zou worden opgesteld, maar tot 
op  heden is die er nog niet gekomen. Wel 
is onderhand de stand van de techniek flink 
veranderd, een proces dat nog steeds doorgaat. 
De emissie-eisen van dieselmotoren zijn in 20 
jaar tijd met een factor 10 verlaagd, op basis 
van wat technisch mogelijk is. Maar omdat in 
de  bouwwereld er veel zware dieselmotoren 
gebruikt worden, die erg lang meegaan, 
verloopt het proces van vervanging nogal traag.  

Arbouwvakker
Toen hij daar begon, was Arbouw al bezig om 
de ‘Beroepenatlas voor de bouw’ uit te geven, 

waarin van de meest voorkomende beroepen 
in de bouw een korte samenvatting werd 
gegeven van de relevante risico’s in het werk 
en de mogelijke beheersmaatregelen. In die 
jaren werd ook gestart met het uitgeven van 
A-bladen. De eerste A-bladen van Arbouw 
behandelden de gezondheidsproblematiek 
en beheersmaatregelen rondom bepaalde 
stoffen in de bouw, het terrein van Ton. Eén 
van de eerste was het A-Blad “Natuursteen”, 
dat onder andere over kwarts ging, later 
gevolgd door onder andere “Reinigen met 
Zuren en Logen” en ”Epoxygebonden 
betonreparatiemiddelen” en “Epoxyproducten 
in de afbouw- en onderhoudssector”. Diverse 
A-bladen over veiligheid van arbeidsmiddelen 
(Ladders en Trappen, Rolsteigers) en 
andersoortige werksituaties (Hellende Daken, 
Cabines van Mobiele Machines) waren 
onderwerpen voor de beleidsadviseur fysieke 
belasting. 
Nog wat later is gestart met het vullen van een 
grote database (Kennissysteem) waarin niet 
per beroep, maar per taak of werkzaamheid de 
risico’s en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt. 
Die database wordt tot op heden actueel 
gehouden. Uit dezelfde periode stamt het 
PISA, het Productgroep Informatie Systeem 
Arbouw, dat met behulp van leveranciers 
(zover die mee willen werken, maar gelukkig 
zijn dat veruit de meeste in Nederland) 
actueel wordt gehouden en dat informatie 
bevat over de schadelijkheid en bijbehorende 
preventiemaatregelen, van stoffen en 
producten die in de bouw gebruikt worden.  
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ArBOUW

Arbouw is opgericht door werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de bouw. In 
het bestuur zijn Bouwend Nederland, 
NOA, OnderhoudNL, FNV Bouw en CNV 
Vakmensen paritair vertegenwoordigd. 

De afdeling Onderzoek en 
Ontwikkeling doet onderzoek naar 
arbeidsomstandigheden, arbovriendelijke 
werkmethoden en –technieken en 
naar de aard en ernst van arborisico’s, 
beroepsziekten en ongevallen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten 
worden praktische instrumenten, normen, 
richtlijnen, informatiesystemen en 
voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en 
werknemers ontwikkeld.

Daarnaast is de afdeling bedrijfstak-
ondersteuning (BTO) vermeldenswaard: 
BTO onderzoekt enerzijds de behoeften 
van de bedrijfstak en zorgt er anderzijds 
voor dat de informatie die binnen Arbouw 
beschikbaar is, voldoet aan de wensen 
van de bedrijfstak en ook daadwerkelijk 
breed verspreid wordt. Daartoe verzorgt 
BTO onder andere voorlichtingssessies 
en ontwikkelt voorlichtingsmateriaal, zoals 
brochures, folders, posters, websites, 
de bladen Arbouw Magazine en VG 
Professional en digitale nieuwsbrieven. 

Stof: een veelkoppig monster
Bij de aanvang van zijn Arbouw-loopbaan 
kwam Ton op het spoor van de veelsoortige 
stofproblematiek in de bouw, doordat bij Arbouw 
de resultaten van PAGO in bouwbedrijven 
werden verzameld. Daaruit kwam naar voren 
dat hinder door stof in de branche als groot 
probleem werd ervaren. Meer dan de helft van 
alle bouwplaatspersoneel ervoer hinder door 
stof. En dan ging het niet om één soort stof, 
zo realiseerde Ton zich. Je had naast inert stof 
ook nog kwartsstof, houtstof en dieselrook. Van 
alle drie werd in die periode (begin jaren ’90) 
bekend, dat het carcinogene stoffen waren. 
Maar als je stof in de bouwwereld als probleem 
probeerde te benoemen, werd er een beetje 
lacherig over gedaan. “Stof hoort erbij” was 
de gangbare opvatting onder bouwvakkers. 
Silicose was een ziekte van mijnwerkers, toch 
niet van bouwvakkers? 
Inmiddels wordt daar wel anders tegenaan 
gekeken: voor I-SZW is kwartsstof in de bouw  
één van de topprioriteiten, waar ook recent nog 

een speciaal inspectieproject aan is besteed. 
Ton heeft bijgedragen aan deze veranderde 
perceptie, door kwartsstof als probleem in de 
bouw bij de horens te vatten en er onderzoek 
naar te laten uitvoeren. Onder andere door 
Mieke Lumens, die heel veel taakgerichte 
metingen heeft uitgevoerd en die gepromoveerd 
is op onderzoek naar silica. Eind jaren ‘90 is 
Evelyn Tjoe Nij gepromoveerd op een groot 
onderzoek naar gezondheidseffecten door 
kwartsstof, aan de hand van longfoto’s en 
longfunctie-onderzoek (spirometrie). Deze 
onderzoeken werden vanuit Arbouw begeleid 
door Ton, die zich herinnert dat er uit Schotland 
een “röntgenbus” was gehuurd, waar zo’n 1400 
bouwvakkers doorheen werden gestuurd. Er 
werden heel wat afwijkingen gevonden, die te 
wijten waren aan blootstelling aan kwartsstof.  

Hoe kom je tot maatregelen?
Op basis van een rapport van de 
Gezondheidsraad werd eind jaren ’90 de MAC 
voor respirabel kwartsstof gesteld op 0,075 
mg/m3. De bouwwereld kreeg echter twee 
jaar respijt, daar gold als overgangsregeling 
tot 1-1-2001 nog een MAC van 0,15 mg/m3. 
Ook per 1-1-2001, werd respirabel kwartsstof 
geplaatst op de lijst van kankerverwekkende 
stoffen. 
Dat leidde in de bouwwereld echter niet hals-
over-kop tot maatregelen om de blootstelling 
te beperken. Maatregelen kwamen niet echt 
van de grond. Om na te gaan waarom dat 
zo was en wat er moest gebeuren om wel 
maatregelen gedaan te krijgen heeft Ton vele 
bouwplaatsen bezocht om dit te onderzoeken. 
Hij vertelt: “Er was bijvoorbeeld een advies 
om stof weg te zuigen. Maar veel van de 
aangeschafte stofzuigers waren heel slecht. 
Er waren geen criteria waaraan die moesten 
voldoen. En dan wordt het de goedkoopste. 
Je kunt aan de buitenkant immers niet zien of 
ze goed of slecht zijn. Maar sommige hadden 
bijvoorbeeld veel te kleine wielen, die liepen 
vast op een mul bouwterrein en dus waren 
die stofzuigers al gauw niet bruikbaar. Of 
ze hadden geen slagvaste kast, wat je in de 
bouwwereld natuurlijk echt wel nodig hebt, of 
de schakelaar was niet stofdicht, waardoor 
het stof kortsluiting veroorzaakte. Kapotgaan 
was dan geen reden om een  nieuwe te 
gaan kopen. Ze concludeerden dan dat die 
stofzuigers niet werkten en ging over tot de 
orde van de dag.”
Maar hoe kies je dan? Wat moet de 
zuigcapaciteit zijn? Ton heeft toen voor een 
bruikbare checklist gezorgd, met criteria 
waaraan een stofzuiger voor bouwplaatsen 
moest voldoen en een internetapplicatie die 
per merk en type handgereedschap geschikte 
stofzuigers toont. 
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ISCO-08 

De arbeidshygiënist wordt  als beroep 
beschreven in de ISCO-08 (International 
Standard Classification of Occupations) 
van de ILO, onder ‘Unit Group 2263: 
Environmental and Occupational Health 
and Hygiene Professionals’.   

‘Environmental and occupational health 
and hygiene professionals assess, plan 
and implement programmes to recognize, 
monitor and control environmental factors 
that can potentially affect human health, to 
ensure safe and healthy working conditions 
and to prevent disease or injury caused 
by chemical, physical, radiological and 
biological agents or ergonomic factors.’ 
Vervolgens wordt een opsomming van 
taken gegeven die tot het vakgebied 
kunnen behoren. Voor wie het zelf wil zien: 
je vindt de ISCO-lijst via de link: 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B30EE525-
22DB-4C1B-B8D5-6D12934AF00A/0/
isco08.pdf onder unit group 2263 

De volledige tekst van de ‘environmental 
and occupational health and hygiene 
professionals’ is te vinden op pagina 134. 

Een ander voorbeeld gaat over betonbouw, 
waar minerale oliën of soms zelfs afgewerkte 
olie gebruikt werden als ontkistingsmiddelen. 
Dat gaf een vieze peutlucht en huidcontact 
met die middelen leidde tot huiduitslag, 
maar het beton kwam daarmee wel los van 
de mal. Er was een emulsie ontwikkeld als 
ontkistingsmiddel, maar dat gaf witte druppels 
op de mal. Dat vertrouwden de bouwvakkers 
niet, ze dachten dat het daarom een minder 
goed middel was. Toen zijn, mede op initiatief 
van Arbouw, de leveranciers demonstraties 
gaan geven om aan te tonen dat het lossen 
van de bekistingen met emulisie net zo goed 
ging als met olie maar geen huidklachten 
gaf. Door de voordelen te laten zien en 
de kwaliteit van het werk is de branche 
uiteindelijk omgegaan. Zo heeft Ton met 
Arbouw bijgedragen aan vele verbeteringen 
in de arbeidsomstandigheden in de bouw 
en aan de bewustwording van de gevaren in 
de bouwwereld. Er wordt tegenwoordig veel 
bewuster omgegaan met kwartsstof dan 20 
jaar geleden en ook op het gebied van het 
terugdringen van oplosmiddelen in verf en 
andere producten is er in die periode heel veel 
bereikt.     

Actief en betrokken
Ton is, vanaf dat hij erbij kwam, altijd een 
actief en betrokken lid geweest van de NVvA. 
Eenmaal bij Arbouw heeft Ton na een tijdje de 
eerste ‘bedrijfscontactgroep’ binnen de NVvA 
opgericht, de BCG Bouw. Hij was betrokken bij 
de organisatie van de NVvA-symposia in de 
periode van 1988 tot ca. 2000 en vanaf 1996  
ook bij de organisatie van IOHA symposia. 
Daarmee, en als voorzitter van de IOHA 
(2004-2005) heeft hij de NVvA internationaal 
op de kaart gezet en laten zien waarom we 
als NVvA in Nederland trots kunnen zijn op 
wat we doen. Een van zijn wapenfeiten is 
de vermelding van het beroep ‘occupational 
hygienist’ in de ISCO (International Standard 
Classification of Occupations) van de ILO. 
Dat is de officiële lijst van beroepen en als 
een beroep niet op die lijst staat, bestaat het 

formeel niet. Na intensief lobbyen en indienen 
van tekstvoorstellen is het hem gelukt om de 
inschrijving voor elkaar te krijgen. Aangezien 
deze lijst maar eens per tien jaar wordt herzien 
was het zaak om op het vinkentouw te zitten.

Een belangrijke motivatie in zijn activiteiten 
is voor Ton geweest, het verzamelen van 
kennis, maar vooral ook het delen ervan, niet 
alleen met vakgenoten maar ook met branche-
organisaties en werknemers ‘op de werkvloer’ 
(of op de steiger). Als beleidsadviseur van 
Arbouw heeft hij vanaf 1993 heel veel studies 
op het gebied van arbeidsomstandigheden in 
de bouw geïnitieerd en de resultaten daarvan 
uitgegeven en verspreid. Ook zelf heeft hij als 
auteur en co-auteur artikelen gepubliceerd in 
verschillende vooraanstaande vakbladen. Ton is 
ook nog gedurende enkele jaren hoofdredacteur 
geweest van het Tijdschrift voor toegepaste 
Arbowetenschap (TtA). Daarbij heeft hij vele 
presentaties gegeven op NVvA-symposia 
en op congressen van de Britse BOHS, de 
internationale IOHA en de Amerikaanse AIHA, 
waarmee hij de arbeidshygiëne en de NVvA 
zowel nationaal als internationaal op de kaart 
heeft helpen zetten. 
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Toekomst van de NVvA
Hoe kijkt hij aan tegen de NVvA van de 21e 
eeuw? Het afgelopen symposium kregen we 
ervan langs van Jack de Vries, die schetste 
dat de arbeidshygiënist nog heel wat kan 
doen om zichzelf in de kijker te spelen. Wie 
in Nederland, buiten de NVvA-leden weten 
wat een arbeidshygiënist is, of wat voor werk 
die doet? De ex-leden misschien. Naar Ton’s 
mening is de eerste voorwaarde voor meer 
bekendheid een éénduidige communicatie over 
het vakgebied. Doordat er veel Engels in de 
opleidingen zit blijken de arbeidshygiënische 
begrippen niet altijd hetzelfde te worden 
vertaald. Hij noemt een voorbeeld: het begrip 
SEG of ‘Similar Exposed Group’ dat nogal 
eens op verschillende wijze wordt vertaald. 
Maar ook de  termen ‘persoonlijke’ en  
‘persoonsgebonden’ metingen worden nogal 
eens door elkaar gebruikt. Ton leest natuurlijk 
ook de NVvA-Nieuwsbrief, en op de oproep van 
vorige keer, waarbij aan leden die een artikel 
voor de Nieuwsbrief schrijven een cadeaubon 
in het vooruitzicht wordt gesteld, heeft hij 
het volgende commentaar: “Ze zouden een 
cadeaubon moeten geven aan iemand die niet 
in de Nieuwsbrief schrijft. Maar in de Volkskrant 
bijvoorbeeld!” En daar kan de interviewer het 
even mee doen …  

…en die van Ton 
In de Leidse Hortus vind je geen geraniums, 
maar ook als dat wel zo was, is Ton niet 
van plan om na het beëindigen van zijn 
dienstverband bij Arbouw daar duimen te gaan 
zitten draaien. Hij blijft betrokken bij de NVvA, 
als lid van de jury voor de Bob-van-Beek-prijs, 
en hij blijft als gastonderzoeker verbonden aan  
het IRAS in Utrecht. 
Gelukkig zal de arbeidshygiënische wereld 
dus, hopelijk nog vele jaren, kunnen genieten 
en profiteren van Ton’s inzet, ervaring en 
deskundigheid. 

Interview door Jodokus Diemel, 
redactie Nieuwsbrief en Website

LINES OF DEFENSE

Het afgelopen halfjaar werden we getrakteerd 
op meerdere verhalen over onze Defensie, 
verhalen om van te gruwelen of te smullen, al naar 
gelang onze liefde voor horrorscenario’s. Niet 
de Nederlandse militairen die in buitenlandse 
missies werden of worden ingezet, hebben het 
hoogste werk-gerelateerde overlijdensrisico, 
maar juist het personeel dat niet in de vuurlinies 
wordt ingezet. Diverse zaken zijn de afgelopen 
maanden door Brandpunt Reporter aan de kaak 
gesteld: blootstelling bij onderhoud aan verf die 
Chroom-6 bevat, blootstelling aan benzeen bij 
het schoonmaken van wapens met PX-10 en 
recent (januari 2015) de aanwezigheid van asbest 
in de onderzeeboten van de Walrusklasse, die de 
komende jaren alle vier een grote opknapbeurt 
krijgen. Wie over deze zaken meer wil lezen, moet 
maar googelen of Arbo-Online raadplegen. 

Waar ik het op deze plaats over wil hebben, is 
de houding van de (achtereenvolgende) ministers 
van Defensie in deze zaken. Defensie heeft niet de 
reputatie om fouten  ruiterlijk toe te geven, getuige 
ook de zaak van klokkenluider Fred Spijkers, die 
bijna 30 jaar voor eerherstel heeft moeten strijden, 
nadat hij aan de bel trok over ondeugdelijke 
landmijnen. Die ontploften soms vroegtijdig 
waardoor in 1984 een mijnexpert omkwam. 
Defensie was al in de jaren ‘70 op de hoogte van 
het gevaar van deze mijnen, maar bleef ze gebruiken.  
Spijkers moest de weduwe gaan zeggen dat haar 
man zelf een fout had begaan, maar weigerde 
dat en werd vervolgens als ‘politiek crimineel’ 
weggezet. Defensie erkende de ’jarenlange 
misleiding’ in 2002, maar heeft tot op heden nog 
geen volledige openheid van zaken gegeven in deze 
onverkwikkelijke zaak. 
De huidige  verantwoordelijke op Defensie is 
minister Jane Hotlips, al was zij er  in de jaren ’80 
niet bij toen ondanks de al beschikbare kennis 
over de kankerverwekkende eigenschappen, toch 
besloten werd om genoemde stoffen te blijven 
gebruiken. Niettemin is het interessant om de 
reacties vanuit Defensie te bezien. 
En dan valt steeds op, dat er nog steeds eerst 
ontkend wordt: ‘We wisten het niet’ of ‘We 
hebben geen wetten overtreden’. Vervolgens 
wordt er onderzoek aangehaald of alsnog 
ingesteld, waarmee de kwestie en de vraag naar 
de verantwoordelijkheid verder weggemoffeld 
worden. Pas als er te veel reacties komen vanuit 
het personeel wordt er uiteindelijk schoorvoetend 
toegegeven dat Defensie hier wellicht anders mee 
had kunnen omgaan. De ‘Lines of Defense’ van dit 
ministerie blijken vaak “Lies of Defensie’ te zijn. 

 Ir. O.J. de Zemel
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ASBEST IN DE BOUW
Con Boeckhout

Ontwikkeling wetgeving
In Nederland werd men zich vooral bewust 
van het gezondheidsrisico van asbest toen in 
1969 uit systematisch onderzoek door de arts 
Stumphius bleek dat mesothelioom extreem 
vaak voorkwam onder de bedrijfsbevolking van 
scheepswerf De Schelde in Vlissingen. Deze 
bevinding leidde tot commotie in de Tweede 
Kamer. Pas in 1978 werd in Nederland met het 
Asbestbesluit (Arbowet) het meest gevaarlijke 
blauwe asbest (crocidoliet) verboden. Ten 
tweede mocht asbest niet meer worden 
verspoten en ten derde werd een maximum 
gesteld aan de concentratie asbest in de 
inademingslucht op een werkplek waar met 
asbest werd gewerkt. In de jaren 80 werd 
duidelijk dat aan alle soorten asbest risico’s 
voor de gezondheid zijn verbonden, ook bij 
beperkte blootstelling. Onder stimulans van 
de vakbeweging werd een politiek proces op 
gang gebracht met de volgende ontwikkelingen 
[Heerings, 1999]: 

•	 	In	1983	is	het	Asbestbesluit	(Warenwet)	
ontstaan. In de eerste plaats werd hierin 
bepaald, dat asbest bevattende artikelen 
slechts mochten worden verkocht, als de 
asbestvezels blijvend hechtgebonden waren

•	 	In	1989	werd	een	convenant	in	de	automobiel-
branche afgesloten en kwam er een ban op 
asbest in diverse CAO’s in de bouw

•	 	In	1991	kwam	er	verbod	op	de	toepassing	
van asbesthoudende rem- en frictiematerialen 
en werd de “sloopparagraaf” toegevoegd aan 
het Asbestbesluit Arbowet, met verplichte 
melding, deskundig toezicht, werkplan, 
containment van ruimten, vrijgave en 
hygiënische voorschriften

•	 	In	1993	werd	het	Asbestverwijderingsbesluit	
uitgevaardigd, met de verplichting om bij 
verwijderen van asbest gespecialiseerde en 
gecertificeerde bedrijven in te schakelen.

Vanwege zijn bijzondere eigenschappen is asbest gebruikt in tal van producten. Er zijn zo’n 3500 
producten bekend die asbest bevatten. Ze werden toegepast op plaatsen waar de eigenschappen 
van asbest optimaal konden worden benut, bijvoorbeeld als afdichtingen in de procesindustrie, in 
remvoeringen en koppelingen en in brandwerende producten. Een groot deel van het geïmporteerde 
asbest werd verwerkt in cementproducten (o.a. golfplaten en waterleidingbuizen). In voor 1980 
gebouwde woningen en andere bouwwerken is asbest vrijwel altijd op een of andere manier aanwezig 
(bouwmaterialen, dakbeschot, verwarmingsketels, vloerbedekking (zeil), rioolleidingen e.d.). In de 
agrarische sector is asbest veel toegepast, bijvoorbeeld in golfplaten als dakbedekking van stallen en 
schuren [Instituut Asbestslachtoffers, 2014].

Toch duurde het tot 1993 voor het beroepsmatig 
bewerken en verwerken van alle asbest in 
Nederland werd verboden, met als gevolg dat 
ook de invoer stopte. 
Het asbestverbod is onder andere niet van 
toepassing op:

•	 	onderhoud	en	reparatie	aan	asbesthoudend	
materiaal en het maken van aanboringen in 
asbesthoudend materiaal

•	 	het	afgraven,	opslaan	en	vervoeren	van	
asbesthoudende afvalstoffen

•	 	handelingen	die	betrekking	hebben	op	het	
opruimen van asbesthoudende producten die 
ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.

Arbeidsbeschermende wettelijke voorschriften 
met betrekking tot asbest gelden daarbij wel. 
De kernverplichting hierbij is dat de concentratie 
asbeststof in de lucht, waaraan werkgevers, 
werknemers en zelfstandigen kunnen worden 
blootgesteld, zo laag mogelijk gehouden 
moet worden. In 2006 is in het Asbestbesluit 
onderscheid gemaakt in drie risicoklassen:

•	 	Risicoklasse	1	geldt	voor	werkzaamheden	
waarvoor de concentratie van asbestvezels 
in de lucht lager is dan of gelijk is aan de 
grenswaarden

•	 	Risicoklasse	2	geldt	als	het	aantal	vezels	
groter is dan de grenswaarden 

•	 	Risicoklasse	3	geldt	als	het	aantal	vezels	
groter is dan 1 v/ml (= vezel per cm3).

Voor werkzaamheden met een laag risico 
(risicoklasse 1) hoeven de werkzaamheden niet 
te worden uitgevoerd door een gecertificeerd 
bedrijf, maar mag ook een gewone aannemer 
de klus doen, bijvoorbeeld het zonder breken 
demonteren van asbest dat nog in een goede 
staat verkeert. Als gevolg van een strengere 
luchtgrenswaarde per 1 juli 2014 komen 



13NVvANieuwsbrief (25) 2014 - 4

sommige product-handeling combinaties, die 
voorheen in risicoklasse 1 vielen, nu in klasse 2 
terecht. 

Een gevolg van het toegenomen weten-
schappelijk inzicht en het sterk toegenomen 
bewustzijn van het gezondheidsrisico van 
asbest is ook het feit dat in Nederland de grens-
waarden in 40 jaar tijd met een factor 1000 
zijn verlaagd. In tabel 1 is het overzicht hiervan 
weergegeven [op basis van Van Rooij, 2013]. 
In verband met de voorlopige (on)haalbaarheid 
van de voorgenomen grenswaarde voor 
amfibool asbest voor sloopsituaties, adviseert 
de subcommissie Grenswaarden Stoffen op 
de Werkplek van de SER om deze waarde 
vooralsnog eveneens vast te stellen op 0,002 v/
ml [SER, 2014]. 

Blootgestelde beroepsgroepen 
Asbest wordt sinds 1994 niet meer toegepast 
in Nederland. Niettemin vindt nog steeds 
blootstelling plaats; het in het verleden 
toegepaste asbest is immers in grote 
hoeveelheden in de gebouwde omgeving 
aanwezig. Bij toepassingen in hechtgebonden 
vorm leidt dit niet tot blootstelling of risico. 
Het overige asbest, dat voornamelijk in en op 
gebouwen aanwezig is, vormt pas een risico 
op het moment dat sprake is van verwering of 
bewerkingen.
In de werkomgeving kan blootstelling nog 
plaatsvinden bij incidentele bewerkingen 
aan asbesthoudende materialen in de bouw, 

Tabel 1:  Ontwikkelingen in luchtgrenswaarden voor de werkplek in Nederland (TGG 8 uur)

Jaar Grens- en 
advieswaarden

Chrysotiel (wit) Amfibool 
(bruin of blauw)

Opmerking

1971 Grenswaarde 2 v/ml 2 v/ml Kritisch effect: asbestose
1978 Grenswaarde 2 v/ml 0,2 v/ml 

(blauw asbest)
Kritisch effect: wit asbest: asbestose 
blauw asbest: mesothelioom

1988 Grenswaarde 1 v/ml 0,2 v/ml 
(blauw asbest)

Kritisch effect: mesothelioom

1993 Grenswaarde 0,3 v/ml 0,1 v/ml 
(blauw asbest)

Kritisch effect: mesothelioom

2007 Grenswaarde 0,01 v/ml 0,01 v/ml Niet gezondheidskundig onderbouwd 
(ondergrens bepaling via fase 
contrast microscopie)

2010 Advieswaarde 
Gezondheidsraad

0,002 v/ml l 0,00042 v/ml 
(100% amfibool)

Kritisch effect: mesothelioom 
(gemeten met scanning elektronen 
microscopie)

0,0013 v/ml * * (bij maximaal 20% amfibool)
1 juli 2014 Grenswaarde 0,002 v/ml l 0,010 v/ml 

(amfibool)
Kritisch effect: mesothelioom 
(gemeten met scanning elektronen 
microscopie)

1 -1-2015? Grenswaarde 0,002 v/ml 0,0003 v/ml 
(amfibool)

Kritisch effect: mesothelioom 
(gemeten met scanning elektronen 
microscopie)

Vet gedrukt: wettelijke grenswaarde; Cursief gedrukt: bestuurlijke grenswaarde of advieswaarde

het slopen van gebouwen en woningen, 
bodemsanering, reparatie van met asbest 
geïsoleerde objecten (schepen, boorplatforms) 
en machines, en productie en verwerking van 
puingranulaat in de (wegen)bouw.  
Blootstelling in de leefomgeving vindt plaats 
door onder andere verbouwingen en de 
aanwezigheid van asbest in het milieu. 
Het zwaartepunt van de blootstelling in de 
beroepssfeer is verschoven van de productie 
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van asbesthoudende materialen naar de 
gebruiksfase en afvalfase. 

Asbestvoorraad en gezondheidseffecten
De levensduur van 50 jaar voor gebouwen 
en leidingen, een kortere levensloop voor 
andere asbestproducten en materialen en een 
geleidelijke afname door sloop en verwijdering, 
hebben tot gevolg dat asbest tenminste tot circa 
het jaar 2040 in omloop blijft in de Nederlandse 
samenleving. Onderstaande figuur 1 geeft 
hiervan een beeld [in: Heerings, 1999]. 

Figuur 1:  Verschuiving in de asbestvoorraad 1945 – 
2045

 
Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken 
en asbestgolfplaten. Particulieren en bedrijven 
en (overheids-)instellingen mogen die dan 
niet meer bezitten. 2024 is 30 jaar na de 
inwerkingtreding van het verbod van asbest, en 
dan kan gesteld worden dat een dak oud en aan 
vervanging toe is. Verwacht mag worden dat de 
afname van de asbestvoorraad daarmee sneller 
zal verlopen dan aangegeven is in figuur 1.

Dat het asbestverbod in 1993 niet betekende 
dat het optreden van effecten tot het 
verleden behoorde blijkt uit figuur 2 [Instituut 
Asbestslachtoffers, 2012]. Jaarlijks overlijden 
in Nederland nu circa 500 mensen aan 
mesothelioom.

Figuur 2  Invoer van asbestvezels in Nederland en 
ontwikkeling in aantal sterfgevallen aan 
mesothelioom

Blootstelling personeel in de bouw
Onder andere aannemers, timmerlieden, 
loodgieters, elektriciens, installateurs en 
onderhoudspersoneel kunnen in hun werk 
geconfronteerd worden met onverwachte 
asbestvondsten waarbij ze onbeschermd aan 
asbest worden blootgesteld.
Voor een aantal werkzaamheden waar deze 
beroepsgroepen mee te maken kunnen krijgen, 
heeft Tauw in opdracht van Arbouw onderzoek 
verricht naar de mogelijke blootstelling aan 
asbest en op basis daarvan protocollen 
uitgewerkt voor het veilig voorbehandelen 
en schilderen van asbestcement materialen. 
Het eerste protocol is in 1994 uitgebracht. De 
laatste versie dateert van 2010. In de loop van 
deze periode is het protocol steeds simpeler 
van opzet geworden. Het protocol is nu puur 
gericht op het werk door schilders die hiervoor 
een opleiding hebben gevolgd. Werkzaamheden 
die door een asbestverwijderingsbedrijf dienen 
te worden uitgevoerd, de voorbehandeling van 
ongecoate of gecoate beschadigde platen, 
zijn niet meer beschreven. Ook hierin is de 
ontwikkeling voor wat betreft het omgaan met 
asbest zichtbaar: steeds eenduidiger en steeds 
veiliger.

Con Boeckhout, Tauw B.V.
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asbestbeleid
4.  Instituut Asbestslachtoffers, Voorlichting asbest, 

2014 http://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.
do?ctx=637278,263752&anav=643861 
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KWArTSSTOf: BEWUSTZIJN EN 
MAATrEGELEN DOOr DE JArEN HEEN
Tamara Onos

Methode
In 2003 is, in het kader van het arboconvenant 
kwarts in de afbouwsector, een nulmeting 
uitgevoerd onder werkgevers en werknemers in 
de afbouw- en onderhoudssector. Tien jaar later 
is op vergelijkbare wijze een evaluatiemeting 
uitgevoerd. De evaluatiemeting  in 2013 was 
ook gericht op de beroepsgroepen slopers/
koppensnellers, sleuvenfrezers en voegers. 
Deze beroepen kwamen bij een inventarisatie 
uit 1993 al als hoog blootgestelde groepen naar 
voren.

In de twee enquêtes ging het om de volgende 
onderzoeksvragen:

•	 	Welk	percentage	van	de	werkgevers	en	
werknemers kan de risico’s van kwartsstof 
goed benoemen?

•	 	Welke	voorlichting	geven	werkgevers	en	
krijgen werknemers over kwartsstof en bij 
welke gelegenheid?

•	 	Welk	percentage	van	werkgevers	en	
werknemers past stofbeperkende 
maatregelen toe?

•	 	Wat	zijn	de	belemmeringen	om	
stofbeperkende maatregelen toe te passen?

•	 Van	welke	aard	zijn	deze	belemmeringen?
•	 	Welke	persoonlijke	beschermingsmiddelen	

worden gebruikt?

In beide onderzoeken zijn werkgevers en 
werknemers bevraagd. De vragenlijsten van 
2003 en 2013 zijn grotendeels hetzelfde. In 
2003 is de werkgeverslijst uitgezet onder 
225 werkgevers die destijds vielen onder de 
Nederlandse vereniging voor Ondernemers 
in de Afbouw (NOA). In 2013 hebben 420 
werkgevers een vragenlijst ontvangen. Dat is 
inclusief de nieuw bevraagde beroepen.

Steenachtige materialen, zoals zand, grind en natuursteen bevatten kwarts. Wanneer deze 
materialen worden verwerkt, komt er kwartsstof vrij. Uit onderzoeken blijkt dat de wettelijke 
grenswaarde voor respirabel kwartsstof (0,075 mg/m3) bij veel bouwactiviteiten wordt overschreden 
als er geen beheersmaatregelen worden toegepast.Dit feit is bij arbeidshygiënisten bekend. Het 
onderwerp kwartsstof staat al meer dan 20 jaar op de agenda bij Arbouw en in de jaren daarna 
ook bij organisaties als I-SZW, TNO en arbodiensten. De vraag is, heeft dit geholpen? Hebben de 
inspanningen geleid tot een groter bewustzijn en vooral ook tot een toename in het gebruik van 
beheersmaatregelen?
Om een antwoord te krijgen op deze vraag worden twee vragenlijstonderzoeken (uit 2003 en uit 2013) 
met elkaar vergeleken.

In 2003 zijn de werknemersvragenlijsten 
verzonden aan blokkenstellers, terrazzowerkers, 
wand- en plafondmonteurs en vloerenleggers 
(n=1144).
In 2013 zijn de lijsten ook aan voegers, 
sleuvenhakkers/-frezers en koppensnellers/
slopers toegezonden (n=1809). De enquête is 
alleen gehouden onder werknemers die vallen 
onder de CAO Bouwnijverheid en aanverwante 
CAO’s. Dit houdt onder meer in dat er geen 
zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) zijn 
geënquêteerd. 

Respons
In 2013 is de respons onder werkgevers en 
werknemers ongeveer gelijk (respectievelijk 
17,1% en 15,9%), maar beduidend lager dan 
in 2003 (respectievelijk 42,4% en 47,6%). Bij 
een dergelijk lage respons moeten verschillen 
tussen groepen groter zijn om te kunnen 
spreken van significante verschillen. 

Resultaten
Als de werkgevers en werknemers worden 
vergeleken, dan blijkt dat de branches waarin 
zij werken vergelijkbaar zijn (veel slopers/
koppensnellers en afbouwbedrijven), maar de 
bedrijfsgrootte verschilt. De meeste werkgevers 
komen uit relatief kleine bedrijven. 65,2% had 
minder dan 20 werknemers in dienst. Bij de 
werknemers komt ongeveer de helft van de 
werknemers (46,0%) uit een bedrijf met minder 
dan 20 werknemers. De categorie 21 tot 50 
werknemers kwam bij de werknemers het 
meest voor (27,5%).

Het grootste verschil tussen de nulmeting en 
deze evaluatiemeting is dat in 2003 alleen 
afbouwberoepen een enquête hebben 
ontvangen terwijl in 2013 ook de niet-
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afbouwberoepen ‘koppensnellers/slopers’, 
‘voegers’ en ‘sleuvenhakkers en - frezers’ 
een vragenlijst ontvingen. Om uit te sluiten 
dat verschillen in uitkomsten veroorzaakt zijn 
door het feit dat de groepen in 2003 en 2013 
verschilden, zijn voor de werknemers bij diverse 
vergelijkingen tussen 2003 en 2013 alleen 
afbouwberoepen betrokken (zie tabel). 
Door het geringe aantal werkgevers en doordat 
werkgevers vaak meerdere beroepen in hun 
bedrijf hebben, was het niet mogelijk om 
ook bij de werkgevers een ‘afbouw-groep’ te 
selecteren. Bij de werkgevers zijn de groepen 
daarom ongewijzigd vergeleken. 
In bijgaande tabel zijn de resultaten 
weergegeven die in dit artikel besproken 
worden.

Arbobeleid
Al sinds 1994 hebben bedrijven de verplichting 
een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit 
te voeren. Op basis van deze RI&E moet een 
plan van aanpak opgesteld worden waarin de te 
nemen maatregelen staan.
Kwartsstof is een risico dat in alle deelnemende 
bedrijven voorkomt. Het onderwerp moet dus 
in alle RI&E’s en daarmee in alle plannen van 
aanpak opgenomen zijn. Driekwart van de 
deelnemende bedrijven geeft aan een plan van 
aanpak te hebben op het gebied van kwartsstof. 
Dit is een grote toename ten opzichte van 2003, 
toen slechts. een kwart van de werkgevers dit 
aangaf. De optimist zal de ontwikkeling positief 
noemen, de pessimist zal stellen dat toch nog 
een kwart van de bedrijven in gebreke blijft. 

Kennis
In 2013 geeft een groot deel van de werkgevers 
(95,8%) aan bekend te zijn met de gevaren van 
kwartsstof. Dit is significant meer dan in 2003. 
Toen gaf 68,5% van de werkgevers aan de 
gevaren van kwarts te kennen.
Ook werknemers zijn in 2013 beter bekend met 
kwartsstof. Op de vraag: ‘Bent u bekend met de 
gevaren van kwartsstof’ antwoordt 88,4% met 
ja. Voor de afbouw-groep is dit 90,8%. Dit is 
significant meer dan in 2003 (51,1%). 
Aan de mensen die aangeven bekend te zijn 
met de gevaren van kwarts, is gevraagd langs 
welke weg zij hiermee bekend zijn geworden. 

In de vragenlijst zijn de volgende partijen 
genoemd als mogelijke informatiebronnen: 
de overheid, de werkgevers- en werknemers-
organisaties, Aboma, de arbodienst en Arbouw. 
Al deze partijen worden vaker genoemd als 
informatiebron dan in 2003. 
Dit kan erop wijzen dat deze partijen: 

•	 	actiever	zijn	geweest	in	het	verspreiden	van	
informatie, of  

•	 	effectiever	zijn	geweest	in	het	verspreiden	van	
informatie. Met andere woorden, het kan zijn 
dat deze partijen ook in 2003 al actief waren 
als informatiebron, maar dat dit onbekend 
was bij de werkgevers en werknemers.

Arbouw en de arbodienst werden het meest 
genoemd als informatiebron. Bij werkgevers 
kwam ook de werkgeversorganisatie naar voren 
als belangrijke informatiebron. 

Voorlichting
In 2013 zeggen vrijwel alle werkgevers 
voorlichting te hebben verzorgd over stofvrij en 
stofarm werken. Tweederde van de werknemers 
zegt een dergelijke voorlichting te hebben 
ontvangen. Het verschil tussen deze twee 
percentages is groter dan verwacht. Temeer 
omdat de werknemerspopulatie voor een groter 
gedeelte in relatief grote bedrijven (21-50 
werknemers) werkt. De werkgevers komen 
voor het grootste gedeelte uit bedrijven met 
maximaal 20 werknemers. De voorlichting is 
in de grotere bedrijven vaak beter en meer 
gestructureerd geregeld dan in kleinere 
bedrijven. 

Zowel voor de werkgevers als voor de 
werknemers geldt dat er significant meer 
voorlichting plaatsvindt dan in 2003. Net als in 
2003 zijn ook in 2013 de toolboxmeeting en het 
werkoverleg de belangrijkste gelegenheden die 
gebruikt zijn voor het geven van voorlichting 
over stofvrij en stofarm werken.

Bewustzijn
Zowel werkgevers als werknemers lijken 
zich meer bewust te zijn van de gevaren van 
kwartsstof. Ten eerste geven meer mensen 
aan, blootgesteld te zijn aan kwartsstof dan in 

Vraag

werkgevers werknemers

2013 2003

2013
totaal

2013 
afbouw 2003

Is bekend met de gevaren van kwartsstof 95,8% 68,5% 88,4% 90,8% 51,1%

Heeft voorlichting gegeven/gekregen over stofvrij werken 91,5% 70,6% 69,4% 61,5% 34,5%

Past op enig moment kwartsstofbeperkende apparatuur toe 93,1% 52,6% 82,2% 75,3% 56,1%

Past altijd kwartsstofbeperkende apparatuur toe 68,6% 26,3% 38,3% 51,6% 16,7%

Verstrekt/gebruikt ademhalingsbeschermingsmiddelen 97,1% 77,0% 82,1% 61,1% 55,5%
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2003. De feitelijke emissie van kwartsstof is in 
de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. 
Dit wijst erop dat mensen blootstelling aan 
kwartsstof beter herkennen.
Ook in de redenen dat mensen maatregelen 
toepassen, is een verschuiving te zien ten 
opzichte van tien jaar geleden. Werknemers 
noemen meer langetermijn effecten (omdat het 
goed is voor mijn gezondheid) in plaats van 
kortetermijn effecten (minder stof in haar en 
ogen).

Beheersmaatregelen
Een groot deel van de werkgevers en 
werknemers geeft in 2013 aan, kwartsstof-
beperkende apparatuur toe te passen. In 
2013 was dit significant minder. De meest 
genoemde maatregel is in 2003 en in 2013 voor 
beide groepen ‘een stofzuiger aangesloten op 
gereedschap’.

Werkgevers zijn iets optimistischer over 
de mate waarin maatregelen toegepast 
worden dan de werknemers. Twee derde 
van de werkgevers zegt dat apparatuur om 
stofbelasting te verminderen altijd toegepast 
wordt, terwijl minder dan 40% van de 
werknemers zegt dit altijd te doen. Beide 
groepen scoren significant beter dan in 2003. 
Redenen om geen watertoevoer te gebruiken 
is voor werkgevers en werknemers allebei: ‘de 
omgeving wordt te nat’.
De redenen om geen afzuiging te gebruiken 
verschilt tussen werkgevers en werknemers. 
De meest genoemde redenen zijn voor de 
werkgevers de vertraging door het pakken, 
aansluiten en verplaatsen van de stofzuiger. 
Werknemers passen geen afzuiging toe omdat 
het niet helpt, omdat de werkgever het niet ter 
beschikking stelt of omdat de aansluiting niet 
past.
Deze argumenten van de werknemers werden 
overigens in 2003 ook als top drie genoemd (zij 
het in andere volgorde).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bij blootstelling aan kwartsstof is meestal een 
P3-masker noodzakelijk en in sommige gevallen 
volstaat een P2-masker. Een P1-masker biedt 
altijd te weinig bescherming.
 
In 2013 verstrekken vrijwel alle werkgevers 
ademhalingsbeschermingsmiddelen aan 
hun werknemers. Van deze werkgevers 
geeft tweederde aan een P3-snuitje aan te 
bieden. Dit is significant meer dan in 2013. 
Het volgelaatsmasker wordt ten opzichte van 
2003 ook vaker aangeboden. Het gebruik 
van ademhalingsbeschermingsmiddelen door 
werknemers is in 2013 hoger dan in 2003. In 
2003 werd het P1-snuitje het meest gebruikt, 

maar inmiddels wordt het P3-snuitje het meest 
gebruikt. 

Ondanks goede voornemens worden bij een 
haastklusje de pbm’s nog wel eens vergeten.

Conclusies
De resultaten van dit onderzoek geven 
aan dat er ten opzichte van de nulmeting 
in 2003 belangrijke verbeteringen hebben 
plaatsgevonden. 
De kennis over de gevaren van kwarts is 
toegenomen. Een groot deel van de werkgevers 
en werknemers zegt bekend te zijn met de 
gevaren van kwarts en kan de effecten correct 
benoemen. Hoewel de emissie van kwartsstof 
ten opzichte van tien jaar geleden nauwelijks 
is veranderd, geven meer mensen aan dat zij 
zijn blootgesteld aan stof. Dit wijst erop dat ook 
het bewustzijn over de gevaren van kwarts is 
toegenomen.

Meer werknemers zijn bekend met technische 
maatregelen (watertoevoer en/of afzuiging) om 
blootstelling aan kwartsstof te verminderen. 
De mate waarin deze worden toegepast is 
ook toegenomen. De voornaamste reden om 
technische beheersmaatregelen toe te passen 
is bij beide groepen ‘de gezondheid van de 
werknemers’. Ook dit wijst erop dat beide 
partijen zich beter bewust zijn van de gevaren 
van kwartsstof.

Als watertoevoer niet gebruikt wordt, dan is 
‘de omgeving wordt te nat’ de voornaamste 
reden. Dit geldt zowel voor werkgevers als 
voor werknemers. Stofafzuiging wordt volgens 
werkgevers niet gebruikt, omdat het plaatsen, 
aansluiten en verplaatsen veel tijd kost. De 
werknemers noemen andere redenen, namelijk 
dat het niet helpt, dat de werkgever het niet ter 
beschikking stelt en dat de aansluiting tussen 
stofzuiger en apparatuur niet goed is.

Als alleen naar de werknemers in 
afbouwberoepen gekeken wordt, dan is het 
gebruik van ademhalingsbescherming ten 
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opzichte van 2003 ongeveer gelijk gebleven, 
maar de kwaliteit van de bescherming is beter 
geworden. P3-snuitjes en volgelaatsmaskers 
worden vaker gebruikt.

In het onderzoek zijn ook vragen gesteld 
over organisatorische verplichtingen van 
bedrijven. Bedrijven zijn verplicht een risico-
inventarisatie en –evaluatie op te stellen 
waarin de belangrijkste risico’s in hun bedrijf 
zijn opgenomen. In een plan van aanpak 
moeten zij aangeven hoe zij deze risico’s willen 
verminderen.
Het aantal bedrijven met een plan van aanpak 
op het gebied van kwartsstof is significant 
toegenomen ten opzichte van 2003 (75,0% 
in plaats van 23,6%). Dit is een positieve 
ontwikkeling, maar gezien het type bedrijf dat 
aan dit onderzoek heeft deelgenomen, zou in 
feite elk bedrijf een plan van aanpak voor dit 
risico moeten hebben.

Een andere wettelijke verplichting voor 
werkgevers is het geven van voorlichting over 
risico’s in het werk. De mate waarin werkgevers 
voorlichting geven aan werknemers en de mate 
waarin werknemers voorlichting ontvangen, is 
significant toegenomen ten opzichte van 2003.

Aan het begin van het artikel is de volgende 
vraag gesteld: Hebben de inspanningen 
van diverse organisaties geleid tot een 
groter bewustzijn rondom kwartsstof en 
vooral ook tot een toename in het gebruik 
van beheersmaatregelen? Deze vraag kan 
volmondig met ja worden beantwoord. Het 
bewustzijn is toegenomen en ook het gebruik 
van beheersmaatregelen is toegenomen. 
Tegelijkertijd blijkt uit ook dat de blootstelling 
nog niet afdoende beheerst is. Nog even 
volhouden dus en wie weet kunnen we dan over 
tien jaar concluderen dat we klaar zijn met het 
onderwerp kwartsstof.

Tamara Onos, 
arbeidshygiënist bij Auxilium HSE en Arbo 
Advies Onos

Dit artikel is gebaseerd op twee Arbouwrapporten, 
opgesteld door Ton Spee, Peter Hoonakker en 
Tamara Onos:

•	 	Nulmeting	in	het	kader	van	het	arboconvenant	
kwarts in de afbouwsector, november 2003 
(bestelcode 03-49)

•	 	Evaluatie	kwarts	in	de	bouwnijverheid,	
 januari 2014 (ARB 00009809).

De rapporten zijn op te vragen via de Arbouw infolijn: 
info@arbouw.nl. 
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CSE: EEN VErDWIJNENDE ZIEKTE 
Ton Spee

In de jaren 1980/90 begon ook in Nederland 
zorg te ontstaan over de mogelijke 
gezondheidseffecten van blootstelling aan VOS. 
Studies naar de blootstelling van schilders 
wezen op het werken in kleine ruimten 
en het aanbrengen met spuit en verfroller 
als belangrijke determinanten van hoge 
blootstelling. Er ontstond ook de behoefte om 
meer zicht te krijgen op de omvang van het 
probleem.
De diagnose CSE wordt in Nederland gesteld 
door een zogenaamd ‘Solvent team’, een team 
dat bestaat uit een bedrijfsarts, neuroloog, 
neuropsycholoog en een arbeidshygiënist. 
Er zijn twee Solvent Teams in Nederland, in 
Amsterdam en in Enschede. Een nauwkeurig 
beeld van de omvang van het probleem zou 
worden verkregen door alle Nederlandse 
schilders naar het Solvent Team te sturen, 
maar dat zou een onbetaalbare en logistiek 
onhaalbare operatie worden. Daarom is 
gekozen voor een stapsgewijze benadering, 
met een screening voorafgaand aan de 
verwijzing naar het Solvent Team.  
Wij zochten antwoord op de volgende vragen: 

•	 	Hoeveel	schilders	scoren	positief	bij	de	
verschillende stappen van de triage en 
hoeveel daarvan hebben daadwerkelijk CSE?

•	 	Missen	we	CSE	gevallen	die	wel	zijn	ontdekt	
via de gebruikelijke zorg?

•	 	Zien	we	de	SCE	in	een	eerder	(hopelijk	nog	
reversibel) stadium?

•	 	Levert	de	triage	minder	vals	positieven	op	dan	
de reguliere zorg, namelijk verwijzing door 
een arts (huisarts, bedrijfsarts, specialist)?

Methoden
Iedere schilder die onder de CAO voor het 
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 
valt, heeft afhankelijk van de leeftijd eens in 
de twee tot vier jaar recht op een Periodiek 

In de bouwnijverheid kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) worden aangetroffen in onder 
andere verven, lijmen en schoonmaakmiddelen. In de jaren 1970/80 verschenen studies, vooral in 
Scandinavië, die wezen op een associatie tussen langdurige blootstelling aan VOS en een syndroom 
dat gepaard gaat met veranderingen in karakter, geheugenverlies en neurologische afwijkingen. In 
een vroeg stadium nog reversibel, maar in latere stadia onomkeerbaar en ernstig invaliderend. Dit 
syndroom staat onder andere bekend als Organisch Psycho Syndroom (OPS) schilderziekte en 
chronic toxic encephalopaty (CTE). De tegenwoordig gangbare term is Chronic Solvent Induced 
Encephalopathy (CSE). Uit de vroeger gangbare namen blijkt al dat het syndroom vooral geassocieerd 
werd met schilders.

Arbeidsgezond-heidskundig Onderzoek (PAGO). 
Als eerste stap van de triage werd aan elke 
schilder bij het PAGO gevraagd een vragenlijst 
in de vullen met 60 vragen die betrekking 
hebben op neuropsychologische symptomen (de 
Neurosymptom Checklist, NSC-60). 
Bij een positieve score (mogelijk CSE dus) 
volgde de tweede stap. Daarbij werd de 
schilder doorverwezen naar een vestiging 
van de arbodienst waar een digitale 
neuropsychologische test (Neurobehavioural 
Evaluation System, NES) werd afgenomen. 
Was de score wederom positief, dan volgde de 
laatste stap, verwijzing naar het Solvent Team.
De vergelijkingsgroep, schilders die werden 
verwezen via reguliere zorg, bestond uit 
schilders die wel onder de CAO vielen 
maar niet naar het PAGO waren gekomen, 
schilders die onder een andere CAO vielen 
(woningcorporaties bijvoorbeeld) en ZZP-ers. 

Resultaten
Van 1997 tot 2004 zijn ruim 41 000 schilders 
voor het PAGO uitgenodigd. Daarvan 
verschenen er ruim 21 000. Daarvan werden 
er, na het doorlopen van de twee tests, 101 
schilders door een Solvent Team gezien, 
waarvan er 27 (27%) de diagnose CSE kregen. 
De aantallen per stap in de procedure staan in 
tabel 1.

Tabel 1:  Aantallen schilders per stap in de 
CSE-triage 

Stap in de triage Aantal schilders
Opgeroepen voor PAGO 41 082
NSC-60 vragenlijsten ingevuld 20 368 (50%)
Signalerende score NSC-60 794 (4%)
NES test 389 (49%)
Afwijkende score 129 (33%)
Naar Solvent Team 102 (79%)
CSE 42 (41%)
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Uit de tabel blijkt dat nogal wat schilders 
gaande de procedure afhaken. Om te beginnen 
verschijnt de helft niet voor het PAGO, maar ook 
verder in de procedure zien we bijvoorbeeld 
dat meer dan de helft van de personen, die 
signalerend scoort op de NSC-60, niet naar 
de NES test komt. Bij navraag naar de reden 
hiervan was het meest gegeven antwoord dat 
men geen verdere diagnose wilde, met op de 
tweede plaats problemen met reistijd en/of 
reiskosten.
Via reguliere zorg werden in dezelfde periode 
619 schilders door het Solvent Team gezien, 
waarvan er 75 (12%) de diagnose CSE kregen. 
Van deze 75 vielen 35 wel onder de schilders-
cao, maar waren niet op het PAGO verschenen.
Uit de verwijzing via reguliere zorg bleken 
twee van de 19 574 personen, die de NSC 60 
hadden ingevuld, (0,01%), wel CSE te hebben. 
Eén persoon had positief gescoord, maar was 
niet doorverwezen en één persoon had negatief 
gescoord. Het verloop van het aantal CSE 
diagnoses over de tijd is te zien in Figuur 1.

Figuur 1: Verloop CSE diagnoses in de tijd

Na een piek in 1999, als gevolg van de start 
van de screening in 1997 en de doorlooptijd 
van de procedure, nam het aantal via de triage 
gediagnosticeerde CSE gevallen snel af. Na 
2004 zijn er geen schilders met CSE meer 
gediagnosticeerd. De CSE was bij verwijzing 
via reguliere zorg niet duidelijk ernstiger dan bij 
verwijzing via de triage. 

Discussie
Het triage model voor verwijzing van schilders 
naar het Solvent Team lijkt efficiënt te zijn, 
want bij verwijzing via reguliere zorg blijkt 
12% van de verwezen schilders aan CSE te 
lijden en bij de triage is dit 27%. Daarbij moet 
wel worden bedacht dat de twee geroepen 
wel erg verschillend zijn. Via de reguliere 
zorg worden schilders verwezen die zich 
met een gezondheidsklacht bij een arts 
melden. De patiënt blijkt dan vaak wel een 
neuropsychologische aandoening te hebben, 
maar geen CSE. Bij de triage gaat het echter 
om een voor het overgrote deel gezonde 
populatie met een waarschijnlijke blootstelling 

aan VOS. Bij degenen die via reguliere 
zorg verwezen zijn bleek meer ‘suboptimale 
prestatie’ (d.w.z. niet voldoende inzet tonen 
tijdens testonderzoek) voor te komen. Als 
hiervoor werd gecorrigeerd verdween het 
verschil in efficiëntie.

Het lukte helaas via de triage niet om personen 
met CSE in een milder stadium op te sporen 
dan met directe verwijzing. Bij verwijzing door 
de bedrijfsarts leek het om iets ernstiger 
gevallen te gaan dan we met de triage vonden, 
maar bij verwijzing door de huisarts of specialist 
werd dit effect niet gezien dus over het geheel 
genomen is er geen of hooguit een klein 
verschil. 
Uit het verloop van het aantal via de triage 
gediagnosticeerde gevallen zien we het effect 
van de vierjaars-cyclus in het PAGO. In 1998 
is met de triage begonnen. De hele procedure 
duurt ongeveer een jaar, dus in 1998 dienen 
de eerste CSE diagnoses zich aan. Tot 2002 
varieert de prevalentie tussen 5 en 18 gevallen 
per jaar. Na 2002, als alle schilders gelegenheid 
hebben gehad voor een PAGO en dus het 
‘inhaaleffect’ vanwege de start van de triage 
voorbij is, zien we de incidentie aflopen naar 
nul. 
In 2000 is een verbod op het gebruik van 
oplosmiddelgedragen verven in binnenruimten 
van kracht geworden. Dat wij na 2003 geen 
CTE gevallen meer hebben aangetroffen heeft 
wellicht gedeeltelijk met het oplosmiddelverbod 
te maken, maar dat kan het niet geheel 
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verklaren. Want CSE ontwikkelt zich na een 
jarenlange blootstelling aan VOS. Wel zal het 
oplosmiddelverbod een doorslaggevende 
invloed hebben op het voorkomen van nieuwe 
gevallen van CSE.

Conclusies
Langdurige en intensieve blootstelling aan VOS 
kan leiden tot de ontwikkeling van CTE. 
Onze studie heeft laten zien dat: 

•	 	De	triage	een	nuttig	instrument	is	om	
CSE bij schilders op te sporen. Een 
vragenlijstonderzoek als eerste stap is 
goedkoop en weinig belastend

•	 	De	NSC-60	weinig	vals	negatieve	uitslagen	
oplevert. Eén persoon scoorde negatief terwijl 
hij positief had moeten scoren

•	 	Er	weinig	of	geen	verschil	in	ernst	van	de	
aandoening bestaat bij verwijzing via de 
triage of via reguliere zorg

•	 	Bij	verwijzing	via	triage	27%	van	de	personen	
CSE bleek te hebben, bij verwijzing via 
reguliere zorg 12%. Suboptimale prestatie in 
de groep verwezen via reguliere zorg speelt 
hierbij een rol.

Maar de belangrijkste conclusie uit het project 
is: CSE onder schilders is in Nederland een 
verdwijnende ziekte.

Ton Spee, Arbouw

Deze bijdrage is een samenvatting van de publicatie: 
Spee T, van Valen E, van Duivenbooden C, van 
der Laan G (2012) A screening programme on 
chronic solvent-induced encephalopathy among 
Dutch painters. Neurotoxicology 33(4):727-33. 
Geïnteresseerden kunnen de publicaties opvragen 
via spee@arbouw.nl 
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HANDECZEEM IN DE BOUW: EEN 
ONDErSCHAT PrOBLEEM
Johan Timmerman en Ton Spee

Slechte prognose
Handeczeem lijkt op zich een aandoening 
waarmee goed te leven valt. Het wordt als 
hooguit ongemakkelijk gezien. Maar de 
impact ervan is groter dan die op het eerste 
gezicht lijkt. Handeczeem wordt ervaren als 
een belemmering in het sociale verkeer en 
bovendien leidt het tot aanzienlijke medische 
consumptie. Meer dan tweederde van de 
personen met handeczeem bezoekt een arts 
en bijna de helft bezoekt een dermatoloog. De 
prognose is slecht, in een 15 jarige studie bij 
1000 personen met handeczeem gaf tweederde 
aan dat de klachten niet waren verdwenen. 
Gelet op deze slechte prognose is het zaak zo 
vroeg mogelijk in te grijpen. 

Prevalentie
Om een eerste indruk te krijgen van de 
prevalentie van handeczeem is een analyse 
gemaakt van de vragenlijsten die tijdens 
PAGO’s in de bouw worden ingevuld. Op 
grond van de CAO’s voor de bouwnijverheid 
en verwante branches, hebben bouwvakkers 
elke twee tot vier jaar, afhankelijk van de 
leeftijd, recht op een PAGO (periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek) Arbouw 
hanteert de term PAGO, niet PMO, omdat het 
in de Arboregelgeving PAGO wordt genoemd. 
Bij dit onderzoek vult de deelnemer 
een vragenlijst naar de ervaren 
gezondheidstoestand en arbeidsbelasting 
in. Arbouw heeft toestemming de ingevulde 
lijsten geanonimiseerd te gebruiken voor 
onderzoeksdoeleinden. De vragenlijst 

In het verleden heeft Arbouw regelmatig aandacht besteed aan beroepsgebonden huidaandoeningen 
in de bouwnijverheid. De aandacht was daarbij beperkt tot specifieke beroepsgroepen, zoals 
schilders, epoxywerkers, isoleerders en metselaars. De precieze prevalentie van eczeemklachten in 
de bouwwereld was niet bekend. Om een beter inzicht te krijgen in de omvang van het probleem en 
gericht beleid te kunnen ontwikkelen is daarom een uitgebreider onderzoek opgezet. 

Daarbij gaat het om vragen zoals:
•	 Hoe	vaak	komt	handeczeem	in	de	bouwnijverheid	voor?
•	 Hoeveel	daarvan	is	beroepsgebonden?
•	 Bij	welke	beroepen	komt	beroepsgebonden	eczeem	het	meest	voor?
•	 	Zijn	er	indicatoren	te	ontwikkelen	waarmee	de	kans	op	het	ontwikkelen	of	verergeren	van	

beroepsgebonden handeczeem is in te schatten?

De aandacht is specifiek gericht op handeczeem omdat het bij 95% van de beroepsgebonden 
huidaandoeningen gaat om eczeem aan de handen.

bevat vier beschrijvende vragen naar 
huidsymptomen en een vraag: “Is uw huid 
overgevoelig voor een stof of materiaal 
waarmee u op uw werk in aanraking komt?” 
Voor het onderzoek zijn de vragenlijsten 
van januari 2005 tot en met december 2011 
gebruikt. Dit leverde ruim 277.000 vragenlijsten 
van ruim 140.000 verschillende mannelijke 
personen op. Gemiddeld zijn deze personen 
dus in zes jaar tijd tweemaal op een PAGO 
verschenen, maar het werkelijke aantal 
wisselde sterk. Ongeveer de helft was eenmaal 
gezien en de andere helft meermalen, tot 
maximaal 7 maal. 

Resultaten 
Uit de antwoorden op de vragenlijsten bleek 
een jaarprevalentie van 25,4% huidklachten 
(in dit geval een ja op minimaal één van 
de vijf beschrijvende vragen) en 9,5% 
overgevoeligheid voor een stof op het werk. 
Vergeleken met een jaarprevalentie van 
ongeveer 5% bij de algemene mannelijke 
bevolking bedraagt de prevalentie van 
handeczeem in de bouw dus ruimschoots meer 
dan het verviervoudige. Van de personen die 
twee PAGO’s hebben ondergaan gaf bijna 12% 
tijdens beide onderzoeken aan huidklachten 
te hebben, dus bij bijna de helft van degenen 
die bij een eerste PAGO huidsymptomen 
aangaven waren die na twee of vier jaar niet 
genezen of teruggekeerd. Het lijkt er dus op dat 
handeczeem inderdaad, zoals in de inleiding 
werd gesteld, een hardnekkige aandoening kan 
worden. 
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De hoogste prevalenties van huidklachten 
zijn gevonden bij stukadoors en metselaars 
(prevalentieratio (PR) ten opzichte 
van chauffeurs > 1,8) en de laagste bij 
kantoorpersoneel. Overgevoeligheid van de 
huid werd het meest gezien bij timmerlieden en 
schilders (PR > 2,7) en opnieuw het minst bij 
kantoorpersoneel. 
Eczeemklachten variëren per seizoen. In 
augustus treden met 21% de minste klachten 
op, in april wordt een piek bereikt met 28%. 
Voor overgevoeligheid is deze seizoensvariatie, 
zoals te verwachten valt, niet waargenomen. 

Determinanten
Om te zien of uit de ingevulde PAGO 
vragenlijsten determinanten van handeczeem 
aan te wijzen zijn, is gekeken naar associaties 
tussen huidklachten en een aantal andere 
vragen. Verrassend genoeg was er geen relatie 
tussen huidklachten en/of huidovergevoeligheid 
en zelfgerapporteerde hinder door chemische 
stoffen, maar wel tussen deze beide 
aandoeningen en hinder door stof. Ook werden 
er geen associaties met hinder door rook en 
gassen/dampen gevonden. Daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat hinder door stof veel 
vaker wordt genoemd dan de overige agentia. 
Van het bouwplaatspersoneel meldt 57% hinder 
door stof, terwijl hinder door chemicaliën, 
rook en gas/damp varieert van 5 tot 10%. 
Tussen huidklachten en handschoenengebruik 
werd een sterke negatieve associatie 
gevonden, met andere woorden: hoe meer 
handschoenengebruik, hoe meer huidklachten. 
Dat kan komen door een slechte kwaliteit 
handschoenen die het zweet onvoldoende 
afvoeren, maar de verklaring dat mensen pas 
handschoenen gaan dragen als ze last van 
huidklachten hebben ligt meer voor de hand.
Een droge huid is een sterke voorspeller 
voor huidklachten. Zowel eczeem als 
overgevoeligheid komen meer dan tweemaal 

zoveel als gemiddeld voor bij mensen met 
een droge huid ten opzichte van een normaal 
huidtype. Maar ook een vette huid is, zij 
het minder sterk, geassocieerd met beide 
aandoeningen.

Bouwplaatsbezoeken
Bij de analyse van PAGO-vragenlijsten ligt 
het gevaar van ‘selectie bias’ op de loer. 
Ongeveer de helft van de personen die 
worden uitgenodigd voor het PAGO verschijnt 
daar. Maar mogelijk gaan mensen juist naar 
het PAGO omdat ze (huid)klachten hebben. 
Daarom hebben we besloten de gegevens 
uit het PAGO te verifiëren met een aselecte 
steekproef onder bouwplaats-personeel. Op 13 
bouwplaatsen werden in totaal 186 bouwplaats-
medewerkers, allen mannen, in de werksituatie 
benaderd met de vraag of zij aan een klein 
onderzoek mee wilden doen. Negen personen 
weigerden, waarmee de respons op 95% kwam. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in mei en juni, 
de maanden waarin een ongeveer gemiddelde 
prevalentie van huidsymptomen te verwachten 
valt (zie figuur 1). De vier beschrijvende vragen 
naar huidsymptomen werden ook hier gesteld, 
maar werden uitgebreid met de vragen die 
in de ‘Richtlijn Handeczeem’ van de NVAB 
(Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde) worden gebuikt om 
handeczeem vast te stellen. Daarnaast 
werden vragen gesteld naar handhygiëne en 
huidverzorging.
Verrassend genoeg bleek de prevalentie van 
huidsymptomen nog hoger dan uit de PAGO-
vragenlijsten naar voren was gekomen, 47% 
van de respondenten heeft volgens de criteria 
van de NVAB contacteczeem. De vraag ‘heeft u 
kloven op de handen of vingers’ werd zelfs door 
55% van de respondenten met ‘ja’ beantwoord. 
De kans op hand contacteczeem bleek sterk 
samen te hangen met de mate van vervuiling 
van de handen (PR 2,3) en met het moeilijk 
schoon krijgen van de handen (PR 1,3). Ook 
met het gebruik van handcrème is er een 
associatie (PR 2,1), maar net als bij het gebruik 
van handschoenen, kan het zijn dat mensen 
pas crème gaan smeren als zij last hebben.

Vervolgonderzoek
Uit de analyse van de PAGO-vragenlijsten 
komt eczeem in de bouwnijverheid als een 
serieus probleem naar voren, vooral bij het 
bouwplaats-personeel. Eczeem blijkt in onze 
onderzoeken meer dan viermaal zoveel voor 
te komen als bij de algemene mannelijke 
bevolking en is bovendien hardnekkig. Een 
zwak punt bij dit type onderzoek is echter dat 
het om zelfgerapporteerde symptomen en 
aandoeningen gaat. Er ligt geen medische 
beoordeling aan ten grondslag. Daarom is 
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een vervolgonderzoek uitgevoerd onder ruim 
800 bouwvakkers, ditmaal alleen bouwplaats-
personeel. Tijdens het PAGO of tijdens een 
toolboxmeeting over handschoenengebruik, 
is gevraagd een vragenlijst in te vullen en 
daarbij zijn foto’s van de handen gemaakt. 
De foto’s zijn beoordeeld door een team, 
bestaande uit een arbeidsdermatoloog en 
een arbeidsgeneeskundige. Dit maakt een 
vergelijking met de zelfgerapporteerde 
eczeemklachten mogelijk. 
Verder is gevraagd welke bouwmaterialen 
en bouwproducten worden gebruikt, om te 
kijken of er associaties met bepaalde typen 
producten te vinden zijn. De uitkomst van dit 
onderzoek moet uitsluitsel geven over de vraag 
of zelfgerapporteerde klachten een goede 
indicator voor handdermatitis kunnen zijn.

Conclusies
Contacteczeem blijkt in ons onderzoek frequent 
voor te komen en bovendien hardnekkig 
te zijn. Bij een aselecte steekproef onder 
177 bouwvakkers bleek bijna de helft aan 
de NVAB criteria voor contacteczeem te 
voldoen. Zowel de veel hogere prevalentie 
in vergelijking tot de algemene mannelijke 
bevolking als de samenhang met vervuiling 
van de handen wijzen in de richting van een 
arbeidsgerelateerde oorzaak.

Johan Timmerman, Ton Spee; Arbouw

Deze bijdrage is een samenvatting van twee 
publicaties van het onderzoek, uitgezonderd het 
‘vervolgonderzoek’, dat nog niet is gepubliceerd: 

1.  Timmerman JG, Heederik D, Spee T, Smit 
LA. (2014) Skin symptoms in the construction 
industry: occurrence and determinants. Am J Ind 
Med. 57(6):660-8 

2.  Timmerman JG, Zilaout H, Heederik D, Spee T, 
Smit LA (2014) Validation of a questionnaire on 
hand hygiene in the construction industry. Ann 
Occup Hyg. 58(8):1046-56. 

Geïnteresseerden kunnen de publicaties opvragen 
via J.G.Timmerman@uu.nl. 

Tabel 1 Het classificatiesysteem voor ontkistingsmiddelen (vastgesteld in 1998)

Klasse Criteria Praktisch
1 •		“ready	biodegradable”	conform	OECD	301	B,	

C, D of F
•	geen	R-zinnen
•		ten	minste	75%	(excl.	water)	herwinbare	

grondstof
•	vlampunt	hoger	dan	100°C

Voornamelijk gebaseerd op herwinbare 
grondstoffen; goed totaal biologisch afbreekbaar; 
oplosmiddelvrij.

2 •		ten	minste	70%	afbreekbaar	conform	OECD	
301 B, C, D of F, (exclusief ’10 days window’)

•		geen	R-zinnen	m.u.v.	R-65
•		vlampunt	hoger	dan	100°C

Gebaseerd op mengsels van minerale en 
herwinbare oliën; redelijk goed totaal biologisch 
afbreekbaar; oplosmiddelvrij.

3 •	meer	dan	80%	afbreekbaar	volgens	
   CEC-L-33-A-93 test
•	geen	R-zinnen	m.u.v.	R-65
•	vlampunt	hoger	dan	61°C

Goed primair afbreekbaar; kan een oplosmiddel 
bevatten.

4 •	geen	R-zinnen	m.u.v.	R-65
•	vlampunt	hoger	dan	61°C

Kan een oplosmiddel bevatten; geen 
afbreekbaarheidsgegevens bekend en/of 
onvoldoende afbreekbaar.

5 •	Overige	producten Oplosmiddelhoudend; is geëtiketteerd met 
R-zinnen en slecht afbreekbaar.
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rANKING THE OILS: 
VErVANGING VAN ONTKISTINGSMIDDELEN 
Jeroen Terwoert

Arbo en milieu als bondgenoten
Blootstelling aan olienevel leidt tot irritatie 
van luchtwegen en ogen, en geeft in 
ernstige gevallen kans op een ‘chemische 
longontsteking’. Inademing van vluchtige 
oplosmiddelen tijdens het vernevelen leidde door 
de korte duur van de werkzaamheden weliswaar 
niet tot chronische neurologische effecten 
(CTE), maar wel tot acute klachten als irritaties 
van de luchtwegen, hoofdpijn, duizeligheid e.d. 
Daarnaast trad regelmatig huidcontact op, door 
depositie van nevel en door verontreinigde 
kleding en materialen. De oliën ontvetten de huid 
en drogen de huid uit, hetgeen kan resulteren in 
contactdermatitis (eczeem).
Maar dit was niet alles. Bodemverontreiniging 
stond in die tijd sterk in de belangstelling en 
aannemers  kregen te maken met schadeclaims 
omdat zij de bodem op de bouwplaats hadden 
verontreinigd met slecht afbreekbare minerale 
olie. Ook was de Nederlandse overheid in de 
jaren ’90 van de vorige eeuw erg actief in het 
reduceren van emissies van oplosmiddelen 
naar het milieu. Ontkistingsmiddelen werden 
ontdekt als mogelijk significante bron. Tenslotte 
was ook de brandbaarheid van de traditionele 
ontkistingsmiddelen een reden tot zorg, vooral 
nadat zich daadwerkelijk enkele incidenten 
voordeden.

Rond 1995-‘96 kwamen een aantal zaken bij 
elkaar. Enkele vooruitstrevende producenten 
van ontkistingsmiddelen betraden de markt 
met nieuwe producten, waarbij ieder zijn eigen 
benadering koos: middelen op basis van beter 
afreekbare minerale oliën, minder vluchtige 
minerale oliën, plantaardige oliën of daaruit 
gesynthetiseerde vetzure esters, dan wel 
emulsies van deze plantaardige bestanddelen in 
water. Een eveneens vooruitstrevende aannemer 
– Wilma Bouw – was de eerste die deze 
‘plantaardige’ producten toepaste.  

Bij het bouwen met beton wordt vloeibare betonmortel in bekistingen gestort. Om te voorkomen dat 
de bekisting zich aan het uitgeharde beton hecht, wordt voor het storten een ontkistingsmiddel op 
de bekisting aangebracht. Tegen het eind van het vorige millennium werden in Nederland jaarlijks 
meer dan 5 miljoen liter beton-ontkistingsmiddelen verwerkt, deels op de bouwplaats en deels in de 
betonproductenindustrie.  Bijna altijd gebeurde dit door middel van verneveling - op de bouwplaats 
door de bekistingstimmerman of een medewerker van een betonstortploeg. En bijna altijd betrof 
het producten op basis van minerale olie, vaak verdund met vluchtige oplosmiddelen, plus enkele 
additieven om de ‘lossende werking’ te versterken.

Het ministerie van VROM liet een 
haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de 
mogelijkheden van met name deze laatste 
producten, waarna de toenmalige Chemiewinkel 
van de Universiteit van Amsterdam het 
initiatief nam tot een Europees ‘Technology 
Transfer Project’ (‘SUMOVERA’, dit staat voor: 
SUbstitution of Mineral Oil based concrete 
release agents by Vegetable oil based 
Release Agents). In dit project werden onder 
meer pilot tests uitgevoerd op bouwplaatsen. 
Tegelijkertijd nam Stichting Arbouw het initiatief 
om een A-Blad te ontwikkelen over het veilig 
omgaan met ontkistingsmiddelen. Aanleiding 
daarvoor waren klachten over stank en 
huidirritatie die vanuit de achterban van de 
werknemersorganisaties kwamen.

Een eenvoudige keuzewijzer
Een van de benaderingen in het A-blad was 
vervanging. Het leek erop dat de nieuwere 
middelen daadwerkelijk voordelen boden voor 
zowel het milieu als de gezondheid. Daarom 
werd, in nauwe samenwerking tussen de 
voornaamste Nederlandse leveranciers van 
ontkistingsmiddelen, Arbouw,  het Ministerie 
van VROM en de Chemiewinkel UvA, een 
classificeringssysteem voor ontkistingsmiddelen 
ontwikkeld. Op grond van gezondheids- en 
milieucriteria worden ontkistingsmiddelen 
met behulp van dit systeem ingedeeld in 5 
klassen, waarbij producten in klasse 1 het minst 
schadelijk zijn. In het A-blad Ontkistingsmiddelen 
werd verwezen naar dit classificeringssysteem 
en ook de ontkistingsmiddelen die waren 
opgenomen in het Productgroep Informatie 
Systeem Arbouw (PISA) werden in deze 
klassen ingedeeld. Zo ontstond een eenvoudige 
keuzewijzer voor aannemers, die zelf veelal 
weinig inzicht hadden in de milieu-  en 
gezondheidsaspecten van de producten. Het 
classificatiesysteem is weergegeven in tabel 1.
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De tweede kolom in tabel 1 bevat de 
‘officiële’ criteria waarmee de producten 
werden ingedeeld. De derde kolom bevat de, 
enigszins versimpelde, toelichting waarmee 
de betekenis van de classificatie aan 
(potentiële) klanten van de producenten kon 
worden uitgelegd.

Naast een hulpmiddel voor de gebruiker, 
was het uitdrukkelijk de bedoeling dat het 
classificatiesysteem tevens een stimulans 
voor leveranciers zou zijn om te komen tot 
productontwikkeling in de richting van minder 
belastende ontkistingsmiddelen. Direct na de 
introductie van het systeem, dat met behulp 
van een brochure door de producenten 
zelf werd uitgedragen, bleek dat de markt 
inderdaad positief reageerde. Zowel gebruikers 
als leveranciers van ontkistingsmiddelen 
verwelkomden het classificatiesysteem. De 
aannemerij bleek snel op de hoogte te zijn 
en leveranciers kregen al snel regelmatig de 
vraag voorgelegd of zij producten uit klasse 1 
of 2 konden leveren.
 
En werkte het?
Het functioneren en de effecten van de 
classificatie zijn in 2002 geëvalueerd. Vragen 
die hierbij aan de orde kwamen, waren: 
•	 	Worden	de	producten	juist	geclassificeerd	

door de leveranciers? (zij voerden dit zelf uit) 
•	 	Hoeveel	producten	heeft	elke	leverancier	in	

iedere klasse? 
•	 	Welk	aandeel	in	de	totale	verkopen	van	

iedere leverancier wordt gevormd door 
producten uit de respectievelijke klassen?

 
De 10 grootste leveranciers in Nederland 
hebben gegevens verstrekt over het 
grondstofgebruik voor ontkistingsmiddelen 
in de jaren 1998, 1999 en 2000. Het jaar 
1998 stond hierbij voor de situatie van vóór 
introductie van het classificatiesysteem.  
De cijfers over de jaren 1999 en 2000 gaven 
een indicatie van de verschuivingen die zich, 
deels als gevolg van het classificatiesysteem, 
in de markt hadden voorgedaan. De 10 
deelnemende bedrijven hadden naar schatting 
een marktaandeel van minstens 95%, zodat 
de inventarisatie wat dat betreft representatief 
was voor de situatie in Nederland. Verder 
hebben de leveranciers schattingen 
opgegeven over de ontwikkelingen in de jaren 
2001 t/m 2003.

Figuur 1 geeft de resultaten van de 
inventarisatie. Aangegeven is de consumptie 
van de vier voornaamste grondstoffen 
die voor ontkistingsmiddelen gebruikt 
werden: minerale olie, oplosmiddelen, 
plantaardige olie en water. Op basis van 

deze hoofdcomponenten zijn in principe vijf 
product-typen te onderscheiden: 

1. Producten op basis van minerale olie
2.  Producten op basis van minerale olie en 

oplosmiddelen
3.  Producten op basis van mengsels van 

minerale en plantaardige olie
4.  Producten op basis van plantaardige olie 

en/of vetzure esters
5.  Producten op basis van watergedragen 

emulsies van plantaardige olie of vetzure 
esters.

Figuur 1  Verdeling grondstofgebruik 
ontkistingsmiddelen (top-10 leveranciers)

Uit de grafiek is het volgend af te leiden:
•	 	Het	totale	(opgegeven)	verbruik	aan	

grondstoffen in 2000 was gedaald van ruim 
4,6 miljoen kg in 1998 tot ruim 4 miljoen kg in 
2000 (een afname van 11,5%).

•	 	Het	verbruik	van	plantaardige	olie	
verdubbelde in twee jaar tijd ruim, terwijl 
tevens het verbruik van water bijna 
verdubbelde. Dit houdt in, dat met name 
het gebruik van emulsies van plantaardige 
olie of vetzure esters was toegenomen, en 
dat in geringere mate het gebruik van ‘pure’ 
plantaardige olie of vetzure esters was 
toegenomen.

•	 	Het	gebruik	van	minerale	olie	was	in	twee	jaar	
tijd met 31% afgenomen en het gebruik van 
oplosmiddelen met 20% . 

Volgens de schattingen van de leveranciers 
hebben deze ontwikkelingen zich na 2000 
voortgezet. 
Het is duidelijk dat het gebruik van producten 
op basis van plantaardige olie of vetzure esters 
was toegenomen, ten koste van de producten 
op basis van minerale olie. De inventarisatie 
maakte het echter níet mogelijk exacte 
uitspraken te doen omtrent een toename of 
afname van het gebruik van producten per 
klasse van het classificatiesysteem. Wel was 
het aannemelijk dat het gebruik van producten 
uit de klassen 1 en/of  2 aanmerkelijk was 
toegenomen. 
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Deden de producenten het goed?
Om te beoordelen of de leveranciers 
de classificatie van hun producten juist 
uitvoerden, zijn bij de bedrijven de 
Veiligheidsinformatiebladen opgevraagd van de 
producten die naar hun oordeel in de klassen 
1, 2 of 3 vielen. Tevens is beoordeeld of de 
informatie die op het VIB werd aangegeven juist 
leek en zijn ter controle een aantal producten 
geanalyseerd.
In totaal zijn 65 producten beoordeeld (zie tabel 
2). Het resultaat van de beoordeling leek zeer 
negatief, aangezien in maar liefst 41 gevallen 
het product anders geclassificeerd werd door 
de onderzoekers dan door de leverancier.  
In al deze gevallen viel de classificering door de 
onderzoekers ongunstiger uit. 
Dit resultaat was echter uitsluitend terug 
te voeren op de milieu-eigenschappen van 
de producten. Met name het ontbreken 
van testgegevens van de biologische 
afbreekbaarheid van het totale product was het 
knelpunt. Hierdoor kwam het merendeel van de 
producten in een lagere klasse terecht dan de 
klasse die de leverancier aangaf. 

Tabel 2:   Beoordeling van ontkistingsmiddelen 
door ‘zelf-classificatie’(Terwoert, 2002)

Klasse Aantal producten
(leveranciers)

Aantal producten
(onderzoekers)

1 19 6
2 17 3
3 20 8
4 2 46
5 - -

Wat betreft de gezondheids- en veiligheids-
aspecten waren de afwijkingen kleiner: in drie 
gevallen ontbrak in het VIB een R-zin (R65 - 
“Schadelijk: kan longschade veroorzaken na 
verslikken”) en in één geval week het vermelde 
vlampunt af.
De analyses van de productmonsters (n = 12) 
gaven geen aanleiding om de classificatie van 
de producten aan te passen. In het algemeen 
kwamen ook de product-omschrijvingen en de 
overige informatie in de VIB goed overeen met 
de analyseresultaten. In één geval was aan de 
naam van een product op basis van minerale 
olie echter de toevoeging “bio” gegeven, 
terwijl hiervoor op grond van de analyses 
geen duidelijke reden was. Bij een ander 
product werd in het VIB wel de juiste informatie 
gegeven, terwijl op het etiket ten onrechte werd 
ver-meld dat het product biologisch afbreekbaar 
was. Een derde product werd ‘oplosmiddelvrij’ 
genoemd, terwijl dit niet het geval was. Blijkbaar 
was het voor sommige producenten rond 2002 

verleidelijk om marketing te bedrijven met 
termen als ‘biologisch afbreekbaar’ of ‘op-
losmiddelvrij’.

Markt in beweging
Toch leek de markt voor ontkistingsmiddelen 
vlak na de Millenniumwisseling behoorlijk in 
beweging gekomen. In deze ontwikkelingen 
speelden waarschijnlijk meerdere zaken 
een rol, waaronder zeker ook zogenoemde 
‘autonome’ ontwikkelingen, zoals activiteiten 
van de leveranciers zelf. Een grote stimulans 
hierin was echter het classificatiesysteem, dat 
werd gepropageerd door Arbouw via het A-blad 
en het PISA-systeem, maar ook  door een groot 
deel van de leveranciers zelf. 
Verder heeft ook de promotie in het kader van 
het EU-project SUMOVERA invloed gehad. In 
samenwerking met de Betonvereniging werden 
hierin trainingen georganiseerd en werd, naast 
vele publicitaire activiteiten, een handleiding 
geschreven voor het toepassen van de nieuwe 
middelen op basis van watergedragen emulsies. 
Al met al een vruchtbare synergie tussen 
‘milieu’ en ‘arbo’!

Jeroen Terwoert, TNO
(voorheen: Chemiewinkel UvA)

Referentie
Terwoert, J., 2002, Evaluatie classifictiesysteem 
ontkistingsmiddelen, publicatie Stichting Arbouw
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De beginjaren
In de jaren negentig van de vorige eeuw is 
door Arbouw veel onderzoek uitgevoerd of in 
gang gezet. De werkgroep GOM (Gevaarlijke 
en Ongezonde Materialen), die was opgericht 
in het kader van een arboconvenant dat cao 
partijen met de overheid had gesloten, speelde 
daarbij een belangrijke rol. Verder is in de jaren 
tachtig  en negentig een serie beroepensurveys 
uitgevoerd. Al deze activiteiten leverden 
veel informatie op over werk en 
werkomstandigheden in de bouwnijverheid, 
maar de informatie was wel erg versnipperd. 
Daardoor ontstond de behoefte de verkregen 
gegevens op een systematische wijze en goed 
toegankelijk vast te leggen in de vorm van een 
kennissysteem.
De werkgroep GOM richtte zich, zoals de 
naam al zegt, (vooral) op gevaarlijke stoffen. 
Daarom werden voor de eerste versie van 
het kennissysteem taken en werkzaamheden 
geselecteerd waarbij sprake was van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Overigens 
kwamen bij het uitwerken van de taken naast 
gevaarlijke stoffen alle belangrijke risico’s aan 
de orde, dus ook geluid, trillingen, etc.
Parallel aan het kennissysteem gevaarlijke 
stoffen is Arbouw ook gestart met het 
ontwikkelen van een kennissysteem fysieke 
belasting. De opstellers daarvan  hebben – om 
aansluiting te vinden bij bouwactiviteiten – 
ervoor gekozen de taken in te delen naar de 
fase in het bouwproces, lopend van ontwerp, 
fundering etc., tot afbouw en oplevering. Na een 
aantal jaren waren beide systemen gevuld met 
een groot aantal taken en ontstond de behoefte 
de systemen te integreren en ook een betere 
koppeling tot stand te brengen met het geheel 
van taken en werkzaamheden in de Bouw & 
Infra.  

Integratie van de kennissystemen
In de periode tot 2007 zijn de twee 
kennissystemen (fysieke belasting en 

gevaarlijke stoffen) samengevoegd en wat 
vormgeving betreft op elkaar afgestemd. 
Ook zijn de taakbladen herzien en bij 
het ontbreken of onvolledig ingevuld zijn 
van blootstellingsfactoren, beoordeeld en 
aangevuld door een veiligheidskundige, 
een arbeidshygiënist of een ergonoom. 
Overlappende taken zijn samengevoegd. 
Ook is het kennissysteem uitgebreid en zijn 
GWW-taken (Grond- Weg en Waterbouw) erbij 
betrokken.
Voor een betere aansluiting op de indeling in 
activiteiten zoals die door de bouwbedrijven 
zelf worden onderscheiden is het systeem 
gekoppeld aan de RAW indeling (ontwikkeld 
voor de GWW) en de STABU systematiek, 
die ontwikkeld is voor de B&U (Burgerlijke & 
Utiliteitsbouw) ten behoeve van het opstellen 
van bestekken). 
Eind 2006 was een kennissysteem ontstaan 
met een indeling (ontleend aan RAW/STABU) 
in 36 hoofdgroepen variërend van bijvoorbeeld 
“timmerwerk” tot “kust- en oeverwerk” en per 
hoofdgroep een “algemeen blad” en een sterk 
wisselend aantal taakbladen (1 tot maximaal 25 
per hoofdgroep). Het totale aantal taakbladen 
was toen al gegroeid tot 289. De naamgeving 
was inmiddels gewijzigd in “Arbouw 
Informatiesysteem Bouwtaken” (AISB).

Aansluiten op de arbocatalogi 
In 2007 en volgende jaren is het kennissysteem 
volledig herschreven en is een koppeling 
gemaakt met de arbocatalogi. De directe 
koppeling aan RAW- en STABU codes is 
losgelaten, de op RAW en STABU gebaseerde 
groepsindeling is wel gehandhaafd.
Bij de hoofdgroepen is de inhoud van de 
“Algemene bladen” verwerkt in de taakbladen 
zodat alle informatie over een taak is 
gebundeld in één taakblad. Het aantal taken 
is zoveel mogelijk beperkt door het schrappen 
van taken die weinig voorkomen, samenvoegen 
van sterk verwante taken, en elimineren van 

ArBOKENNISSySTEEM
Siebrand Veenstra

De aanzet tot het ontwikkelen van het arbokennissysteem voor de bouw, werd gegeven in 1992 
door de zogeheten werkgroep GOM, die binnen Arbouw in de jaren negentig veel onderzoek 
heeft geïnitieerd. Vanaf 1992 werd het systeem geleidelijk uitgebreid en periodiek herzien. Na de 
eeuwwisseling verschenen nieuwe updates, maar het gebruik van het systeem bleef beperkt tot 
de medewerkers van Arbouw en adviseurs en onderzoekers die in opdracht van Arbouw projecten 
uitvoerden. Het ontwikkelen van de arbocatalogi voor de bouw bood de ideale kans het systeem voor 
algemeen gebruik beschikbaar te stellen en om te vormen tot een catalogus van bouwtaken.
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taken met weinig of geen risico’s. 
Verder is zeer kritisch gekeken naar de 
indeling, teksten, formuleringen, e.d., 
aangezien de teksten, behalve voor 
arbodeskundigen, nu ook goed leesbaar 
moesten zijn voor de betrokken werkgevers en 
werknemers in de bouw.  
Bij de koppeling aan de beroepen bleek een 
aantal taken nog te ontbreken; deze zijn alsnog 
in de vorm van nieuwe taken aan het AISB 
toegevoegd. Het totale aantal taakbladen 
in het systeem bedraagt circa 200. In het 
kader is één taakblad (Besturen / bedienen 
asfaltspreidmachine) als voorbeeld toegevoegd. 
Daarbij is van de risico’s alleen het risico 
gevaarlijke stoffen opgenomen.
Koppeling taken aan arbocatalogi
Er zijn tien arbocatalogi voor de bouwnijverheid 
ontwikkeld (zie de website van Arbouw). 
Deze maken merendeels gebruik van een 
zelfde (of sterk overeenkomende) indeling. 
De informatie kan worden opgezocht via drie 
ingangen, namelijk Risico, Beroep en Taak. 
De taakingang is de meest recent ontwikkelde 
en (nog) niet in alle catalogi doorgevoerd. Via 
deze ingang komt men terecht bij de voor de 
betreffende arbocatalogus relevante groepen 
van taakbladen. Verder zijn er voor de gebruiker 
veel doorklik-mogelijkheden waardoor men 
gemakkelijk terecht komt bij beroeps- of 
risico-informatie en ook bij relevante Arbouw-
publicaties.

Discussie
Het ontwikkelen van het kennissysteem van 
het eerste begin in 1992 tot de huidige vorm 
– taakbladen in de arbocatalogi – is een 
lang traject geweest waarin veel energie en 
menskracht is gestoken. Het functioneren van 
de arbocatalogus is inmiddels geëvalueerd 
en de beoordeling valt merendeels positief uit 
(zie de verwijzing aan het eind van het artikel). 
Het onderhoud van het systeem zal ook in de 
toekomst veel tijd blijven vragen, want het nut 
dat de gebruiker ervan heeft wordt natuurlijk 
sterk bepaald door het up to date zijn van de 
informatie.
Een punt van aandacht blijft de beoordeling 
van de risico’s. De risico’s verschillen per taak 
en binnen een beroepsgroep zijn er soms 
grote verschillen wat betreft de taken die door 
verschillende functies worden uitgevoerd. 
Daardoor kan er een verschil zijn tussen 
de prioritaire risico’s zoals gemeld bij de 
beroepsgroep en de risico’s vermeld in de aan 
de beroepsgroep gekoppelde taakbladen. 

Siebrand Veenstra, Arboburo Veenstra

Het rapport “Effectiviteit van Arbocatalogi in de 
bouwnijverheid” is op te vragen via de Arbouw 
infolijn, info@arbouw.nl, bestelnummer ARB 0000 
9725 
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Arbouw Informatiesysteem Bouwtaken
(voorbeeld van beschikbare informatie)

Besturen / bedienen 
asfaltspreidmachine

(In de arbocatalogus komt men via doorklikken op één van de risico’s bij 
de bijhorende informatie terecht; dat is in dit voorbeeld alleen voor het 
risico gevaarlijke stoffen uitgewerkt, zie hieronder)

De machinist bestuurt de machine en regelt samen met de balkman 
de instellingen van de machine. Het vullen van de voorraadbunker 
(hopper) gebeurt in overleg met de bestuurder van de vrachtwagen. 
Er kunnen diverse soorten warm- of koudasfalt worden aangebracht 
in een baan waarvan de dikte en de breedte instelbaar zijn. Het 
schoonmaken van de asfaltspreidmachine hoort meestal ook tot de 
taak van de machinist.

De belangrijkste risico’s bij 
het besturen / bedienen van 
de asfaltspreidmachine zijn: 
� Gevaarlijke stoffen
� Klimaat
� Lawaai
� Onveiligheid
� Trillingen

Gevaarlijke stoffen Blootstelling aan uitlaatgassen / dieselmotoremissies van het materieel 
en eventueel aanwezig verkeer. Dieseluitlaatgassen (DME) staan op de 
lijst van kankerverwekkende stoffen en processen en kunnen longkanker 
veroorzaken. Blootstelling moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt. 
Er geldt een verbodswaarde voor DME van 50 microgram elementair 
koolstof per m³ lucht en een streefwaarde van 0,16 microgram per m³. 
Er zijn bij asfalteerwerk concentraties gemeten van enkele tientallen 
microgram per m³. De verbodswaarde wordt in het algemeen niet 
overschreden, maar kan bij werk in omsloten ruimten (bijvoorbeeld 
tunnels) mogelijk wel worden overschreden.

Blootstelling aan rook / damp vrijkomend uit het warme asfalt kan bij 
inhalatie onder andere luchtwegklachten veroorzaken. Verder is sprake 
van mogelijk kankerverwekkende eigenschappen. De commissie WGD 
van de gezondheidsraad beveelt aan bitumen (damp en aerosol) in te 
delen als verdacht kankerverwekkend (categorie 3) (2007). In Duitsland is 
sprake van indeling in categorie 2 met huidnotatie (2007). De blootstelling 
aan asfaltrook moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt. De 
blootstelling aan asfaltrook bedraagt gemiddeld minder dan 1 mg/m³. 
Onder ongunstige condities (weinig wind, ongunstige windrichting, relatief 
hoge asfalttemperatuur, binnenwerk) kunnen concentraties optreden die 
klachten veroorzaken (irritatie van ogen en luchtwegen). 

Verder is huidblootstelling mogelijk aan het (kleurloze) PAK bevattende 
condensaat van de asfaltrook op het gereedschap en onderdelen van de 
spreidmachine. Huidcontact met dit condensaat kan mogelijk leiden tot een 
verhoogde kans op huidkanker en moet daarom worden beperkt.

Bij het aanbrengen van koudasfalt treedt soms blootstelling op aan 
cementstof bij het in situ mengen van mengsels met cement. Aan 
koudasfalt worden soms secundaire grondstoffen toegevoegd, bijvoorbeeld 
AVI-slak, waarin toxische stoffen aanwezig kunnen zijn. Blootstelling 
aan deze toxische stoffen is mogelijk bij vrijkomen van stof, maar de 
stofconcentraties zijn naar verwachting laag. Ook is blootstelling mogelijk 
door huidcontact.

Bij het reinigen van de machine en het aanbrengen van losmiddelen wordt 
vaak gebruik gemaakt van gasolie die door spuiten wordt aangebracht.  
De machinist wordt daarbij blootgesteld aan olienevel en oplosmiddeldamp. 
Ook treedt er vaak huidcontact op. Er kunnen kortdurend (circa 0,5 uur) 
concentraties optreden die tot gezondheidsklachten leiden, bijvoorbeeld 
irritatie van ogen en luchtwegen.
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Te nemen 
maatregelen:
� Bronmaatregelen 

Bij het vervangen van materieel kiezen voor een type voorzien van een 
cabine die bescherming biedt tegen dampen / stof, bij voorkeur voorzien 
van een overdrukcabine met toevoer van gefilterde lucht.
Gebruik geen gasolie als losmiddel maar een minder schadelijk middel 
zoals bijvoorbeeld sojaolie. Verwarming van de hopper is ook een goed 
alternatief voor het gebruik van gasolie.
Toepassen van andere materialen (de keuze wordt al bepaald in 
ontwerpfase) met geen of een geringere emissie van asfaltrook zoals 
warm asfalt met een zo laag mogelijke temperatuur of koud asfalt met 
bitumenemulsie en/of cement als bindmiddel.
Regelmatig reinigen van gereedschap en materieel (verwijderen van 
condensaat).
Gereedschap niet vervoeren met of bevestigen aan de asfaltspreid-
machine, om condensatie van asfaltrook op het gereedschap te vermijden.
Voer maatregelen in verband met dieselmotoremissies uit:
•			Uitlaat	verlengen	naar	boven	en	van	klep	voorzien	in	verband	met	

inregenen
•		Motoren	onderhouden	en	afstellen	volgens	schema	/	specificaties
•		Al	het	groot	materieel	minimaal	volgens	Euro-2-norm
•			Groot	materieel	een	zelfregenererend	combifilter	(CRT);	een	CRT	moet	

in samenspraak met de leverancier op het motorvermogen worden 
afgestemd.

�  Collectieve 
maatregelen

Werk indien mogelijk (meestal wordt de werkrichting door andere factoren
bepaald) in de richting van cq. voor de wind om de blootstelling aan 
asfaltdampen en uitlaatgassen te beperken. Dat geldt ook bij werk in 
tunnels.
Voorlichting over het op een juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden.
Niet roken, eten of drinken tijdens het werk.
Gebruik voor reinigen van handen of kleding geen gasolie of benzine, 
maar een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel; laat werkkleding regelmatig 
chemisch reinigen.
Handschoenen regelmatig vervangen omdat deze aan de binnenzijde 
verontreinigd zullen raken met het condensaat van asfaltrook.
Zorg voor goede voorzieningen (o.a. water en zeep om de handen te 
kunnen wassen; oogspoelfles in geval er spatten in het oog komen). 

�  Individuele 
maatregelen

Goed sluitende overall.
Handschoenen (regelmatig vervangen!).
Ademhalingsbescherming bij mengsels waaruit veel rook vrijkomt of op 
plaatsen waar de rook niet weg kan zoals in tunnels.

Meer informatie Aanpak dieselmotoremissies in de bouwnijverheid
Algemene informatie over bitumen (PDF)
Algemene informatie over dieselmotoremissies (PDF)
Algemene informatie over het risico schadelijke producten (PDF)
Algemene informatie over het risico (schadelijk) stof (PDF)
Algemene informatie over kwartsstof (PDF)
Arbouw-advies Ademhalingsbescherming
Gevaarlijke stoffen: weet waarmee je werkt (info voor werknemers)
Gevaarlijke stoffen: weet waarmee je werkt (info voor werkgevers)
Informatie over PBM
Keuzewijzer stofvrij werken
Overzicht van alle R- en S-zinnen (PDF)
Overzicht van gevaarsymbolen en hun uitleg (PDF)
Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) 
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ArBOfOTO

Hub Custers was een inventieve en  betrokken laborant die misschien wel de eerste 
arbeidshygiënische metingen aan vluchtige componenten in Nederland heeft uitgevoerd.

Het gravimetisch meten van kolenstof in de werkplek atmosfeer heeft bij het mijnbedrijf waarschijnlijk 
nog een veel langere traditie. 

Dit zou een ammoniak meting kunnen zijn. De Cokesfabrieken van onder andere de Staatsmijn 
Maurits in Geleen extraheerden de vloeibare en vluchtige componenten uit de vetkool. 

De componenten benzeen, ammoniak en etheen werden gebruikt in de eerste chemische fabrieken 
voor Kunstmest, Caprolactam (Nylon) en Polyetheen van het latere DSM.

 

Bijgevoegde foto’s zijn afkomstig uit het Maandblad Steenkool 
van de Staatmijnen, jaargang 1953. 

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, Theo Scheffers (TSAC). 

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. 
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Veilig of onveilig gedrag is de resultante van een complex proces waarin interne en externe impulsen 
een rol hebben. In het  boek ‘Veilig Werkgedrag door Brain Based Safety’ bespreekt Daalmans de 
neuropsychologische processen die een rol spelen  bij het verwerven of verwerpen van het gewenste 
veilig gedrag. Instinct, geautomatiseerd gedrag, bewust gedrag, groepsprocessen en voorbeeldgedrag 
komen alle aan bod, naast risico-detectie, -perceptie en – sensitiviteit evenals de rol van , paraatheid, 
stress, de beleving van regels, teamwerk en leiderschap.  

(On)veilig gedrag
Waarom dragen werknemers hun gehoor- of 
adembescherming niet, terwijl ze best weten 
dat dat beter voor ze is? Het is ze al zo vaak 
verteld. Daalmans maakt duidelijk, dat niet 
alleen de informatie die een werknemer 
uitgereikt krijgt en de mate waarin die 
informatie begrepen wordt, een rol spelen in 
het uiteindelijk gedrag in bepaalde situaties. 
De kennis over hoe het brein werkt is enorm 
toegenomen. Hoe het brein waarneemt, hoe 
het beslissingen neemt en hoe het acties 
voorbereidt en uitvoert. Dit boek stelt de vraag 
centraal wat de werking van het brein ons leert 
over veilig werkgedrag en welke mogelijkheden 
we hebben om dat gedrag te beïnvloeden. De 
auteur biedt de lezer inzicht in de psychologie 

die mede bepalend is voor het succes of het 
falen van veel veiligheidsmaatregelen op het 
werk. Eén van de belangrijkste boodschappen 
is dat gedrag maar voor een zeer beperkt deel 
door bewuste processen wordt gedreven. 

Het brein
Bij het herkennen en erkennen van onveilige 
situaties en de reactie daarop, spelen 
instinctieve reacties en geautomatiseerde (in de 
loop van het leven geïnternaliseerde) processen 
een belangrijke rol naast de bewuste processen 
die we in ons ‘brein’ ervaren. 
Het maakt daarom verschil of de organisatie 
als boodschap communiceert dat te allen 
tijde ‘de regels moeten worden gevolgd’ 
(regelgestuurd gedrag) of dat er ruimte is voor 
eigen verantwoordelijkheid. Overregulering 
werkt contraproductief en kan leiden tot een 
lager niveau van paraatheid of alertheid 
wanneer zich een onveilige situatie voordoet. Bij 
risicogestuurd of zelfgestuurd gedrag reageert 
een werknemer vanuit  eigen risicoperceptie 
en -detectie en is hij/zij in een onvoorziene, 
afwijkende situatie beter in staat om daarop te 
reageren met de juiste acties. Niet het volgen 
van de regels maar het adequaat reageren op 
de onveilige situatie moet voorop staan. 

Omgeving en groepscultuur
Behalve voorlichting en instructies en de 
eigen risicoperceptie en -detectie spelen ook 
de fysieke omgeving (waarin belemmeringen 
aanwezig kunnen zijn) evenals de (veiligheids-)

BOEKBESPrEKING: 
VEILIG WErKGEDrAG 
DOOr BrAIN BASED SAfETy

Auteur: Juni Daalmans
Jaar van uitgave: 2014
Uitgever: Syntax Media, Utrecht
ISBN: 978-94-91764-07-3
Prijs: € 35,00 (230 pags)
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cultuur op de werkvloer en groepsprocessen 
(voorbeeldgedrag, sociale druk, invloed van 
een ’leider’) een rol in het tot stand komen 
van het uiteindelijk gedrag. Het uitleggen 
van de veiligheidsinstructies (vaak eenmalig, 
mondeling of  schriftelijk, met een film of een 
presentatie) is daarom veelal onvoldoende om 
de betreffende werknemers ertoe te brengen 
zich het gewenste veilige gedrag eigen te 
maken. Het is belangrijk om de juiste (mix 
van) communicatiemiddelen te kiezen bij het 
communiceren over veiligheid en gezondheid 
in het werk. Bij het inwerken van werknemers in 
nieuwe situaties wordt gepleit voor het inzetten 
van een ‘buddy’, die dan iemand moet zijn die 
een natuurlijk gezag heeft. 

Priming
Daalmans beveelt ‘priming’ aan als een 
weliswaar nog niet geheel begrepen, maar wel 
effectief middel om gedrag in een bepaalde 
richting te beïnvloeden. Priming werkt 
nagenoeg geheel op onbewust niveau.  
Door bepaalde prikkels (beelden, geluiden, 
woorden, verhalen) in de communicatie te 
verwerken, die een krachtige associatie 
oproepen, kan de boodschap sterker worden 
overgebracht. Denk aan de kleur rood, 
die de associatie met gevaar oproept, een 
veiligheidshelm die geassocieerd wordt met 
veilig werken. Priming versterkt de interne 
associatie tussen een intentie (tot veilig gedrag) 
en een gedragspatroon (feitelijk handelen).  

Door de boodschap voldoende vaak te 
herhalen, maar ook met voldoende variatie 
erin, wordt het gewenste effect (veilig gedrag) 
bereikt. Een toolbox-meeting over een bepaald 
onderwerp, die periodiek herhaald wordt, is 
effectiever als er een verrassingselement in zit. 

Vogelvlucht
Daalmans illustreert hoe onveilig gedrag op de 
werkvloer effectief kan worden veranderd.  
De uitdaging is om de theorie en principes in de 
praktijk van het veiligheidsmanagement toe te 
passen. Er komt heel veel aan bod, meer dan in 
deze bespreking kan worden vermeld. 
Het boek geeft een handreiking aan de hand 
van duidelijke casuïstiek en het gebruik van 
voorbeelden uit de praktijk. Ieder hoofdstuk 
bevat behalve een samenvatting ook 
een afsluitend deel waarin de praktische 
mogelijkheden voor veiligheidsmanagement op 
een rij worden gezet. 

Kortom
Zeker voor arbeidshygiënisten die zelf op 
verschillende manieren het gedrag van 
werknemers op de werkvloer proberen te 
beïnvloeden, of die voorlichtingsmateriaal 
ontwikkelen, bevat dit boek zonder meer veel 
nuttige inzichten en informatie. 

Recensie: Jodokus Diemel,
redactie Nieuwsbrief en website

CUrSUSSEN

Praktische mediatraining bij risico- en 
crisiscommunicatie
Dinsdag 10 en donderdag 12 maart 2015, Utrecht
http://www.nspoh.nl/scholing.php?t=praktische-
mediatraining-bij-risico-en-crisiscommunicatie
&action=view&Scholing_Id=236&Uitvoering_
Id=5128&Module_Id=1248&Opleiding_Id=65

Toxicologie : basisprincipes (incl de Arbo-
wetgeving)
Maandag 16 en maandag 23 maart 2015, Amlior, 
Waalwijk
http://www.amelior.be/ndl/opleidingen/training-
open.asp?s=open&c=1&sc=161&t=982&tc=1

Kennismaken met evidence based practice
Woensdag 18 maart 2015, NSPOH, Utrecht
http://www.nspoh.nl/scholing.
php?t=kennismaken-met-evidence-
based-practice&action=view&Scholing_
Id=363&Uitvoering_Id=5224&Module_
Id=193&Opleiding_Id=64

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid
Woensdag 25 maart 2015, NSPOH, Utrecht
http://www.nspoh.nl/scholing.php?t=ploegendienst-
gezondheid-en-veiligheid&action=view&Scholing_
Id=295&Uitvoering_Id=5142&Module_
Id=1128&Opleiding_Id=64

NVvA-Symposium 2015
Woensdag en donderdag 18 en 19 maart
Woudschoten Conferentiecentrum Zeist
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Wat gaat het worden komende maand? Wij wensen u het mooiste! 
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ARBO in de BOUW
u Interview Ton Spee
u Asbest
u Kwartsstof
u CSE bij schilders
u Huidaandoeningen
u Ontkistingsmiddelen
u Arbokennissysteem

En verder:
u Boek: Veilig werkgedrag
 door Brain Based Safety


