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Nu het jaarlijks symposium weer achter de rug is, besteden we daar natuurlijk weer volop 
aandacht aan, met als extraatje wat meer licht over de plannen die het bestuur heeft ontvouwd in 
het kader van het Plan Preventie Beroepsziekten. ‘Sparen voor de toekomst’ was het thema van 
het symposium, maar uw redactie denkt meer na over toekomstige uitgaven. 
Zoals de oplettende lezer wellicht is opgevallen, is de NVvA-Nieuwsbrief in een nieuw jasje 
gestoken en op ander papier gedrukt en is de inhoud voorzien van kleur. Zijn we daarmee 
overgegaan van een grijs blaadje naar een fullcolour glossy? Dat waag ik te betwijfelen, want  
de teksten zijn nog net zo grijs of kleurrijk als voorheen en vooralsnog hebben we ervoor  
gekozen om de artikelen niet met schreeuwerige koppen en quotes tot ballast voor de jeugdige 
lezer te degraderen. 
Ronkende en knorrende teksten kunt u ook nog altijd vinden, maar die blijven veelal beperkt 
tot dit redactioneel, respectievelijk de column van onze vaste lijnrechter, zwartkijker, azijnlurker, 
muggenzifter en stuurman-aan-wal. 

We zijn benieuwd naar uw mening over de vernieuwing, en waarderen het als u die niet van  
de daken gaat schreeuwen maar ons in het oor fluistert, Daarvoor, en voor het inzenden  
van spontane bijdragen, berichten of artikelen hebben we sinds kort een nieuw eigen  
mailadres gekregen. 
Laat u gerust eens uit uw tent lokken: nieuwsbrief@arbeidshygiene.nl

Namens de redactie, Jodokus Diemel

REDACTIONEEL
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BERICHT VAN HET BESTUUR

Op 11 en 12 april jongstleden vond op Woudschoten te Zeist 
alweer het 27-ste NVvA-symposium plaats, met als thema 
‘Sparen voor je toekomst!’ De belangstelling was ook dit jaar 
weer groot: in totaal 237 deelnemers waarvan de meesten 
(160 personen) beide dagen zijn geweest! Daar mogen we 
als NVvA zeer trots op zijn. 
In vergelijking met het aantal bezoekers op symposia van 
onze zuster verenigingen, zoals NVVK, BA&O en de NVAB, 
zijn dit in verhouding tot het ledenaantal zeer grote aantallen. 

Dat de opkomst zo hoog is komt denk ik door het niveau van de presentaties en 
de sprekers, de uitstekende organisatie maar ook omdat het een leuk en gezellig 
symposium is. Inmiddels staan de hand-outs van de meeste presentaties op de 
NVvA website. 
Wat mij betreft is tijdens dit symposium weer meer dan duidelijk geworden dat 
arbeidshygiëne een zeer relevant werkveld is waarin wij grote meer waarde bieden 
bij het realiseren van gezonde en veilige werkplekken. Hierbij is samenwerking 
met zusterverenigingen, overheid maar ook met organisaties in het veld, zoals 
bijvoorbeeld de Longalliantie, echter noodzaak. Maar dit neemt niet weg dat we 
onszelf op de kaart moeten (blijven) zetten en dat we onze kennis en ervaring 
actueel en wetenschappelijk (blijven) onderbouwen.

27-ste NVvA Symposium: groot succes
Naast alle boeiende bijdragen, was de ignite-
sessie ook dit jaar weer een hoogtepunt met 
veel leuke maar ook prikkelende bijdragen 
in recordtempo. Was er dan helemaal geen 
kritiek? Natuurlijk wel. In één van ignite-
presentaties werd betoogd dat het symposium 
wel heel erg was gefocust op de chemische 
risicofactoren. En dat andere werkterreinen van 
de arbeidshygiëne zoals fysische, biologische 
en fysieke belasting, maar ook psychosociale 
arbeidsbelasting onderbelicht bleven.  
Voor duurzame inzetbaarheid van werknemers 
is inderdaad meer nodig dan alleen maar 
reductie van chemische risico’s. Ook gezien 
de eisen in het (concept) certificeringsschema 
is het wenselijk dat op ons symposium alle 
kennisgebieden van de arbeidshygiëne aan bod 
komen. Ik nodig daarom leden met ervaring en 
expertise op deze onderbelichte werkterreinen 
van harte uit om abstracts in te sturen voor  
het volgende symposium. Het bestuur bedankt 
de symposiumcommissie en alle leden die  
een actieve bijdrage hebben geleverd aan  
het symposium.  
Op naar het 28-ste symposium in 2019!

Algemene Ledenvergadering
Op de eerste symposiumdag vindt traditioneel 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaats. In aanwezigheid van een dertigtal leden 
heeft het bestuur verantwoording afgelegd 
over haar activiteiten van het afgelopen 
jaar en haar plannen voor 2018 toegelicht. 
Zowel het jaarverslag 2017 als het jaarplan 
2018 zijn met instemming van de aanwezige 
leden goedgekeurd. Dit geldt ook voor het 
Activiteitenplan Preventie Beroepsziekten van 
de NVvA (zie ook verder in deze Nieuwsbrief). 
De uitdagingen voor 2018 zijn: 

•  het definitief maken van het certificerings-
schema, 

•  het opstarten het actieplan Preventie 
Beroepsziekten, 

•  deskundigheidsbevordering in combinatie 
met intercollegiale toetsing 

•  vergroting van de naamsbekendheid van de 
NVvA. 

Tijdens de vergadering zijn de bestuursleden 
Renske Beetstra (Toxische stoffen), Hans 
Hoogesteger (Ledencontacten) en Wouter de 
Haan (Penningmeester) afgetreden. Ik wil hen 
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hierbij namens alle leden van de vereniging 
van harte bedanken voor hun enorme inzet 
en betrokkenheid in al die jaren dat ze lid zijn 
geweest van het bestuur. Bestuurslid Joost 
van Rooij (voorzitter) is met instemming van de 
leden herbenoemd voor een 3 termijn. Tevens is 
aspirant-bestuurslid Christa Klaassen benoemd 
als nieuw bestuurslid: zij is onze nieuwe 
penningmeester. 
Wij zijn nog naarstig op zoek naar nieuwe 
bestuursleden voor de post Toxische stoffen 
en voor de post Ledencontacten. Geïnteres-
seerden wordt opgeroepen zich aan te melden! 
Meer informatie hierover kun je krijgen via mij of 
het secretariaat. Mede namens het hele bestuur 
dank ik de leden die bij de ALV aanwezig waren 
voor hun bijdrage en steun.

Buitenlandbeurs 2018 gaat naar ….
Op de feestavond van het NVvA symposium 
mag ik normaliter de winnaar bekend maken 
van de Buitenlandbeurs. Het gaat om een beurs 
van € 10.000 die jaarlijks wordt uitgereikt. Met 
deze beurs wil de NVvA initiatieven steunen 
van leden die een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de arbeidshygiëne elders in 
de wereld. Echter, dit jaar hebben we geen 
enkel voorstel ontvangen. Dat vind ik spijtig en 
teleurstellend. Temeer als je ziet wat je met zo’n 
beurs allemaal zou kunnen doen. 
Hopelijk zijn leden geïnspireerd door de 
presen tatie van Remko Houba op het sympo-
sium, winnaar van de buitenlandbeurs in 2016. 
Mede door de buitenlandbeurs van de NVvA 
is er nu een Turkse arbeidshygiëne vereniging 
opgericht! Volgend jaar is er weer een beurs te 
vergeven. Dus bij deze een dringende oproep 
aan alle leden om nu alvast na te denken over 
een interessant project in het buitenland en om 
mee te dingen naar de NVvA Buitenlandbeurs 
2019. Heb je een goed idee, of heb je 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 website 
onder beurzen. Daar vind je een overzicht van 

Het NVvA-bestuur presenteert het Plan Preventie Beroepsziekten

toegekende projecten en tevens het reglement 
en het scoringsformulier voor de beoordeling. 
Maak een korte beschrijving van je plan, voeg 
er een begroting bij en stuur dit samen voor 15 
maart 2019 naar het secretariaat van de NVvA. 
De voorstellen worden beoordeeld door een 
jury. Het lid of de leden met het beste voorstel 
krijgt de beurs toegekend. De winnaar wordt 
door mij bekend gemaakt op woensdag 10 april 
2019 tijdens de feestavond van het komende 
NVvA symposium. 

NVvA Actieplan Preventie Beroepsziekten
Er is in de media en de politiek steeds meer 
aandacht voor duurzame inzetbaarheid van 
werknemers en preventie van beroepsziekten. 
Het Ministerie van SZW ontwikkelt hiervoor nu 
een programma en heeft de NVvA gevraagd 
mee te denken. NVvA wil hierop aanhaken 
en heeft een actieplan opgezet om de inzet 
van arbeidshygiënische kennis bij het verder 
terugdringen van beroepsziekten, te opti mali-
seren. Het plan richt zich op 4 pijlers. In deze 
nieuwsbrief lees je meer over deze 4 pijlers, 
de activiteiten, partners en financiering. Wil je 
meedoen? Neem dan contact op met Theo-Jan 
Heesen of het secretariaat. 

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 tegen-
komen op NVvA-bijeenkomsten. Een onderwerp 
inbrengen en toelichten tijdens één van de 
reguliere bestuursvergaderingen of op de 
jaar lijkse beleidsmiddag van het bestuur in 
Wageningen op 13 juni aanstaande, is ook 
mogelijk. 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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PLAN PREVENTIE BEROEPSZIEKTEN

Theo Jan Heesen 

Arbeidshygiënisten: een belangrijke schakel voor het voorkomen 
van beroepsziekten

Dit is de titel van het plan van de NVvA om een bijdrage te leveren aan 
de preventie van beroepsziekten. De titel is ook gelijk de boodschap.  
Nu zal die boodschap voor de leden van de NVvA niet nieuw zijn. 
Hij is dan ook vooral bedoeld voor de andere spelers in het veld van 
diagnose en preventie van beroepsziekten. In deze bijdrage willen we 
de aanleiding en inhoud van het plan verder toelichten.

Laten we beginnen met de huidige situatie te 
schetsen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
heeft tot gevolg dat er in Nederland elk jaar 
circa 17.000 mensen ziek worden en er elk jaar 
circa 4.100 mensen overlijden als gevolg van 
een beroepsziekte. De bijdrage van ongezonde 
arbeidsomstandigheden aan de ziektelast is 
groot. Ze is in dezelfde orde van grootte als die 
van overgewicht en groter dan die van slechte 
voeding en te weinig beweging. De blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen is een belangrijke 
oorzaak van beroepsziekten. 

Drie aanleidingen
Het plan van de NVvA is geïnitieerd door een 
aantal ontwikkelingen. We willen er drie in het 
bijzonder noemen. Als eerste de toegenomen 
aandacht voor de beroepsziekten in onze 
maatschappij door grote aandacht in de 
media en de lessen die we hiervan kunnen 
leren (denk aan de blootstelling aan PFOA bij 
Dupont Dordrecht en chroom-6 bij Defensie). 

Ten tweede de campagne van Longalliantie 
Nederland waar de NVvA zich medio 2017 
achter heeft geschaard. Tot slot de uitnodiging 
van het Ministerie van SZW om een bijdrage 
te leveren aan het vierjarig programma van het 
Ministerie “Preventie beroepsziekte” dat op 17 
mei 2018 is gestart.

Vier pijlers
De uitnodiging van het Ministerie hebben  
we met twee handen aangenomen. In het 
najaar van 2017 zijn we gestart met de eerste 
ideeën te formuleren. Uiteindelijk heeft dat 
geleid tot het plan zoals het er nu ligt.  
Het plan bevat vier pijlers: 

•  Vergroten van kennis en bewustwording 
bij bedrijven en werkenden over risico’s 
herkennen en preventie. 

•  Optimaliseren van samenwerking tussen 
arbeidshygiënisten en andere ketenpartners 
in de gezondheidszorg voor werkenden.
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Wat Activiteiten

NVvA-leden betrekken bij initiatief. •  Artikel nieuwsbrief, prijsvraag voor goede ideeën 
Plan Preventie, leden gericht benaderen om 
deelactiviteiten te verzorgen.

Agenderen dat in vakopleidingen 
veilig en gezond werken integraal 
onderdeel is van het curriculum.

•  Analyse maken waar we kunnen insteken en hoe. 
•  Uitwerken in concrete activiteiten

Communicatieproject op primaire 
doelgroep (werkenden en bedrijven)
 

•  Opstellen en publiceren manifest.
•  Actieve inzet social media.
•  Actief benaderen van journalisten.
•  Opstellen infoblad voor preventiemedewerkers 

‘preventie beroepsziekten’

Speciale aandacht voor ZZP-er •  Aanbieden van informatie over preventie van 
beroeps ziekten aan intermediaire organisaties van 
zzp-ers.   

Open dag voor preventiemedewerkers 
bij NVvA

•  Één keer per jaar open deur dag voor preventie-
medewerkers om tot kennisuitwisseling te komen.

Onderzoeken of er een deskundigen-
lijst kan komen op het gebied van 
arbeidshygiënische / toxicologische 
kennis, zodat de externe markt kan 
zien wie deskundig zijn

•  NVvA bestuur bepaalt uitvoerenden

Participeren arbo-curatieve 
samenwerking. Delen van kennis 
en ervaring in samenwerking met 
curatieve zorg ten aanzien van 
diagnostiek van beroepsziekten.

•  Pilotproject Longalliantie / SZW.
•  Overleggen met stakeholders om onderwerp op 

agenda te krijgen/houden.

Continu aandacht vragen voor “Leren 
van beroepszieken en vertalen naar 
preventie “

•  Regelmatige gesprekken voeren tussen NVvA en 
SZW en andere stakeholders om dit punt op de 
agenda te houden.

•  Kennisontwikkeling stimuleren door samenwerking 
met RIVM / Storybuilder beroepsziekten.

Kwaliteit RI&E verbeteren: de kwaliteit 
van de RI&E moet zodanig zijn dat 
het bijdraagt aan preventie van 
beroepsziekten.

•  Actualiseren van de 16 kennisdossiers over 
gevaarlijke stoffen.

•  Bijscholing van arbeidshygiënisten (kennis en 
vaardigheden) i.s.m. met andere kerndeskundigen.

De kwaliteit van de PAGO moet 
zodanig zijn dat het bijdraagt aan 
preventie van beroepsziekten.

•  Bijdragen in het actualiseren van de 16 
kennisdossiers over gevaarlijke stoffen.

•  Bijscholing van arbeidshygiënisten (kennis en 
vaardigheden) i.s.m. met andere kerndeskundigen.

Agenderen dat arbeidshygiënist 
verplicht moet worden ingezet bij 
werk met gevaarlijke stoffen en 
verbeterd toezicht

•  Agenderen dat arbeidshygiëne wordt ingebracht 
bij zaken die over gevaarlijke stoffen gaan (o.a. 
inspectiebeleid I-SZW en SZW)
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•  Vergroten van de vakkennis en 
vaardigheden van arbeidshygiënisten op 
het gebied van diagnose en preventie van 
beroepsziekten.

•  Borgen van deze ontwikkelingen voor de 
toekomstige generatie werkenden.

Deze vier punten hebben we verder uitgewerkt 
in doelen en activiteiten. De looptijd van de 
activiteiten is van medio 2018 tot medio 2020. 
De Algemene Ledenvergadering van april 
2018 stemde in met het financieringsvoorstel 
om deze activiteiten uit te voeren. Wie daarin 
geïnteresseerd is kan de onderbouwing 
terugvinden in de agendastukken van de ALV. 

Prijsvraag
Op het NVvA-symposium van 11 en 12 april 
jl konden deelnemers meedoen aan een 
prijsvraag door ideeën aan te dragen om het 
plan te versterken. We waren verrast door het 
grote aantal inzendingen en de kwaliteit van 
de ideeën. Ook boden mensen spontaan hun 
bijdrage aan. Het prijswinnende idee is van 
Sunna Gillis. Haar suggestie om een Youtube 
filmpje te laten maken door scholieren gaan we 
in ieder geval uitwerken.

Achtergrondinformatie 

•  Programma “Werken Met Gezond Verstand = Veilig Werken met [Gevaarlijke] 
Stoffen”, Directie Gezond en Veilig Werken, Ministerie SZW.

•  Manifest integrale aanpak beroepslongziekten; Nederland wereldkampioen 
gezond werken, Longalliantie Nederland.

•  “On the Road to Zero, vervanging CMR-stoffen”, Inspectie SZW 
•  “Roadmap on Carcinogens”, programma van de EU en andere Europese 

stakeholders
•  Kamerbrief Feitenonderzoek Dupont en de lessen voor de toekomst, Kamerstuk: 

kamerbrief, 5 juli 2017.

Eerste stappen
De eerste stappen die nu gezet worden zijn 
het aanvragen van een subsidie bij SZW om 
meer financiële armslag te krijgen om daarmee 
meer activiteiten te kunnen uitvoeren. Ook 
zullen we in de Week van de RI&E (11 tot 16 
juni 2018) een presentatie verzorgen voor 
preventiemedewerkers. 
Voor de leden van de NVvA zullen trainingen 
worden ontwikkeld. Een concrete planning is 
hier nog niet voor. We keep you posted.

Tot slot nog een oproep: de werkgroep die het 
plan heeft uitgewerkt bestond uit Remko Houba, 
Mieke de Jong, Renske Beetstra, Jolanda 
Willems, Frank Brekelmans en ondergetekende. 
Een aantal leden van de werkgroep heeft 
aangegeven geen bijdrage meer te kunnen 
leveren. We zoeken dus versterking. Heb je 
interesse, laat het mij dan even weten.

Theo-Jan Heesen, info@trajectplus.nl
Bestuurlid NVvA, externe contacten 
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SPAREN VOOR DE TOEKOMST

Dag 1: plenaire sessies.

Het was op de eerste dag een beetje heiig, maar voor een heidag is dat mis-
schien juist goed. Van heinde en ver zijn Nederlandse en Belgische arbeids-
hygiënisten op 11 en 12 april naar Zeist getogen, om het NvvA-sympo sium 
bij te wonen. De bos- en lommerrijke omgeving werd vol geparkeerd en 
vervolgens werden we weer hartelijk verwelkomd door Bernie, Mijnie en 
José van bureau EPS 2.0. 
Na een koffie met koekje opende Joost van Rooij als voorzitter van de 
NVvA het symposium met een blik op de nabije toekomst waarin ons weer 
van alles te wachten staat: nieuwe communicatiemiddelen, statistische 
methoden en technieken voor dataprocessing maken dat ook de arbeids-
hygiënisten zich nieuwe methodieken eigen zullen moeten maken. 
De focus verschuift van (homogeen? similar?) blootgestelde groepen naar 
het individu met een personal tracker annex data-collector. Tegelijkertijd 
wordt het steeds belangrijker om oog te hebben voor bedrijfscultuur en 
mogelijkheden om gedrag te beïnvloeden. Daarvoor is samenwerking met 
andere disciplines nodig. Soms duizelt het een beetje. 

Vervolgens gaf Jan Kegelaer namens de symposiumcommissie het start-
schot. Ook bij de NVvA, die blijkens onderzoek van Frank Brekelmans snel 
aan het vergrijzen is, willen we kennelijk de jongeren erbij trekken en dan 
moet je de aandacht niet te lang vast willen houden. Alles moet modern, 
digitaal en snel! 
Jan wees op enkele vernieuwingen, zoals het verkorten van de sessies tot 
een uur en de beschikbaarheid van het hele symposiumprogramma via een 
snelkoppeling op de mobiele telefoons. Voor de ouderen van dagen die dat 
niet kunnen bijbenen, waren er ook programmaboekjes gedrukt, maar zoals 
dat gaat tegenwoordig, werden die te laat geleverd. In de loop van de eerste 
dag zouden ze beschikbaar komen. Een tas kon er ook niet meer vanaf. 
De boodschap is duidelijk: wie niet digitaliseert zal hopeloos gaan achter-
lopen, met of zonder rollator!
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Doseringsproblematiek of 
dosimetrie? 

Arbeidshygiënisten met een beetje toxicologie 
in hun curriculum kennen ongetwijfeld het 
citaat ‘sola dosis facit venenum’ ofwel vrij 
vertaald, alleen de dosis bepaalt de giftigheid 
van een stof. Want alle stoffen kunnen onze 
gezondheid schade toebrengen, het hangt 
ervan af hoeveel en hoe je ze binnenkrijgt. Maar 
was het citaat van Bachus of van Dyonisos, de 
beschermheren van het bacchanaal? Dat zou 
je gaan denken na de presentatie van Stephan 
Roelofs, ervaringsdeskundige en nu werkzaam 
voor Be-Responsible. Voor de volledigheid zij 
vermeld dat het citaat van Paracelsus is. 

Drugs- en alcoholvrij werken
Roelofs gaf een vlotte en indrukwekkende 
presentatie, waarin hij zijn eigen jeugdzondes 
niet onvermeld liet. Al vroeg gebruiker van hasj 
en coke, op zijn 15e heroïne, XTC en Joost 
mag weten wat nog meer. Vanaf zijn twintigste 
was cocaïne zijn ‘beste’vriend, eerst alleen 
in weekends maar dat werd al snel dagelijks. 
Nadat hij op zijn 33e zijn huidige vrouw leerde 
kennen wilde hij afkicken maar dat ging zomaar 
niet. Uiteindelijk lukte het in een afkickkliniek in 
CapeTown, Zuid-Afrika. 

Meer dan een miljoen mensen in Nederland 
gebruiken ‘gele-sticker-medicatie’. En ongeveer 
de helft daarvan is eraan verslaafd. Als ze 
een dag geen medicatie nemen, krijgen ze 
ver schijnselen als overmatig zweten of maag-
krampen. Maar wie verslaafd is aan medicijnen 
of drugs komt daar minder makkelijk van af 
dan wie verslaafd is aan alcohol. Dt heeft te 
maken met ons reptielenbrein, dat nog altijd 
ergens in het achterhoofd huist, dat onze 
overlevingsdrang stuurt zonder zich veel te 
bekommeren over de lange-termijnplanning. 
Wie al op jeugdige leeftijd verslaafd raakt (of 
dat nu drank, drugs, medicijnen, gokken, porno 
of wat ook is), maakt de zucht naar prikkels die 

deze processen opleveren, tot onderdeel van 
de eerste levensbehoeften. 

Detoxicatie van alcohol duurt bij zware 
alcoholisten (een liter gedestilleerd per dag) 
een dag of vier, maar bij medicijnen en (hard) 
drugs duurt dat acht tot tien dagen. Dan hebben 
we het over het lichamelijke aspect, want om 
van de drang om te scoren af te komen, dat 
duurt nog veel langer. Als je er al vanaf komt, 
het lijkt er meer op dat je blij mag zijn als je die 
aandrang leert te beheersen. Want die kan altijd 
zijn lelijke kop weer opsteken.

Willen of niet willen …
Zoals Roelofs het verwoordde: als je op je 
vijftiende de rem (op het overgeven aan 
stimulerende middelen of processen) in de 
marinade zet, dan werkt die rem voor de rest 
van je leven niet goed meer. Van degenen die 
voor hun achttiende verslaafd raken, lukt het 
acht van de tien niet om van hun verslaving af 
te komen, die vallen weer terug. Van degenen 
die na hun twintigste verslaafd raken, lukt het 
acht van de tien daarentegen wel om er vanaf 
te komen. Daarbij geldt, dat “Wie wil, zoekt een 
mogelijkheid (om eraf te komen), wie niet wil, 
zoekt een reden (om te blijven gebruiken)”. 

Het geeft dan ook te denken dat 5% van de 
werkende bevolking verslaafd is en dat 20 
tot 25 procent van de bedrijfsongevallen een 
alchohol-gerelateerde oorzaak heeft. Vandaar 
dat het van groot belang is dat werkgevers 
een preventief ADM-beleid (alohol, drugs, 
medicijnen) voeren. Dat beleid moet op vier 
pijlers steunen: 

• Regels stellen
• Training en voorlichting 
• Hulp aanbieden 
• Behandeling en toezicht

Eufemistisch benoemt Roelofs de verslavings-
problematiek “doseringsproblematiek”.  
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Daar komt Paracelsus weer om de hoek kijken. 
Want wie van ons drinkt nooit alcohol of geeft 
zich nooit over aan een genotmiddel?  
Dat zullen er niet zo veel zijn … 
Als we dan ook noteren, dat er in de organisatie 
van het werk risicofactoren kunnen zijn, 
zoals monotoon of laaggeschoold werk, het 
ontbreken van supervisie (geïsoleerd werken), 
nachtwerk zonder toezicht en dergelijke, dan 
moet het voor arbeidshygiënisten en andere 
arbodeskundigen zo klaar als een klontje 
(zonder LSD) zijn, dat zij zelf weliswaar niet tot 
de hoog-risicogroep behoren, maar dat ADM-
beleid heel wel tot hun werkveld behoort. 

Feiten en Fabels

De tweede plenaire sessie, ditmaal dus niet 
in de ochtend, maar na de lunchpauze als 
om te voorkomen dat de dip in concentratie 
als gevolg van een volle maag, tot een dut 
zou gaan leiden. Elbert de Jong (hoofddocent 
Utrecht Centre for Accountability and Liability 
Law) gaf een verhandeling over de omgang met 
onzekere risico’s op de werkvloer. Veel cases 
vlogen langs: aerotox syndroom OPS, nano-
deeltjes in zonnebrandolie, het kelderluikarrest, 
asbestverbod, letsel door het niet dragen van 
een helm bij een bedrijfsuitje. 
Duidelijk werd dat rechters het vaak niet 
makkelijk hebben in zaken rondom arbeids-
omstandigheden. Een rechter moet tot een 
beslissing komen, maar wordt in veel gevallen 
geconfronteerd met onzekerheden.  
Werkgevers hebben volgens de wet een 
zorgplicht voor een veilige werkomgeving, maar 
daar is niet alles mee geregeld. Bij twijfel niet 
oversteken (totdat er voldoende zekerheid is) is 
geen werkbaar uitgangspunt en kan soms tot 
nieuwe risico’s leiden. 
Eind jaren ’90 is er inzake asbest een uitspraak 
geweest, die bepaalde dat ook als de wet 
niet expliciet een uitspraak doet (de bloot-
stelling speelde voor het verbod van 1994) de 
werkgever toch de plicht heeft om de werk-
nemers te beschermen, wanneer de gevaren 
bekend zijn. De gevaren van asbest waren 
al jarenlang bekend, voordat de wetgever 
het gebruik van asbest verbood. Soortgelijke 
gevallen komen voor bij mensen met OPS.  
De gevaren waren al een tijde bekend voordat 
oplosmiddel-arme lakken, lijmen enz. werden 
ingevoerd. 
Maar je kunt niet altijd achteraf gerechtelijke 
uitspraken doen over het verleden, op basis van 
de huidige kennis. In de zaak van het aerotox-
syndroom is dat niet één op één te vertalen.  
Er zijn veel aanwijzingen maar een duidelijk 
bewijs van oorzaak-gevolg is daar nog niet 
geleverd.

Bij onzekerheid over het bewijs voor de relatie 
tussen blootstelling en een beroepsziekte, of bij 
verschillen van mening onder deskundigen, is 
het voor een rechter lastig oordelen.  
De rechter ‘verdeelt’ de onzekerheid dan over 
de partijen. Werkgevers worden geacht pro-
actief te zoeken naar potentiele risico’s, zo 
nodig door het inschakelen van deskundigen. 
Hierbij wordt wel rekening gehouden met de 
grootte en het kennisniveau van een bedrijf. 
Van het ‘grootbedrijf’ wordt verwacht dat zij de 
internationale stand van de wetenschap kennen 
en toepassen! 
De rechter moet in staat zijn aan te geven wat 
de werkgever “had moeten doen”. Dat betekent 
dat alleen kennis van het risico niet genoeg is 
(voor een claim); er moet ook kennis zijn over 
de beheersbaarheid van het risico.
Dat een bepaalde techniek vroeger algemeen 
geaccepteerd was (zoals toepassingen van 
asbest), of dat ‘andere bedrijven ook niets 
deden’ wordt niet als argument geaccepteerd. 
Take-home message: Onzekerheid is geen 
reden om niets te doen. Maar rechters zijn bij 
onzekerheden nog wel terughoudend om de 
aansprakelijkheid geheel op het bordje van de 
werkgever te leggen. Dit is wel in ontwikkeling, 
langzaamaan helt de balans van Justitia wat 
meer naar het toekennen van claims.
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De toekomst van de 
arbeidshygiëne 

Bij ontbreken van kandidaten voor de Bob van 
Beekprijs, werd de sessie over ‘Arbeidshygiëne 
als professie’ een plenaire bijeenkomst. 
Huib Arts spijkerde ons bij over het nieuwe 
certificatiestelsel, dat (waarschijnlijk) van kracht 
wordt in juli 2019. Als (meer dan 15 jaar) lid 
van de BCD (Beheerscommissie Certificering 
Deskundigen) is hij er niet trots op dat het 
nieuwe schema al zo lang op zich laat wachten. 
Maar het komt eraan, echt! 
SZW wil de persoonscertificering voor 
zoveel mogelijk beroepen standaardiseren. 
Voorheen dicteerde SZW de eisen, maar 
in het huidige proces hebben de beroeps-
verenigingen nu inspraak in het vaststellen 
van de beroepsprofielen. Het is met name 
lastig geweest om vast te stellen welke 
opleidingen erkend kunnen worden, aan welke 
eisen die moeten voldoen. In het nieuwe 
certificeringsschema krijgt kennisontwikkeling 
nog nadrukkelijker aandacht. Maar er kan 
nog beste een en ander veranderen en het 
definitief vaststellen van het schema is een 
ingewikkeld proces waarin veel partijen een rol 
spelen: SZW, de Raad voor Accreditatie, BCD, 
het Centraal College van Deskundigen, de 
certificaathouders, de toegelaten opleidingen, 
de examinatoren. 
Voor het initieel certificaat wordt een eis gesteld 
van vijf jaar werkervaring, hetgeen wel een 
hobbel kan zijn voor jonge arbeidshygiënisten 
(HVK’s, A&O-ers).

Namens de NVvA heeft Frank Brekelmans 
zitting in het College van Deskundigen. Hij gaf 

Frank Brekelmans: toelichting certificeringsschema. Corné Bulkmans. Peter van Balen: Hé, opletten jij!

toelichting op de certificeringseisen: wat zijn de 
hoofdthema’s voor de arbeidshygiënist? 

• Fysische factoren 
• Chemische factoren 
• Biologische agentia 
• Fysieke belasting (niet te vergeten!) 

Frank benoemde de moeilijkheden die op je 
pad komen, als je wilt voldoen aan de com-
plexiteit en diversiteit van bedrijven waar de 
arbeidshygiënist zijn licht mag laten schijnen. 
Daarnaast voorziet hij een probleem voor de 
toekomst: de NvvA heeft momenteel 491 leden, 
waarvan 207 gecertificeerd. Als de trend van 
de laatste paar jaar doorzet, zijn er over 15 jaar 
nog 250 leden, waarvan 100 gecertificeerd. 
Momenteel is er geen formeel erkende arbeids-
hygiënische opleiding en geen zicht op dat die 
er snel gaat komen. Als de NVvA de arbeids-
hygiëne voor de toekomst een rol van enige 
betekenis wil laten spelen, moet er echt een 
nieuwe opleiding komen. Niet goedschiks, dan 
maar kwaadschiks zou je haast zeggen. Maar 
hoe pakken we dit aan? Zie ook het verslagje 
en de notulen van de ALV, waar dit punt ook 
aan de orde kwam. 

Tot slot gaf Corné Bulkmans een toelichting 
op de ‘Middelbare AH-opleiding’. Deze wordt 
sinds de start in 2012 door PHOV geboden 
als avondopleiding, sinds 2016 ook als 
dagopleiding. 
Het doel is om een ‘praktische, breed inzetbare 
arboprofessional’ op te leiden en om de arbeid-
shygiënische kwaliteit in het veld te vergroten, 
het AH-werkgebied uit te breiden en de syner-
gie tussen wetenschap en praktijk te vergroten. 
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De zaal leek sceptisch …

Er zijn inmiddels 94 cursisten geweest, van 
wie een aantal de opleiding nog niet hebben 
afgerond. Het ambitieniveau en dat van de 
scripties is hoog, veel van de cursisten zijn 
technisch opgeleid, er zijn vee operators en 
ex-operators bij. Die weten vak wel wat ‘stoffen’ 
doen en willen in hun werk ook geluid, straling, 
trillingen en dergelijke aanpakken. 
Bij de discussie rees evenwel de vraag, of het 
symposium wel voldoende te bieden heeft 
voor deze groep arbeidshygiënisten. Er waren 
van de 94 MAH’s slechts enkele aanwezig. 
Hier ligt weer een mooie uitdaging voor de 
symposiumcommissie. 

Jodokus Diemel,
Redactie NVvA Nieuwsbrief
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Gezond werken met stoffen

In de eerste plenaire presentatie lag de nadruk 
vooral op de activiteiten van de Long Alliantie 
Nederland (LAN). Deze zet zich in voor betere 
preventie en zorg voor mensen met longziekten. 
De LAN is een Federatieve vereniging met 
een bestuur, een ledenvergadering, talloze 
werkgroepen en een ondersteunend bureau. 
De leden zijn 35 landelijke organisaties: 
patiënten verenigingen, beroepsverenigingen, 
onderzoekers, het Longfonds, bedrijven. 
Omdat de LAN geen werkgevers- of werk-
nemersorganisatie is, krijgt ze bij SZW moeilijk 
voet aan de grond. 

Per jaar sterven 4.100 mensen aan beroeps-
ziekten, waarvan 3.300 mensen door het 
werken met stoffen, die onder andere kunnen 
leiden tot beroepslongziekten. Tussen één en vijf 
miljoen werknemers in Nederland hebben kans 
op blootstelling aan schadelijke stoffen.  
De kosten van het arbeidsverzuim dat daaraan 
kan worden toegeschreven bedragen €1 miljard 
per jaar. Verder is het zo, dat bij 15% van de 
astma- en COPD-patiënten werkgerelateerde 
factoren een rol spelen. Door huisartsen, 
maar ook door longartsen wordt dit vaak niet 
voldoende herkend. Deels omdat er een lange 
tijd kan liggen tussen de blootstelling en het 

SPAREN VOOR DE TOEKOMST

Dag 2: plenaire sessies. 

Als het gaat om sparen voor de toekomst, dan doelt de symposium-
commissie niet op een pensioenvoorziening, maar op het zuinig zijn op 
onze gezondheid. Op de tweede symposiumdag kwam dat in de plenaire 
sessies nog nadrukkelijker aan de orde dan op de eerste. 
Terwijl het op de eerste dag van het symposium plenair ging over zaken  
die deels buiten het werk liggen (verslaving, juridische afweging van 
risico’s), vielen we op de tweede dag weer met ons neus in de arbeids-
hygiënische boter. 
Wat te doen om werk-gerelateerde longziekten uit de wereld te helpen? 
Emiel Rolink, directeur van de Long Alliantie Nederland heeft daar wel 
ideeën over en wil die graag uitdragen. 
En Cecile Boot ging in op mogelijkheden om de vergrijzende 
beroepsbevolking de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk, in 
gezondheid maar ook met een chronische ziekte, aan het werk te blijven. 
En gaf arbeidshygiënisten een steuntje in de rug om daaraan bij te dragen 
met hun expertise.

optreden van longklachten. En als het wel 
herkend wordt, wordt zelden een relatie met 
de mogelijk ook blootgestelde collega’s gelegd. 
Bij de bakkers en de brandweer zijn nu wel 
campagnes voor preventie en om beginnende 
longklachten goed aan te pakken.

Integrale aanpak
De Long Alliantie heeft vorig jaar het boek 
Adem nood uitgegeven, dat vorig jaar is 
uitge reikt aan de deelnemers van het NVvA 
symposium 2017. Onlangs heeft de LAN het 
manifest “Integrale aanpak beroepslongziekten” 
aangeboden aan de Tweede-Kamer, dat een 
10-puntenplan bevat: 

1.  Betere signalering en melding
2.  Geld voor onderzoek en koppelen aan 

preventie
3.  Aandacht en informatie voor werkenden
4.  Gezond werken is vakmanschap
5.  Meer aandacht voor arbeid in de zorg
6.  Arbozorg van de Zorgverzekeringswet
7.  Een stimulerende omgeving voor preventie
8.  Regelgeving en bedrijfscultuur
9.  Innovatie in techniek
10.  Handhaving door Inspectie SZW
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Campagnes
Het Ministerie Sociale Zaken en Werk gelegen-
heid voert al enkele jaren een programma 
Gevaarlijke Stoffen, dat loopt tot 2019 en 
lan ceert op 14 mei 2018 de campagne “Veilig 
werken met gevaarlijke stoffen”. De LAN sluit 
met haar acties daarbij aan en bij verschillende 
andere campagnes, waaronder natuurlijk het 
programma ‘Preventie Beroepsziekten’ waaraan 
ook de NvvA deelneemt en dat loopt van 2018 
tot 2021.
Deze campagne heeft 3 sporen: 

1.  Communicatie en bewustwording 
2.  Interventies gericht op verkleining van risico’s
3.  Kennis en innovatie

De campagne loopt parallel met de EU cam-
pagne (2018/2019) “Gevaarlijke stoffen, zo pak 
je dat aan” gecoördineerd door het Europees 
Agentschap voor veiligheid en gezond heid op 
het werk (EU - OSHA). Deze campagne wordt 
georganiseerd in meer dan 30 landen. De fo-
cus in Nederland ligt op kanker verwekkende 
stoffen, preventie en het STOP-principe (hië rar-
chie van preventieve maatregelen: Substi tutie, 
Technische, Organi zatorische, PBM-maat-
regelen) en is mede gericht op jongeren.

De vervolgplannen van de Long Alliantie 
Nederland, met als doel 15% minder arbeids-
verzuim door longpatiënten, zijn: 

1.  Vroege signalering “in de spreekkamer”
2.  Verbeteren arbocuratieve samenwerking
3.  Ontwikkelen E-learning programma’s
4.  Opzetten regionale pilots samen met 

branche organisaties

5.  Samenwerken met branches om bewust-
wording van gezond werken te vergroten

6.  Opzetten van een platform voor 
kennisuitwisseling (samen met RPS, FNV, 
NVvA etn anderen) .

Take Home 
Als het om specifieke stoffen gaat, lijkt de 
meeste winst te behalen met het voorkomen van 
longziekten door silica (kwartsstof), dat samen 
met asbest (dat al verboden is) een belangrijke 
oorzaak is van veel beroeps long ziekten. 

Emiel Rolink begon en eindigde zijn presentatie 
met de ‘Take home messages’. Die erop neer-
komen, dat we ons realiseren dat stoffen op 
het werk oor zaak zijn van veel leed en dat het 
“stelsel” om beroeps (long)ziekten te voor komen, 
gebrekkig functioneert. 
Gelukkig wordt de komende jaren veel aan-
dacht besteed aan beroepslongziekten en 
schadelijke stoffen. Vereende krachten zijn nodig 
om het probleem structureel op te lossen, en die 
samenwerking lijkt van de grond te komen. Voor 
de LAN zijn de NVvA (en arbeids hygiënisten) 
een belangrijke bondgenoot.

Vergrijzing en langer doorwerken 

Cecile Boot (VUmc, UHD Arbeid en gezond heid) 
ging in op de gevolgen van de vergrijzing van de 
bevolking. De eerste babyboomers zijn nu ouder 
dan 70 jaar en werken niet meer.  
De mensen die werken zorgen voor het in komen 
van de ouderen, via de AOW, pensioen en en 
uitkeringen. In 1995 waren er vijf wer ken den op 
elke gepensioneerde. Nu is de verhouding één 
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Emiel Rolink (Longalliantie Nederland) Cecile Boot (VUmc)

op drie en in 2035 zal dat één op twee zijn.  
Dat leidt tot de vraag moet er nog langer worden 
doorgewerkt en in het verlengde daarvan: maar 
wie gaat of kan dat doen?
Er zijn 5,3 miljoen mensen met een chronische 
ziekte, waarvan 2,3 miljoen tussen de 15 en 65 
jaar. De arbeidsparticipatie is gestegen zowel 
onder de algemene bevolking als onder de 
chronisch zieken. De arbeidsparticipatie van 
de algemene bevolking is 77%, van chronische 
zieken 40%. 
Het ziekteverzuim van werkenden met een 
chronische ziekte is niet vaker, maar per ziek-
melding wel iets langer dan bij de algemene 
bevolking. Steeds meer chronisch zieken 
zijn aan het werk. De uitstroomroutes (WIA, 
vroegpensioen) zijn moeilijker toegankelijk. 
De verwachting is mede daarom dat er in de 
toekomst veel meer chronisch zieken zullen 
werken. 

Het is belangrijk dat wie kan werken dat ook 
doet en dat lang kan blijven doen. Bij kwetsbare 
oudere werknemers is het belangrijk om vroeg-
tijdig maatregelen te nemen. Voorkomen is beter 
dan genezen. Of chronisch zieken doorwerken 
is afhankelijk van het soort ziekte en van de 
maatregelen die kunnen worden genomen 
om door te kunnen werken. Ook de steun van 
collega’s is daarbij belangrijk. TNO heeft in 
een enquête onderzocht welke aan passingen 

van de werkomgeving wel en welke niet 
worden ingevoerd. Het blijkt dat aan passingen 
voor houdings- en bewegings problemen het 
meest worden uitgevoerd. Aanbieden van 
extra opleiding wordt het minst uitgevoerd. Als 
bij PSA-problemen de aan beveling is om de 
werkdruk te verminderen, wordt in de praktijk 
vooral de werktijd bekort. Dat is niet hetzelfde, 
het gaat erom welke hoe veelheid werk in die tijd 
moet worden geleverd. 
Werkaanpassingen zijn belangrijk voor chro-
nisch zieken om verzuim te verminderen en 
het werk vol te houden. Steun van collega’s, 
autonomie en regelmogelijkheden in het werk 
zijn van belang en zijn voorspellend voor 
chronisch zieken om langer door te kunnen 
werken. Dit blijkt uit onderzoek naar verschillen 
met betrekking tot doorwerken tot het pensioen, 
tussen oudere werkenden met en zonder 
chronische ziekte. Er is nog weinig bekend over 
hoe deze verschillen bij jongere werkenden 
liggen, het kan zijn dat er al een groep (onnodig) 
gestopt is met werken. Mogelijk is bij dit onder-
zoek sprake van het Healthy Worker effect: de 
ongezondere groep is wellicht al eerder uit ge-
vallen.

Kansen voor arbeidshygiënisten 
Bij het mogelijk maken van doorwerken door 
chronisch zieken, kunnen arbeidshygiënisten 
een rol spelen. Zij kunnen preventieve maat-
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regelen (voorkomen van uitval) adviseren 
waarmee de chronisch zieke aan het werk kan 
blijven. Houd er wel rekening mee dat vragen 
naar beperkingen kan, vragen naar gezondheid 
niet in verband met de privacy van betrokkenen. 
Van belang is dat arbeidshygiënisten werken 
aan hun zichtbaarheid en aanwezigheid op de 
werkvloer en dat zij betrokken worden bij de 
ondersteuning van leidinggevenden. 

Kortom, de groep chronisch zieken in de ver-
grijzende beroepsbevolking is groot en zal de 
komende jaren nog groeien. Deze kwetsbare 
groep hebben we nodig in het werk en verdient 
een gezonde werkplek. Aanpassingen in het 
werk (meubilair, omgeving, werktijden, aard en 
hoeveelheid van het werk) zijn vaak mogelijk 
om verzuim en uitval te voorkomen. De arbeids-
hygiënist heeft kennis en vaardigheden in huis 
om verschillende maatregelen te realiseren 
waarmee (oudere) werkenden gezond langer 
kunnen doorwerken. 
Hoogste tijd dus, om de ervaring van 
arbeidshygiënisten preventief in te zetten!

Ineke Thierauf,
Redactie Nieuwsbrief
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Hiërarchie van grenswaarden

De workshop hiërarchie grenswaarden che-
mische stoffen in de werplekatmosfeer was met 
60 deel nemers, een boeiende discussie en een 
KAHOOT-raadpleging (via de smart phone) een 
groot succes. De urgentie voor het ontwikkelen 
van een hiërarchie in grenswaarden, die 
recht doet aan de landelijke en internationale 
complexiteit, werd onderstreept. Maar niet alleen 
de NVvA, ook andere stakeholders zullen hier 
actief aan moeten bijdragen. 

Soorten en maten 
Na een inleiding door Joost vaN Rooij over het 
belang voor de NVvA, cq. de arbeidshygiëne, 
gaf Theo Scheffers in zijn presentatie aan, 
dat in de afgelopen decennia niet alleen 
het aantal grenswaarden voor stoffen in de 
werkplekatmosfeer explosief is gestegen, maar 
ook het aantal soorten grenswaarden (OELV, 
DNEL, MEL, Kick-off). 

SESSIES GRENSWAARDEN

In dit verslag hebben we de sessies samengebracht die gingen over 
of raakten aan het thema ‘grenswaarden’. Omdat de workshop over 
“Hiërarchie van grenswaarden’ per ongeluk door geen enkel redactielid 
werd bezocht, maar we die toch ook belangrijk genoeg vinden om mee te 
nemen, hebben we hier een samenvatting gemaakt van de samenvatting 
(die te vinden is op de NVvA-website). 
En, eigenwijs als we zijn, we vallen direct met de deur in huis, omdat het 
een mooi kader schept, terwijl deze sessie eigenlijk in de laatste ronde viel 
op dag twee. 
De sessie over de wijziging van de grenswaarde voor benzeen past hier 
natuurlijk uitstekend in, en het pleidooi om de grenswaarden van asbest te 
lijf te gaan met pure emotie konden we ook niet achterwege laten. 
En natuurlijk de sessie over sensortechnologie, want wie nog in de jaren 
tachtig is begonnen met blootstellingsmetingen, staat versteld van wat 
er tegenwoordig mogelijk is met piepkleine draagbare apparatuur. Voor 
sommige stoffen althans. 

Weet je nog wel, oudje? Een draagbare PID-meter bestond destijds uit een 
sensor van roestvrijstaal met de afmetingen van een honkbalknuppel, met 
een stevige koperkabel verbonden aan een 10 kilo zware metalen koffer 
waarin de detector zat verstopt. 
Dus, als u dit gelezen hebt denkt u wellicht weer een beetje bij te zijn, maar 
we moeten u waarschuwen: de ontwikkelingen gaan voort in een razend 
tempo. Het volgende symposium komt misschien alweer te laat!

De hiërarchie van grenswaarden krijgt al langer 
aandacht, zowel nationaal (SER, DOHSBase) 
als ook internationaal, waarbij de insteek 
verschillend kan zijn, zoals wetenschappelijke 
kwaliteit (NVvA etc.), bestuurlijk (overheid, 
handhaving), goed werkgeverschap (SER), of 
aansprakelijkheidstelling. 
Van de 110.000 genotificeerde gevaarlijke 
stoffen in de EU zijn er nu (2018) voor zo’n 
20.000 stoffen één of meerdere grenswaarden. 
Daarbovenop komen nog de stoffen met en 
zonder grenswaarden die niet onder de EU-
regelingen (CLP; REACH) vallen. Denk daarbij 
aan natuurlijke stoffen (bijvoorbeeld houtstof) 
en ontledingsproducten (lasrook etc.), of 
aan “niet gevaarlijke stoffen”(meelstof etc.) 
en stoffen die vallen onder de farmaceutica 
of de gewasbescherming. Verwarrend is dat 
enkele duizenden stoffen naast een “gewone” 
grenswaarde ook één of zelfs meerdere REACH 
DNELs hebben gekregen, afhankelijk van de 
producentengroep. 
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DOHSBase gebruikt voor de hiërarchie 
enerzijds de bestuurlijke insteek, afhankelijk 
van de wettelijke grenswaarden van het 
land waar de stof wordt gebruikt, en 
anderzijds een gezondheidkundige insteek 
waarbij de hiërarchie afhankelijk is van de 
wetenschappelijke vaststellingsmethode. Hierbij 
krijgt de integrale aanpak (gegevens over 
schade voor de mens èn dierexperimenteel 
onderzoek; Gezondheidsraad, SCOEL, DFG, 
TLV etc.) de voorkeur boven de transparante 
administratieve methoden (ECHA DNEL, 
Gezondheidsraad 2005-15, Kick-off waarden). 

Bedrijfsgrenswaarden
Koen Verbist gaf een terugblik op de ervaringen 
van het geven van trainingen in ‘afleiden van 
bedrijfs grenswaarden’. Veel deelnemers aan de 
trainingen zijn niet goed bekend met de (weten-
schappelijke) achtergrond van grenswaarden.  
Er is verbazing dat er binnen Europa nog steeds 
zoveel verschillende waarden in omloop zijn. 
Vaak ontbreekt een gevoel bij grenswaarden, 
zoals ‘wat is een ‘hoge’ of ‘lage’ grenswaarde’? 
Grenswaarden worden makkelijk direct 
overgenomen indien deze voorhanden zijn, 
zonder kritische benadering met de vraag of dit 
arbeidshygiënisch verantwoord is. Het gevoel 
bij veel deelnemers aan de trainingen is dat 
het ingewikkeld is om de juiste grenswaarde te 
kiezen en dat dit veel werk is. Er is behoefte aan 
een duidelijke hiërarchie en een uitgebreidere 
lijst van (wettelijke) grenswaarden, die direct 
gehanteerd kunnen worden. 
In de discussie gaven vertegenwoordigers 
van I-SZW en SER aan dat een hiërarchie 
een be langrijke bijdrage kan vormen bij de 
keuze van de juiste grens waarde. Remko 

Theo Scheffers heeft er zin in, maar André Winkes zoekt zijn presentatie nog…

Houba (Gezondheidsraad) merkte op dat er 
ook onderlinge verschillen kunnen bestaan 
tussen grenswaarden die worden vastgesteld 
op grond van wetenschappelijke inzichten. 
Dat komt doordat de verschillende instanties 
(Gezondheidsraad, SCOEL, DFG etc.) 
verschilllende keuzes kunnen maken ten 
aanzien van het kritische effect, de keuze van 
de beste studies en dergelijke. In de af te leiden 
hiërarchie zal ook aan dit aspect aandacht 
moeten worden besteed. 

KAHOOT
Tot slot de uitslag van de KAHOOT-raadpleging:

1.  Ongeveer 60% van de 47 respondentenen 
gebruikt bij het beoordelen van blootstelling 
zowel wettelijke grenswaarden als 
gezondheidkundige advieswaarden. 
Bijna één derde gebruikt alleen wettelijke 
grenswaarden. 

2.  Indien een niet-wettelijke grenswaarde wordt 
gekozen, gebruikt 45% alleen de SER-
hiërarchie, een kwart gebruikt DOHS-Base, 
15 5 gebruikt beide en 20% gebruikt andere 
input. 

3.  Van de aanwezigen waren er 50 die het 
ermee eens waren, dateEen grenswaarden-
hiërarchie de arbeidshygiënist in de praktijk 
zou kunnen ondersteunen. 

4.  Een meerderheid (ca. 80%) vond dat een 
hiërarchie zowel simpel moet zijn, als 
aansluiten op internationale grenswaarden, 
als recht moet doen aan de complexiteit van 
de OEL’s. 

5.  Op de vraag wie die hiërarchie moet 
vaststellen waren de meningen verdeeld: 
dit is een taak voor overheid, dan wel 
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normalisatie-instituut (NEN, CEN, ISO) 
dan wel de sociale partners (SER); deze 
kregen elk ca. 20% van de stemmen. De 
verenigingen van deskundigen (NVvA, IOHA, 
NVAB, NvT) kregen 40% van de stemmen. 

6.  Een meerderheid (65%) zag het liefst dat 
een concept-voorstel voor de hiërarchie 
binnen een jaar (voor het symposium 2019) 
gereed zou zijn. 

Kort en goed: de NVvA mag in elk geval aan de 
slag hiermee! 

Afleiden van grenswaarden  
voor verdacht kankerverwekkende 
stoffen

Cornelis van Loon (Caesar Consult) gaf een 
workshop over het afleiden van grenswaarden 
voor verdacht kankerverwekkende stoffen. 
Hij heeft ons meegenomen door zijn aanpak. 
Cornelis begon zijn verhaal door te benoemen 
dat kick-off waarden in de praktijk vaak niet 
bruikbaar zijn. Zeker als we kijken naar (ver-
dacht) kankerverwekkende stoffen. We hebben 
het dan over grenswaarden van 0,0001 mg/m³  
(voor vaste stoffen) en 0,001 ppm (voor 
vloei stoffen). De kick-off waarden zijn erg 
conservatief en vaak praktisch niet haalbaar. 
Daarom heeft Cornelis een alternatieve 
methode ontwikkeld waarbij hij gebruik maakt 
van proefdierstudies en cross-reading.

Zijn aanpak is als volgt: 

1.  Identificeer de kritische structuurkenmerken 
van de stof

2.  Identificeer stoffen met een vergelijkbaar 
structuurkenmerk, waarvoor wel een 
grenswaarde is

Dat klinkt simpel toch? Helaas niet.  
Als eerste moet, door gebruik te maken van 
model leringsoftware, de toxiciteit van de 
stof worden voorspeld. Cornelis maakt zelf 
gebruik van Derek Nexus (Lhasa Ltd., kosten 
€ 10.000,=) waar een database van proef-
dierstudies in opgenomen is. Dit programma 
geeft verschillende informatie, zoals een 
alert voor een toxicologisch eindpunt per 
structuurkenmerk. Ook geeft het programma 
aan wat de voorspellende waarde is en geeft het 
een hazard-score voor mensen (waarschijnlijk - 
onwaarschijnlijk). Een mooie output die je verder 
kunt gebruiken voor stap 2.

Bij stap 2 moeten er stoffen worden opgezocht 
met hetzelfde structuurkenmerk. Hij zoekt 
hierbij in verschillende databases zoals de 
ECHA-database en de SZW-lijst van kanker-

verwekkende stoffen. De eigenschappen van 
de geselecteerde stoffen worden vervolgens 
beoordeeld. Hebben ze hetzelfde toxicologische 
eindpunt (gebaseerd op de gevaarszinnen 
/H-zinnen)? Zijn de grenswaarden vergelijkbaar 
of liggen deze sterk uit een?

Cross-reading
Na het doorlopen van stap 1 en 2 ben je 
eindelijk zo ver: je kunt nu een grenswaarde 
afleiden! Dit heet cross-reading en resulteert 
hopelijk in een beter bruikbare grenswaarde.
Cornelis illustreert de werking van zijn aanpak 
door een voorbeeld te laten zien. Hierbij heeft 
hij de stof N-propylaniline (CAS: 622-80-0) 
gebruikt. Volgens Derek Nexus heeft deze stof 
een mogelijk kritisch structuurkenmerk voor 
carcinogeniteit. Ook geeft het model aan dat 
er een positief voorspellende waarde is voor 
carcinogeniteit en dat het “aannemelijk” is dat 
deze stof carcinogeen is voor mensen. Dat was 
stap 1, we zijn er bijna. 
Dan stap 2: het opsporen van stoffen met een 
vergelijkbaar structuurkenmerk en beschik-
bare grenswaarden. Hij adviseert de stof 
2,4-diaminotolueen (CAS: 95-80-7) en de 
bijbehorende grenswaarde van 0,002 mg/m³ 
te gebruiken. Dat scheelt toch flink wat met de 
kick-off waarde. Daarmee is deze grenswaarde 
waarschijnlijk beter te gebruiken in de praktijk.

Keep calm!
Cornelis sluit zijn verhaal af door ook de 
grenzen van zijn aanpak te noemen. Zo is de 
gebruikte software tamelijk prijzig en is niet 
duideljk voor produceneten of eindgebruikers 
van stoffen ontwikkeld. Het pakket wordt in de 
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praktijk door waterbedrijven gebruikt, maar 
door weinig andere bedrijven. DOW Chemicals 
Terneuzen gebruikt bijvoorbeeld kick-off 
grenswaarden. Gezien de kosten zou je voor 
stoffen die een CLP-klassering (H-zinnen) 
hebben, in elk geval via ECHA de onderliggende 
toxiciteitsdata kunnen opzoeken, en daarmee 
een Kick-off waarde vaststellen. 
Verder was nog niet uitgetest wat het pro-
gramma voor uitkomst geeft als je een stof 
invoert die al een grenswaarde heeft. Wijkt het 
advies af van de huidige grenswaarde of komt 
het goed overeen? Iets om nog na te gaan. Wel 
is zeker dat een stof als benzeen bijvoorbeeld, 
als carcinogeen zou worden aangemerkt. 
Helaas is deze aanpak met Derek Nexus ook 
niet geschikt voor mensen zonder kennis en 
ervaring in de toxicologie. De aanpak lijkt dus 
veelbelovend, maar is momenteel nog niet 
praktisch toepasbaar. Voorzichtigheid blijft nodig 
bij de extrapolatie van de ene naar de andere 
stof, op alleen structuurkenmerken. Gedegen 
toxicologische kennis blijft nodig. De afsluitende 
kreet “Keep calm and ask a toxicologist” lijkt dan 
ook de juiste conclusie.

Een bibliotheek met specifieke 
GSD-waarden

Theo Scheffers gaf een presentatie geven over 
GSD-waarden (Geometric Standard Deviation 
- standaardafwijking) en het opbouwen van 
een bibliotheek van deze waarden. De GSD-
waarde is van groot belang bij het interpreteren 
van blootstellingsmetingen en is dan ook 
opgenomen in de daarvoor geldende norm. 
Theo begon met het geven van een overzicht 
van de oude NEN-689, de NVvA-BOSH richtlijn 
en de nieuwe EN-689 (2018). De focus lag 
op de preliminary compliance waarbij er 3 
metingen worden gedaan. In het voorbeeld, 
met 3 metingen (0,2 - 1 - 5 ppm) leidt dit tot 
een GSD90% van 2.3 – 13: een spreiding met 

factor 5. De GSD in een maat voor de spreiding 
van de data, welke in dit voorbeeld groot is. 
De vraag is dan ook wanneer de omschreven 
blootstellingsmetingen valide zijn. 
In de nieuwe EN-689 is vastgelegd dat de 
preliminary test geldig is bij een GSD ≤ 4. De 
vraag is, wanneer en in hoeveel van de gevallen 
daadwerkelijk de GSD ≤ 4 is? Tevens merkt 
Theo op dat er bij similar exposure group (SEG) 
op meerdere locaties ook veel verschillen 
kunnen zijn in de GM (geometrisch gemiddelde) 
en mogelijk ook de GSD. Dit geldt ook voor 
de verschillen tussen medewerkers (between 
worker) en de intrapersoonlijke (within worker) 
verschillen. 

Determinanten van de GSD
Maar wat zijn nou de determinanten van de 
GSD? Variaties in de GSD zitten onder meer 
in: between-worker vs. within-worker variatie, 
metingen op één vs. meerdere locaties, stoffig-
heid/ vluchtigheid van de stof, de meetmethode 
en het meetbereik, de werkomgeving (bijvoor-
beeld binnen of buiten), variaties in het product,  
of in werkhandelingen, het aantal metingen, 
en het aantal dagen waarop gemeten wordt. 
Ook het profiel van blootstelling en de beoor-
delingsbias spelen een rol. Theo illustreert 
dit door verschillende voorbeelden te geven 
waarmee het duidelijk wordt dat de GSD een 
eigenschap is van een blootstellingsprofiel in 
een SEG en in een scenario onder REACH. 
Een terechte opmerking is dat de beoordeling, 
de opzet en de strategie wel goed moeten 
zijn uitgevoerd en bepaald. In de literatuur 
worden verschillende GSD’s gevonden die 
sterk uiteenlopen van <2 tot 17. Het is dus van 
groot belang je te realiseren dat de GSD een 
eigenschap is van het blootstellingsprofiel van 
een SEG. Ook moet je er alert op zijn dat zowel 
kleine GSD’s als grotere GSD’s kunnen worden 
waargenomen. Maar hoe moeten we dit nou 
oplossen?
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GSD-Library
Theo gaat verder in zijn verhaal waarbij als 
mogelijke oplossing het idee voor een biblio-
theek wordt aangedragen. Omdat het aantal 
monsters bij een preliminary test klein is, kan de 
GSD niet goed worden bepaald. Het idee is nu, 
om de GSD in deze gevallen te vergelijken met 
de GSD uit een grote bibliotheek van GSD’s. Er 
kan dan op basis van kenmerken van het werk, 
een voorspelling worden gemaakt van de range 
waarin de GSD zal liggen. Als je deze weet, kun 
je je meetresultaten beter interpreteren, ook als 
je relatief weinig metingen hebt. 
Deze GSD-bibliotheek kan worden opgebouwd 
uit beschikbare grote en kleinere databases, 
wetenschappelijke studies, databases van 
modellen (Vast of Stoffenmanager) en de 
gegevens van metingen die als basis zijn 
gebruikt voor de REACH PROCs. 
De GSD-bibliotheek is nu nog slechts een 
idee; er is nog geen ‘project’ voor. Theo laat 
een voorbeeld zien van een stukje bibliotheek. 
Het ziet er veelbelovend uit en we moeten 
afwachten of dit idee gaat worden opgepakt. 

Grenswaarde Benzeen verlaagd 
met een factor 5 (!)  
Wat doet dat met u?

In het middagprogramma va dag één lieten 
Daan Huizer (Caesar consult) en Andrew Kube 
van Odfjell Terminals hun licht schijnen op de 
achtergrond en de vooruit geworpen schaduw 
van de recente verlaging van de grenswaarde 
van benzeen. Deze grenswaarde was tot voor 
kort gesteld op 1 ppm (TGG-8uur) en is nu 
verlaagd naar 0,2 ppm. 
Maar het kan nog verder omlaag: eind maart 

Jan Twisk (DOW Chemicals) 

(nadat het abstract was ingediend) heeft de 
RAC (Risk Assessment Committee – ECHA) 
voorgesteld om de grenswaarde benzeen 
vast te stellen op 0,05 ppm. Dan hebben we 
het over een factor 20 verlaging ten opzichte 
van de grenswaarde in 2017. Jan Twisk (van 
DOW Chemicals, de grootste producent van 
benzeen in Europa) wees erop dat de SCOEL 
de beslissing neemt om het RAC-advies al dan 
niet over te nemen. De huidige 3M-badges zijn 
volgens hem geschikt voor het toetsen aan de 
grenswaarde van 0,2 ppm.

Daan liet de resultaten zien van een IARC-
monograph, waaruit bleek dat bij diverse aan 
benzeen blootgestelde beroepen, het niveau 
gemiddeld op ongeveer 0,2 ppm ligt.  
Een verlaging naar 0,05 ppm zou dus nog 
behoorlijk wat inspanning vereisen. 

Wat moet de AH ermee?
En wat betekent deze huidige (en mogelijk 
toekomstige) verlaging voor de simpele arbeids-
hygiënist? We moeten ons ervan bewust zijn 
dat verstorende factoren een grotere invloeid 
zullen hebben op meetresultaten, of dat nu PAS-
metingen zijn of biologische monitoring. Denk 
aan de invloed van sigarettenrook. 
De huidige meetmethoden zijn mogelijk niet 
gevoelig genoeg: de meetgevoeligheid moet 
een concentratie van 10% van de grenswaarde 
(0,07 mg/m3) kunnen vaststellen. Vooral als je 
kortdurende metingen doet (minder dan een 
uur monstername) bij bepaalde taken in het 
werk, kan dat een probleem vormen. Daarnaast 
met de arbeidshygiënist bedacht zijn op de 
aanpassing van de bio-monitoring-norm voor 
benzeen (urine). 
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Odfjell Terminals Rotterdam
Bij OTR heeft Daan, op verzoek van Andrew 
Kube, blootstellingsonderzoek gedaan, naar 
aanleiding van incidenten met benzeenlekkage 
in 2011 en 2012. Met 3M-badges en PID-
metingen is vanaf 201 jaarlijks de blootstelling 
in ademlucht bepaald, en tegelijk zijn urine-
monsters afgenomen. Daarin werd evenwel 
geen benzeen aangetroffen. Resultaten van 
de 3M-badges in 2012: n = 68; zeven positief 
op benzeen, één boven de toenmalige grens-
waarde. Tussen 2012 en 2016 werd er geen 
monster boven de grenswaarde gedetecteerd, 
het maximum bedroeg 65% GW. 

Project V&G
In dezelfde periode is een project gestart: 
‘Veilig en gezond werken bij Odfjell’ dat loopt 
van 2012 tot 2018, met als doel: het veiligste 
terminalbedrijf van Europa te worden. Er worden 
in dat kader allerlei technische aanpassingen 
gedaan aan de installaties. 
Voor 2012 werden er via de mangaten van de 
opslagtanks productmonsters genomen. Daarbij 
kwamen pieken voor van 1000 ppm benzeen! 
Die werkwijze is nu verboden, monsters worden 
via een monster-sluissysteem genomen.  
De blootstelling van de operators is daardoor 
sterk beperkt: van pieken va 900 á 1000 ppm 
naar nul. 
Een bijkomend voordeel is, dat er zonder 
adem-PBM kan worden gewerkt en er dus 
geen luchtflessen (van 12 kg) hoeven worden 
gedragen. 

Verlaagde grenswaarde
Wat zou de verlaagde grenswaarde an benzeen 
voor OTR betekenen? In 2017 is er weer 
onderzoek uitgevoerd, met 157 luchtmetingen, 
waarvan er 17 boven de nieuwe grenswaarde 
(0,2 ppm) zaten. In de zomer van 2018 zal dit 
onderzoek herhaald worden en indien nodig 
zullen er nog meer technische aanpassingen 
aan de installaties worden uitgevoerd.  
Te denken valt aan TODO-koppelingen, double 
-seals, dedicated installaties (voor betekenis:  
zie google). 

Nieuw en nog beter!
Bij OTR wordt een nieuwe terminal gebouwd, 
met een budget van 250 miljoen, zodat er ook 
voor Andrew een mooi budget voor onderzoek 
uit kan. Dat belooft wat! 

Asbest = emotie, of niet?

Dat asbest inderdaad emotie kan zijn, werd 
bewezen in deze sessie, waarin “levendig” 
en niet altijd zonder stemverheffing werd 
gediscussieerd…. René Bekman en Geke 

van Meer vertelden over hun ervaringen in de 
wereld van asbestverwijdering en staken hun 
mening niet onder stoelen of banken. De zaal 
volgde dat voorbeeld. Vlak voor het symposium 
was het vuurtje nog even opgestookt door 
enkele belanghebbenden die in de media 
verkondigden dat in Nederland miljoenen euro 
worden verspild door de te strenge regels 
rond asbestverwijdering. Tijdens de sessie 
werd onder meer het voorbeeld van asbest in 
straalgrit nog eens aangehaald. Geclaimd werd, 
dat als gevolg van het tijdelijk stilleggen van 
(delen van) bedrijven, een schadepost van 200 
miljoen euro is ontstaan. 
De vraag werd opgeworpen of de situatie niet 
sneller en eenvoudiger opgelost had kunnen 
worden. Dit leverde enige discussie op met 
de zaal, evenals de vraag of het asbeststelsel 
zo rigide is dat een ‘alternatieve werkwijze’ 
nooit mogelijk is. Ook in de asbestwereld zijn 
er namelijk toch wel mogelijkheden om goed 
gevalideerde veilige werkwijzen voor te leggen 
en geaccepteerd te krijgen. 

Lichtpuntje
Een knelpunt hierbij is wel dat de arbeids hygië-
nisten zo weinig zichtbaar zijn in deze sector, 
terwijl de veiligheidskundigen zo veel (teveel) 
meer aanwezig zijn. En bij wijze van lichtpuntje: 
dat dit laatste verbetering behoeft, daarover 
was de zaal het grotendeels eens. Waar de 
aanwezigen het ook wel over eens waren, was 
dat er niet langer geroepen zou moeten worden 
dat je “van één vezel kanker krijgt”. We hebben 
niet voor niets grenswaarden. 
Het voornemen om binnen de NVvA een 
Commissie Asbest op te richten werd tijdens 
de sessie bekrachtigd. Hopelijk komt dit echt 
van de grond, en kan dit een platform worden 
waarin asbest een beetje weg van de emotie en 
in de richting van de nuchtere arbeidshygiëne 
beweegt. 

Wearable sensortechnologie:  
een doorbraak? 

Een ontwikkeling die steeds verder doorzet, 
is het persoonlijk monitoren met behulp van 
gadgets en smartphones. Stappentellers en 
pauzesoftware bestaan al jaren, maar zijn 
inmiddels ontwikkeld tot ‘activity trackers’ die 
niet alleen uw gangen kunnen nagaan (GPS) 
maar ook of u de trap neemt en tegelijk hartslag, 
bloeddruk, verbruikte calorieën en wat al 
niet registreren. Menig kantoorkoelie loopt er 
tegenwoordig mee rond. 
Dus, wat let de arbeidshygiënist om op deze 
stroom mee te liften en te streven naar een 
integrale werkplekmonitor, die de bloot stelling 
aan geluid, straling, trillingen, stof deeltjes, 



24 NVvA Nieuwsbrief (29) 2018 - 2

asbest, gassen en dampen, omgevings-
temperatuur en irritante collega’s registreert? 
Niets lijkt de technologie te kunnen stuiten. 

Traditioneel vs sensortechniek

Max Hennekes (Caesar Consult) heeft een 
studie van gemaakt van de mogelijkheden 
en beperkingen van sensortechnologie in 
vergelijking met traditionele technologie, bij 
het beoordelen van blootstelling aan stof en 
gassen en dampen. Er kleven dan diverse 
beperkingen aan traditionele arbeidshygiënische 
meetapparatuur, zoals: 

• Praktische uitvoerbaarheid 
• Kosten 
• Tijdsverloop tussen meting en analyse 
• Uitdunning van pieken

Door de technologische ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren is het mogelijk geworden veel 
verfijnder te meten, met name op het gebied 
van VOC (organische oplosmiddeldampen) en 
‘dust-trackers’. 
De dust-tracker die tijdens de ignite-sessie werd 
aangeprezen is weliswaar draagbaar maar niet 
geschikt als personal sampler. Maar ook daarin 
is er ontwikkeling naar steeds kleinere, beter 
(tijdens werkzaamheden) draagbare apparatuur, 
al zijn de huidig beschikbare dust-trackers nog 
vrij groot. Dit zijn optische deeltjestellers, die dus 
geen analyse van de (chemische) samenstelling 
van de stofdeeltjes kunnen geven. 

Voor- en nadelen
Voor op grote schaal toe te passen persoons-
gebonden metingen moeten de sensoren 
voldoen aan verschillende eisen. Niet alleen 
klein en makkelijk draagbaar, maar ook ATEX-
eisen, wanneer ze in mogelijk explosieve 
atmosferen gebruikt worden. Daarenboven is 
ook het onderscheidend vermogen belangrijk, 
met name bij metingen van (dampen van) 
complexe mengsels of BTEX (aromatische 
koolwaterstoffen). 
Gas-sensoren werken met PID-techniek, 
maken dus geen onderscheid tussen 
verschillende organische dampen, en ze zijn 
gevoelig voor de invloed van de temperatuur 
en de luchtvochtigheid in de omgeving van de 
metingen. Met behulp van een responsfactor 
wordt een concentratie weergegeven, waarbij je 
feitelijk moet weten welke stoffen aanwezig zijn 
om deze te kunnen interpreteren en te toetsen 
aan een grenswaarde. 

Maar sensoren (met logger) kunnen enorm veel 
data vastleggen, waarmee ook informatie over 
pieken in de blootstelling kan worden verkregen. 
Het koppelen van pieken aan de activiteiten is 
mogelijk, maar nog wel lastig te realiseren. Het 
is mogelijk werknemers uit te rusten met een 
kleine camera, of een ‘real time questionnaire’ 
op de smartphone mee te laten lopen, een app 
waarin de werknemer bijhoudt wat hij op welk 
moment doet. 

Gepieker 
Een piek in de blootstelling betekent bovendien 
niet altijd ook een piek in de opname van die 

Ook de sprekers werden omhangen met wearables… 
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stof, al is dat natuurlijk geen tekortkoming van 
de sensortechnologie. Bij traditionele metingen 
loop je daar ook tegenaan. Het is wel iets om je 
bewust van te zijn bij het waarnemen van pieken 
in de blootstelling. 
Maar al mijmerend over de toekomst zou je 
kunnen denken aan de ontwikkeling van ‘bots’ 
die in de bloedbaan of elders in ons lichaam de 
opname van schadelijke stoffen gaan monitoren.

Wearable, unbearable? 

John Bolte van het RIVM deed verslag van een 
praktijkonderzoek, met ‘wearables’.  
Allereerst een meetsetje (toch nog 1,5 kg) 
met een sensor voor ELF-velden. Behalve het 
gewicht, was de onvoldoende schok bestendig-
heid een nadeel: van de vijf geteste sets waren 
er vier vroegtijdig defect. 
Verdere nadelen liggen in de aard van de 
meting, of van hetgeen gemeten wordt. Als 
iemand door de stad loopt of jogt, registreert de 
sensor ELF afkomstig van allerlei bronnen. Wie 
gaat fietsen en de fiets een stukje meeneemt in 
de trein, ondervindt hoge blootstelling. 

Integraalvest 
Het idee werd geboren om onder wegwerkers 
en bouwvakkers onderzoek te doen naar 
de gecombineerde blootstelling aan geluid, 
fijnstof, UV-licht. Om dat mogelijk te maken 
werd een veiligheidsvestje verbouwd, uitgerust 
met geluidmeter, fijnstofmeter, UV-meter, 
GPS en een meter voor temperatuur en RLV 
in verband met benodigde correcties van 
de fijnstofmetingen. De metingen werden 
uitgevoerd bij grasmaaiers (chauffeur in een 
cabine) en bij wegwerkers die langs vangrails of 

op parkeerplaatsen vuil verzamelen, graafwerk 
verrichten en dergelijke. 
De resultaten waren bemoedigend, de UV- 
en geluidmeters gaven goed gecorreleerde 
resultaten. Bij de fijnstofmetingen was de 
onderlinge correlatie in de tijd goed, maar de 
hoogte van de pieken toonde nogal verschillen. 
Wanneer de exacte piekconcentratie niet 
van belang is, zijn de resultaten natuurlijk 
wel bruikbaar om het concentratieverloop te 
koppelen aan activiteiten. 

Interessant, gaat u verder…
De resultaten waren, ook voor betrokken werk-
nemers, zeer leerzaam. De ene werkt boven-
winds, de ander let daar niet op, dat maakt veel 
verschil voor de stofblootstelling. Het roken van 
sigaretten geeft veel grotere pieken in PM2.5 
dan het grasmaaien. 
Het ‘dagboek’ was helaas niet goed bijge-
houden, waardoor geluidpieken niet aan acti-
vi teiten gekoppeld kon worden. En bij de UV-
metingen bleek dat een lange persoon veel 
hoger blootstelling ondervond dan collega’s. 
De reden? Hij werkte in gebogen houding, 
waardoor de sensor (die op hun schouders was 
bevestigd) meer UV-licht opving. 

Big Brother …
Een resultaat waar niet ieder blij mee zal 
zijn, is de mogelijkheid die dergelijk sensor-
onderzoek biedt om werknemers te volgen 
tijdens de werkdag. Vanwege de privacy was 
ervoor gekozen om geen video te maken van 
de werkzaamheden, maar de meetgegevens 
vertelden ook een verhaal. 
Niet alleen vanwege de GPS waarmee de 
locatie wordt vastgelegd, maar uit de overige 
resultaten kan een gedragspatroon worden 

Even wat ruimte voor bezinning …
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afgeleid. Zo bleek uit de gegevens over geluid-
blootstelling en de PM10-concentratie, dat de 
maaier tijdens pauzes de cabine verlaat.  
Het geluid vertoont een dip, maar tegelijk 
vertoont de PM10-concentratie een piek. 
Ook kon uit de PM2.5-concentraties afgelezen 
worden, wanneer en hoe lang de mannen 
pauzeerden, omdat ze die al rokend (en kaart-
spelend – maar dat was niet uit de meting 
afleesbaar) in de auto doorbrachten. 

Zo kan een werkgever ineens zijn werknemers 
op afstand in de gaten houden met technologie 
die niet is ingezet met dat doel. Dat zijn wel 
zaken om je van bewust te zijn, als je met ge-
com bineerde sensortechnologie aan de gang 
wilt gaan …. 

Wat te verwachten? 
De uitdaging die er nog ligt, is het ontwikkelen 
van een eenvoudig toepasbaar systeem om 
de context (gegevens over activiteiten en om-
geving) van de metingen te koppelen aan de 
resultaten. Hoe leg je context-gegevens vast, 
zonder dat de medewerker zelf tijdens het werk 
van alles moet registreren? 
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
kleding die vol zit met sensoren die de activi-
teiten van de blootgestelde kunnen registreren. 
Naar verwachting kunnen we binnen een jaar of 
drie op dit gebied enige resultaten verwachten. 
Je kunt je ook afvragen of een vorm van 
directe feed- back aan de werknemer (als die 
bij voorbeeld kan zien wanneer de concen-
tra tie oploopt) meerwaarde biedt, of dat je 
de resultaten en activiteiten liever achteraf 
be spreekt. Werknemers die een sensor (en 

camera) dragen, kunnen hun gedrag aanpassen 
en daar mee de meting beïnvloeden, waardoor 
je niet de blootstelling monitort zoals die 
doorgaans optreedt. 

Er zijn dus diverse systemen in ontwikkeling om 
de context van de metingen te registreren, de 
losse onderdelen van ‘sensorsystemen’ zijn er 
al, maar er is nog niet een geïntegreerd systeem 
ontwikkeld dat goed toepasbaar is in de praktijk. 

Ina Vinamont, Jeroen Terwoert, Jodokus Diemel
Redactie NVvA Nieuwsbrief 
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WAT VERDER TER TAFEL KWAM …

Behalve de rond het thema en uit ons beroepsveld geplukte onderwerpen 
die aan bod kwamen in de plenaire sessies, workshops en sessies in zij- en 
achterkamertjes, viel er zowel voor vergadertijgers als voor feestbeesten 
het nodige te beleven.Ten eerste natuurlijk de ALV, als voorheen weer in 
de kapel van Woudschoten, maar natuurlijk ook de informatiemarkt, de 
ignite-sessie, een ‘Social Event’ (geen medium, dus zonder smartphone!), 
een borreluurtje, een feestavond, een zonnige tweede dag met in de 
lunchpauze gelegenheid te wandelen in het bos en een uitsmijter die het 
hele symposium en diverse contribuanten in een geheel ander daglicht 
stelde.  
Helaas waren er dit jaar geen gegadigden voor de Bob van Beekprijs, noch 
voor de Buitenlandbeurs hetgeen het avondprogramma weer wat lichter 
maakte. Dus, hoewel dit een zorgwekkende ontwikkeling is met het oog op 
de toekomst van de arbeidshygiëne, kon het de pret nog niet drukken.

De jaarlijkse hoogmis van de NVvA: de ALV
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ALV 2018

Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar de lunch-
pauze benut om de jaarlijkse ledenvergadering 
te houden. Ook nu weer was de kapel van 
Woudschoten het decor van onze hoogmis. 
Tijdens de ALV werd onder meer het voorstel 
van het bestuur besproken om invulling te geven 
aan het Plan Preventie Beroepsziekten (zie 
elders in deze Nieuwsbrief). Dat plan maakt een 
belangrijk deel uit van het ‘Jaarplan 2018’, naast 
aandacht voor het definitieve nieuwe Schema 
Certificering dat dit jaar (naar verwachting, zoals 
ook voorgaande jaren …) van kracht zal worden. 
Verder werd gediscussieerd over het borgen 
van de continuïteit van kennisontwikkeling 
op arbeidshygiënisch gebied. Daarbij werd 
opgemerkt dat we niet alleen aandacht moeten 
besteden aan de initiële opleiding (die er 
eigenlijk momenteel niet is), maar ook aan 
de kennisontwikkeling van reeds opgeleide 
arbeidshygiënisten. 

NVvA opleiding?
Gepleit werd om daarbij ook initiatieven vanuit 
de eigen vereniging (zoals bijvoorbeeld training-
en die door de Werkgroep Kantoren zijn ont-
wikkeld). Het bestuur beloofde om een plan 
uit te werken om een overzicht te verkrijgen 
van de binnen de NVvA aanwezige kennis 
(zoals bijvoorbeeld over exposure assessment, 
geluidmetingen, biologische agentia, 
kantoorklimaat en kantooromgeving) en om 
deze kennis bijeen te halen en in verband te 
brengen. Dat hoeft niet noodzakelijk gericht te 
zijn op bestaande opleidingen, wellicht kan de 
NVvA zelf een opleiding van de grond krijgen. 
De PHOV-opleiding is momenteel niet van een 
certificaat-waardig niveau en biedt dus geen 
soelaas. Er zal ook gekeken worden naar het 
cursusaanbod dat de BOHS in de UK biedt, 
en eventueel dat van andere buitenlandse 
zusterverenigingen. 
Het belang van een breed kennisveld werd 
daarbij nog eens benadrukt: zoals het sympo-
siumprogramma (ondanks de titel) suggereert, 
lijkt ons werkveld te versmallen tot dat van 
chemische stoffen. Terwijl er zeker ook aan-
dacht nodig is voor zaken als biologische 
agentia en de kantooromgeving. Tot slot werd 
opgemerkt, dat wanneer (eindelijk) het nieuwe 
Certificeringsschema is vastgesteld, dat dan 
voor opleidingsinstellingen duidelijk zal zijn aan 
welke eisen een opleiding arbeidshygiëne moet 
voldoen. Welllicht helpt dat ook om de markt 
voor opleidingen in beweging te krijgen. 

ALV-Varia
Andere zaken die aan bod kwamen waren de 
wisseling van bestuursfuncties. Wouter de Haan 
die zijn post van penningmeester vaarwel heeft 

gezegd, en de maidenspeech van zijn opvolger, 
Christa Klaassen, bij de lezers wellicht bekend 
als (nu ex-) redacteur van de Nieuwsbrief. Zij is 
op slinkse wijze bij de redactie weggelokt om 
zich met het grote geld bezig te gaan houden…. 
Vanuit de zaal kwam discussie over het 
reserveren van geld voor een plan om een 
web site in het leven te roepen ‘Ik wil arbeids-
hygiënist’ worden, waarmee diegenen die 
een loopbaan in ons vakgebied ambiëren, 
zich kunnen informeren en op weg geholpen 
kunnen worden. Maar er is nog geen plan, dus 
waarom zou je dan geld reserveren? Besloten 
is om eerst een plan op te stellen (wie dat gaat 
doen werd me niet duidelijk) en op basis van 
de bijbehorende begroting er later geld voor te 
reserveren. Voorlopig toekomstmuziek. 

Dan was er nog kritiek op de vindbaarheid 
van de NVvA op het internet: wie op ‘nvva’ of 
‘arbeidshygiene’ googelt, zou pas ver achteraan 
allerlei andere links, de website van de NVvA 
aangeboden krijgen. Eerst krijg je onder andere 
de verenigingen van arbeidsdeskundigen 
en anti quariaten, zo werd gesteld. Daar zou 
iets aan gedaan moeten worden, we moeten 
natuurlijk goed in beeld komen als er op 
arbeids  hygiëne gezocht wordt. 
Maar, het kan aan mij liggen, want ik heb het 
zojuist uitgeprobeerd, maar ik krijg met beide 
zoektermen de website van onze eigen NVvA 
bovenaan in de zoekresultaten. Dus, ofwel het 
bestuur heeft onmiddellijk actie ondernomen 
(hulde, hulde!) of degene die dit meldde kan niet 
googelen … (pek en veren).

Speedspeeches 

Het is een vertrouwd onderdeel geworden 
waar het publiek naar uitzien: de ‘Ignite-sessie’ 
aan het einde van de eerste dag. Ook dit jaar 
weer was er een achttal deelnemers die hun 
nek kwamen uitsteken, sommigen niet voor 
het eerst, met een presentatie van twintig dia’s 
binnen vijf minuten, waarbij elke dia precies 
15 seconden vertoond wordt. Dat het nog niet 
meevalt om in die korte tijd per dia je commen-
taar te geven werd weer duidelijk. Maar John 
Peters hield, gehuld in een stofjas bij wijze van 
PBM tijdens zijn presentatie over stofmetingen, 
onderweg tijd over. Of misschien was hij de 
draad even kwijt, hetgeen hij briljant oploste: 
“Waarom heb ik deze erin gedaan? Nou ja, deze 
spreekt voor zich!” 
Zo waren er meer hilarische maar altijd ook 
boeiende bijdragen, die de deelnemers tot 
nadenken stemden of ze weer iets wijzer 
maakten. Van “Wat vliegt daar?” met een risico-
ana lyse van ballon vaarten, parachutespringen 
en andere vormen van luchtfietserij, via 
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gevechten tegen wind- en watermolens, tot ‘Life 
Saving Rules’ om kanker uit te bannen, in elk 
geval kankerverwekkende stoffen en processen 
uit de werkomgeving. Als je een elektrische 
heftruck hebt, hang je er een dieselaggregaat 
achter voor als de accu leeg raakt. Occupational 
Hygiene First! Hardlopers zijn doodlopers, 
vooral als je meedoet aan een Color Run, 
maar wees niet te traag, en pas op wat je doet 
met persoonsgebonden data van biologische 
monitoring, interviews, werkplekonderzoek: 
ook (of juist) in de arbozorg moet de privacy-
wetgeving worden nageleefd.

Dan werd er in vijf minuten ook een kritische 
noot gekraakt: de oorzaken van beroepsziekten 
liggen vooral in PSA-belasting, fysische 
factoren, fysiek zwaar werk en dan nog 10% 
overige, waaronder ‘gevaarlijke stoffen’. En waar 
ging het symposium voor 90% over: juist, over 
gevaarlijke stoffen. 
Maar als we iets geleerd hebben, is het 
dat inter nationale vluchten waar de buiten-
landbeursgangers zich vaak van bedienen, dat 
kan echt niet meer, al die kerosine, CO2, aerotox 
tijdens de vlucht en chroom-6 bij het onderhoud! 
Vandaar denkelijk dat niemand nog naar de 
Buitenlandbeurs meedingde (-dong?).  

Bespiegelingen over verleden  
en toekomst 

De symposiumcommissie heeft cabaretier 
Mark van de Veerdonk (‘al 30 jaar aanstormend 
talent’) fantastisch gebriefd over wat er allemaal 
op het symposium beweerd wordt en ook nog 
over wat perikelen binnen de vereniging. Maar 
een gesprek is ‘luisteren naar jezelf in het bijzijn 

van anderen’, dus of het hem in die briefing zit? 
Hij had wel alle blogs van Tamara Onos gelezen. 
De arbeidshygiënist blijkt een ridder te paard 
met lans volgens een plaatje bij een van de 
lezingen. Die bestonden 400 jaar geleden. Net 
als toen zijn de arbeidsomstandigheden nog 
steeds onzeker. Een bedrijf wordt één keer per 
31 jaar geïnspecteerd door de arbeidsinspectie. 
Longartsen geloof je niet als je zegt ziek te zijn 
geworden van je werk.
We leven in een idiote wereld en zelf zijn we ook 
de weg wat kwijt: “Bijna hadden jullie een ex-
verslaafde een fles wijn gegeven!”.  
Het belangrijkste statement van vandaag is 
“asbest is emotie”. De toekomst in 2041 telt voor 
iedere gepensioneerde een halve werkende. 
Van de arbeidshygiënisten is dan de helft ouder 
dan 85 jaar. Als de NVvA 50 jaar is strompelen 
de allersterksten onder ons naar Woudschoten, 
pakken als eerste de symposiumtas (hoera hij 
is weer terug). De eerste spreker is Ton Spee, 
nu 104 jaar oud, en hij zegt “I have a dream”. 
Na afloop loopt Ton met een rollator terug. Alle 
arbeidshygiënisten er achteraan nog steeds 
jong van hart en nog steeds gedreven door een 
reptielenbrein. Er sluiten steeds meer mensen 
aan. De Beatles zongen al “all you need is lef”. 
Lef, creativiteit en doorzettingsvermogen: dat 
hebben arbeidshygiënisten nodig. 

Beste presentatie, beste idee 

Aan het slot van dag twee werden twee prijs-
winnaars bekend gemaakt. Jolanda Willems 
maakte bekend wie het beste idee had in-
ge diend voor het verbreiden van het Plan 
Preventie Beroepsziekten. Winnende idee  is, 
om scholieren uit te  nodigen filmpjes voor 
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Youtube te maken, en daarvoor prijzen uit te 
loven. Zo worden jongeren erbij getrokken en 
worden ze geïnformeerd over beroepsziekten in 
hun eigen taal en op hun eigen niveau. Prachtig 
idee, ingediend door Sunna Gillis, die ten tijde 
van de bekendmaking zojuist de zaal verlaten 
had om tijdig af te reizen naar België (alwaar zij 
woont). De prijs wordt nagezonden. 

Voorzitter van de symposiumcommissie, Jan 
Kegelaer, onthulde wie de ‘NVvA Symposium-
prijs’ voor beste presentatie heeft gewonnen. 
Op basis van de abstracts was door de sympo-
siumcommissie een voorselectie gemaakt en 
vervolgens zijn de presentaties ‘live’ beoordeeld 
om tot een winnaar te komen. Dit jaar was dat 
Jan Twisk met zijn presentatie over het “Total 
Worker Health” plan bij Dow Chemical Company.  
Gefeliciteerd!

Op naar 2019 …

Jan sprak verder nog mooie woorden van 
dank aan sponsors, sprekers, deelnemers en 
andere contribuanten voor weer een geslaagd 
symposium. En toen zat het er weer op. 

Vanuit de leden: dank aan de sympo sium-
commissie voor een boeiend symposium met 
weer veel stof tot nadenken. Dank ook aan 
de dames van bureau EPS 2.0 die er weer 
voor zorgden dat alles gesmeerd verliep. 
Met een hoofd volgezogen met informatie, 
gedachtenspinsels en -kronkels en een 
lichte versnapering, konden we de thuisreis 
aanvangen….  

Redactie Nieuwsbrief.

Jan Twisk (Dow Chemical) met de prijs voor de beste presentatie.
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Beroeps-COPD:  
verleden blootstelling legt 
hypotheek op de toekomst

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD) is een vaak voorkomende ziekte, die te 
voorkomen is en te behandelen. De ziekte is te 
karakteriseren door voortdurende beperkingen 
in de luchtstroom. Deze beperkingen zijn 
meestal progressief en zijn geassocieerd met 
een verhoogde chronische ontstekingsreactie 
door schadelijke deeltjes of gassen in de 
luchtwegen en in de longen.
Het belangrijkste probleem voor patiënten met 
COPD is dat de luchtwegen zich ver nauwen 
terwijl de longblaasjes uitrekken (long emfy-
seem). De gaswisseling neemt af, waardoor de 
patiënten continu “in de inademstand staan”. Bij 
een longtest blijkt het restvolume altijd te groot 
zijn, waardoor er bij het inademen minder lucht 
bij kan worden opgenomen (zie figuur longtest). 
COPD-patiënten reageren niet of weinig op het 
gebruik van corticosteroïden, in tegenstelling tot 
astmapatiënten. Dat is een van de verschillen 
met astmapatiënten. Andere verschillen 
met astmapatiënten zijn de afwezigheid van 
bronchiale hyperreactiviteit en de aanwezigheid 
van (niet reversibele) chronische obstructie 
van de longfunctie. De combinatie van astma 
en COPD komt ook voor, waarbij de astma-
component moeilijk te behandelen is doordat 
patiënten slecht reageren op corticosteroïden. 
COPD is de vijfde oorzaak van ziekteverzuim. 

SESSIES BEROEPSZIEKTEN

Behalve in de plenaire presentaties, ging het ook in enkele sessies 
wel degelijk over andere zaken dan het registreren of autoriseren van 
gevaarlijke stoffen of het goochelen met modellen, DNEL’s en grens-
waarden. Maar omdat de redactie ook maar menselijk is, is het ons niet 
gelukt om die allemaal de aandacht te geven die ze waarschijnlijk toch 
verdienden. 
In dit verslagje drie workshops dan wel sessies waarin het over reële 
gevaren voor de gezondheid gaat, en dan toch weer veroorzaakt door 
gevaarlijke stoffen. We waren wel degelijk vertegenwoordigd bij de sessie 
‘Een andere kijk op beroepsziekten met het oog voor gezondheid, en de 
(prijswinnende!) presentatie van Jan Twisk over het Total Worker Health 
programma Bij Dow Chemicals, maar door omstandigheden kunnen we u 
niet deelgenoot maken van onze bevindingen. U zult het moeten doen met 
de presentaties die op de NVvA-website terug te vinden zijn.

Het is een chronische beperking die van 
invloed is op de inzetbaarheid in het werk. 
Werkgerelateerd COPD is het geval bij 10 tot 
15% van het aantal COPD-patiënten en 80% is 
gere lateerd aan roken. Werkgerelateerde astma 
is eveneens het geval bij 10 tot 15%. Bekende 
veroorzakers van COPD zijn kwartsstof, lasrook, 
endotoxinen, cadmium en fijnstof.  
Op het ge bied van fijnstof is de relatie onder-
zocht tussen veehouderijen en de gezondheid 
van omwonenden. Een relatie werd gevonden 
tussen het aantal boerderijen in de omgeving en 
een ver laging van de een-seconde waarde bij 
de longtest. 
De ontwikkeling van COPD bij mensen verloopt 
heel verschillend. De één ontwikkelt COPD al 
na vijf jaar blootstelling en de ander pas na 25 
jaar. Doordat de meeste COPD-patiënten rokers 
zijn, wordt COPD als gevolg van werk minder 
vaak erkend, ook door longartsen. De laatste 
jaren komt er meer erkenning voor COPD als 
gevolg van werk, doordat het aantal rokers 
afneemt. Desondanks is het nog steeds moeilijk 
voor patiënten om erkenning te krijgen voor hun 
werkomstandigheden als oorzaak van COPD. 
In de workshop werd dat toegelicht met een 
aan tal cases. Het is echter vaak moeilijk om 
het arbeids verleden en de blootstelling aan 
mogelijke COPD-veroorzakende stoffen te 
achter halen. Een goede samenwerking tussen 
bedrijfs arts en arbeidshygiënist is daarom 
belangrijk. 
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Toekomst weg door een  
toxische wolk

Een interessante casus over de risico’s bij 
Veco Precision, een hoog gespecialiseerd 
metaalbedrijf in Eerbeek. Gesitueerd in een 
Natura 2000 gebied naast een zwembad met 
een beek eronderdoor. De klanten zijn erg 
afhankelijk van hun speciale producten, zij 
kunnen dezelfde producten moeilijk via een 
ander bedrijf verkrijgen. Als het bedrijf door 
de inspectie noodgedwongen stilgelegd zou 
worden, gaan ze failliet en veel van hun klanten 
ook. Vandaar de start van het project om de 
chemische en andere risico’s goed onder 
controle te hebben en houden. 

Veco Precision is ISO 14001 en OHSAS 18001 
gecertificeerd, maar het bedrijf had desondanks 

de indruk teveel reactief en te weinig proactief 
bezig te zijn. Het bedrijf valt ook onder het 
Besluit Risico’s Zware Ongevallen op basis van 
de Seveso 3 richtlijn. 
Ze zijn gaan bepalen wat de “Crital Safeguards” 
zijn bij hun LOD (Line Of Defences). Oftewel wat 
de maatregelen zijn die het altijd moeten doen. 
De CMR stoffen zijn het grootste risico. 

Aan PreventPartner heeft Veco de vraag gesteld 
“Op welke wijze kunnen stoffen worden herkend 
die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken voor 
medewerkers? Welke praktische methodiek kan 
hierbij worden gevolgd, die zowel aansluit bij 
huidige wet- en regelgeving a;s bij de huidige 
werkwijzen binnen Veco Precision? Waar liggen 
de gevaren voor zware ongevallen? 
Daarbij is de volgende afbakening 
gemaakt: Het gaat niet om veiligheid, zoals 
reactieve (explosiegevaar en dergelijke) of 
brandgevaarlijke eigenschappen, maar zuiver 
om de toxicologische eigenschappen van de 
stoffen, dus om de gezondheidsaspecten. Ook 
de milieugevaarlijke eigenschappen van stoffen 
worden in dit project niet meegenomen.
Samengevat: Welke stoffen vormen het 
grootste risico, door acute toxiciteit of door 
kankerverwekkende eigenschappen. Alle andere 
stoffen, bijvoorbeeld bijtende stoffen, worden 
meegenomen in de RI&E. Bij de beoordeling 
van de chemicaliën is gebruik gemaakt van de 
methode TOXIdroom

Werkwijze 
Om vast te stellen welke stoffen bij Veco de 
potentie hebben om zware ongevallen te 
veroorzaken is het volgende stappenplan 
doorlopen: 

1.  Selectie van stoffen die mogelijk zware 
ongevallen kunnen veroorzaken, op basis 
van hun toxische eigenschappen. Jolanda Willems (PreventPartner)
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2.  Beoordeling per stof of er een daadwerkelijk 
risico bestaat; dit is afzonderlijk beoordeeld 
voor inademing; dermale (via de huid) en 
orale opname (via de mond) 

3.  Beschrijving van de effecten van stoffen die 
zware ongevallen kunnen veroorzaken

4.  Nagaan of er grote opslag is van 
zuurstofverdringende stof(fen)

Over de resultaten van de beoordeling is steeds 
door twee experts gediscussieerd. Daarbij is 
vooral gebruik gemaakt van de H –zinnen, 
modelmatige berekeningen (zoals de Advanced 
Reach Tool ART en de Stoffenmanager) en 
literatuuronderzoek, om te bepalen of een 
verdere veiligheidsstudie nodig is.

Als Worst Case is genomen een ‘loss of contain-
ment’ waarbij een stof in één keer vrijkomt.
Zoals bijvoorbeeld cyanide bij het goudbad 
of een ammoniakcilinder die te vol is gevuld. 
Alle mogelijke stappen zijn hierbij doorlopen, 
inclusief het opstellen van diverse scenario’s 
en het oefenen daarvan samen met de BHV-
organisatie en externe diensten. Er is een pro-
cedure opgesteld om te zorgen dat bij veran-
deringen de hele cyclus weer wordt doorlopen.

Zwangeren en CMR-stoffen: 
gevaar versus risico

Zwangeren en CMR stoffen: een gevoelig 
onder werp. Ingrid Oirbons (expertise centrum 
gevaarlijke stoffen Arbo Unie) signaleert dat in 
de praktijk vaak wordt besloten om zwangeren 
in het werk geheel vrij te stellen van blootstelling 
aan CMR stoffen. 
Want: geen blootstelling = geen risico. 

In de praktijk leidt dit echter tot praktische 
problemen. Ingrid Oirbons bepleit een 
risicogerichte benadering in plaats van een 
gevaargerichte benadering. 

In haar presentatie beschrijft ze meerdere 
cases om haar toehoorders aan het denken 
te zetten. Bijvoorbeeld: er is een laboratorium 
waar beperkt wordt gewerkt met CMR stoffen. 
Een laborante wordt zwanger, geeft vervolgens 
een jaar lang borstvoeding en wil daarna weer 
zwanger worden. Moet zij volledig worden vrij-
gesteld van lab-werkzaamheden?
Volgens de gevaargerichte benadering moet de 
laborante geheel worden vrijgesteld. In de risico-
gerichte benadering ligt het genuanceerder. In 
die benadering worden drie vragen gesteld: is 
er een stof aanwezig die gevaarlijk is voor het 
(ongeboren) kind, vindt er blootstelling plaats en 
zo ja, is er een veilige drempelwaarde?.

Het Arbobesluit (art. 4.108) verbiedt dat 
zwangeren en werkneemsters die borstvoeding 
geven, werken met (lood)verbindingen of 
CM-stoffen zonder veilige drempelwaarde. Dat 
betekent dat zij wel mogen werken met CM-
stoffen met een veilige drempelwaarde. 
De aanwezigheid van een stof betekent niet 
automatisch dat er blootstelling optreedt. 
Wanneer stoffen in een gesloten systeem zitten, 
is er geen blootstelling. Maar hoe zit het met de 
blootstelling wanneer veilig wordt gewerkt in de 
zuurkast en er dus geen toevoerweg is van deze 
stoffen naar het (ongeboren) kind?

Reprotoxische stoffen 
Ingrid Oirbons vraagt meer aandacht voor 
het reprotoxische risico. Zwangeren worden 
vaak ook vrijgesteld van het werken met een 
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reprotoxische stof. Maar er bestaat hierbij geen 
verschil in gevaar tussen de zwangeren en 
de overige medewerkers. Het reprotoxische 
risico geldt voor iedereen met een kinderwens: 
mannen en vrouwen.
 
In haar presentatie beschrijft Ingrid twee 
stappenplannen voor de uitvoering van de RI&E: 

•  Een plan voor inventarisatie van de gevaren 
voor het ongeboren kind (CM-stoffen, 
zwangeren) 

•  En een plan voor inventarisatie van gevaren 
voor mensen met kinderwens: (R-)stoffen 
met gevaar voor de vruchtbaarheid van 
vrouw en/of man

Beide stappenplannen hebben dezelfde opbouw. 
Eerst wordt bepaald of er blootstelling is aan 
een CM- en/of R-stof, op basis van de H-zinnen 
en de SZW-lijst van kankerverwekkende, muta-
gene, en voor de voortplanting giftige stoffen. 
Vervolgens wordt vastgesteld wat de grens-
waarde van die stof(fen) is aan de hand van 
de SER-leidraad en met gebruik van overige 
bronnen (Gezondheidsraad, SCOEL, DFG etc.). 
Hierbij wordt gekeken of er bij het vaststellen 
van de grenswaarde voldoende is gekeken 
naar het effect op het (ongeboren) kind of op de 
vruchtbaarheid. Alleen wanneer duidelijk is dat 
de blootstelling onder de veilige grenswaarde 
blijft, is de blootstelling toegestaan. 

Het verhaal van Ingrid Oirbons was duidelijk en 
praktisch. Het is de vraag of het tot verandering 
zal leiden in de praktijk. Uit de vragen die de 
toe hoorders stelden na haar presentatie klonk 
huiver om de risicogerichte aanpak toe te 
passen. 
André Winkes merkte op, dat als je rechtlijnig 
redeneert, zwangere politievrouwen de straat 
niet meer op mogen, omdat ze daar blootgesteld 
kunnen worden aan diesel-uitlaatgassen. 
Want dat is een carcinogene stof zonder 
drempelwaarde. Tja, dan rijst er een probleem 
(voor de politie, en/ofvan openbare orde?) … 
Een ander vraag was, “Wat als ik adviseer 
dat een zwangere kan werken met een stof 
onder de drempelwaarde, en vervolgens 
wordt de drempelwaarde verlaagd op basis 
van nieuwe inzichten?” Weinigen zullen die 
verantwoordelijkheid op zich willen nemen… 

Ineke Thierauf, Yvonne van Gog
Redactie Nieuwsbrief

Fysische chemie vs chemische fysiek

Een bericht op NPO Teletekst (17 april 2018):  
“Het Britse Ministerie van Milieu zegt dat een vloeibare 
vorm van het zenuwgas novitsjok is gebruikt om Sergej 
Skripal te vergiftigen. (….) 
De grootste concentratie van het gif zat volgens de 
onderzoekers op de voordeur van Skripal in Salisbury. 
Specialisten zijn de komende maanden nog bezig met 
de schoonmaak van de besmette plekken. Het probleem 
is dat het zenuwgas niet verdampt.” 

Laat ik nou altijd gedacht hebben dat een gas niet 
verdampen kan, of eigenlijk een stof is die al bij 
zeer lage temperatuur volledig verdampt, zodat bij 
omgevingstemperatuur er geen condensatie kan 
plaatsvinden. En wat te denken van een vloeistof 
die maandenlang blijft hangen aan de deurknop 
en bijna niet eraf te krijgen is. Het maakt me zeer 
nieuwsgierig naar de vorm waarin dit ‘zenuwgas’ op 
de deur werd aangebracht. Immers, een echt gas 
verwaait onmiddellijk. Of was geen gewone vloeistof 
maar een visceuze vloeistof of een vaste stof?  
Dan spreek je in elk geval niet van een gas… 

Nog een hersenkraker: 

Asbest, thuis best!

Bericht van onze woningcorporatie (‘Behandeld 
door een ‘adviseur asbest’): 
‘U huurt een woning die gebouwd is vóór 1994. 
Dat betekent dat u te maken krijgt met een asbest
inventarisatie in uw woning. In deze brief leest u precies 
wat er gaat gebeuren en dat u zich geen zorgen hoeft 
te maken.’ 
(volgt uitleg van wie wanneer wat gaat doen, maar 
dan …) 

“Asbest: over het algemeen niet schadelijk. 
Asbest is voor 1994 veel gebruikt als bouw
materiaal, ook in woningen. Daarna werd duidelijk 
dat asbest ook gevaarlijke kanten heeft. Asbestvezels 
kunnen schadelijk zijn als ze in hoge concentraties 
ingeademd worden, bijvoorbeeld door mensen 
die jarenlang professioneel en onbeschermd met 
asbest werken. Zolang asbest niet wordt bewerkt – 
bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren – komen 
er geen asbestvezels vrij en is er geen risico voor de 
gezondheid. Zelfs wanneer asbestvezels vrijkomen, 
is het risico klein, maar het is er wel. “ 

A je to! Niks meer aan toevoegen!

 Ir. O.J. de Zemel
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Een toekomst zonder 
zeer zorgwekkende stoffen…

Het doel van REACH is het beschermen van 
de gezondheid van mens en milieu door het 
identificeren en reguleren van het gebruik van 
stoffen met bijzondere gevaren of risico’s en 
het uitfaseren van zogenoemde SVHC-stoffen 
(Substance of Very High Concern). 
Specifieke instrumenten daarvoor zijn de autori-
satie (toestaan) en de restrictie (beperking)

Autorisatie gaat om het verlenen van toe-
stemming voor het gebruik van een stof, door 
de Europese Commissie. Daarvoor moet 
een aanvraagdossier worden ingediend, 
met daarin onder andere een beoordeling 
chemische veiligheid. Uitzonderingen daarop 
zijn de productie van de stof, het gebruik in 
voorwerpen, toepassing als tussenproduct, 
en enkele andere vastgestelde toepassingen. 
Autorisatie is geldig voor een bepaalde periode, 
er moet gestreefd worden naar vervanging door 
een stof die minder gevaren oplevert. 

Restrictie is een algemeen geldende beperking 
aan het gebruik van een stof. Het gaat hierbij 
niet alleen om SVHC-stoffen, wel om stoffen 
met grote risico’s zoals bijvoorbeeld verdacht 
carcinogenen. Er bestaan vele vormen van 
restrictie, een algeheel verbod, verbod op 
be paalde toepassingen, verbod boven een 
bepaalde con centratie, een verbod tenzij aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, enzovoort. 
Er is geen specifieke uitzondering of ontheffing 
mogelijk, maar er gelden wel uitzonderingen 

SESSIES REACH EN MODELLEN 

In dit verslag vatten we de sessies samen die betrekking hebben op 
REACH en blootstellingsmodellen. Helaas was de Workshop over de 
‘REACH user compliance check’ vol bezet en kon niemand van de redactie 
die bijwonen. Maar van sessies E, H, L en O vindt u hieronder onze 
impressies en wat we ervan opgestoken hebben,   

Al met al weer een heleboel inzicht verkregen in het nut en de beperkingen 
van diverse blootstellingsmodellen en in de (beoogde en behaalde) 
resultaten van de REACH richtlijn in Europa.

voor toepassing van stoffen ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek, of in cosmetica. 

Overwegingen die leiden tot de keuze voor 
autorisatie of restrictie van stoffen zijn: 

•  Aantal verschillende toepassingen 
•  Aantal gebruikers
•  Beschikbaarheid informatie over 

toepassingen en blootstelling
•  Aantal toepassingen met bekend risico of 

zorg daarover
•  Beschikbaarheid van alternatieven
•  Risico’s van de alternatieven

De keuze is niet altijd zwart -of wit; per 
situatie kunnen verrschillende afwegingen 
gemaakt worden. Het is ook mogelijk dat zowel 
aurorisatie als restrictie wordt toegepast. 

Autorisatieproces
Hoe gaat onder REACH de regulering van 
specifieke stoffen via het autorisatieproces 
in zijn werk? Er zijn daarin zes stappen te 
onderscheiden: 

1.  Identificatie als SVHC, plaatsing op 
kandidatenlijst

2.  Opname in Annex XIV, de lijst van 
autorisatieverplichtingen 

3.  Autorisatieaanvraag
4.  Publieke consultatie
5.  Beoordeling door RAC en SEAC 
6.  Verlening autorisatie door Europese 

Commissie
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De vaststelling van autorisatieverplichting vindt 
plaats op basis van de gevaareigenschappen. 
waarbij milieugevaren erg zwaar wegen in 
vergelijking met de blootstelling van consu-
menten en werknemers. RAC (Risk Advisory 
Committee) en SEAC (Committee for Social 
Economic Analysis) hebben twee leden per 
lidstaat. 

De ECHA (European Chemicals Agency) regelt 
de Europese werkzaamheden rond REACH. 
Het autorisatieproces duurt vaak lang, soms 
zelfs vijf jaar. De capaciteit van de ECHA is 
bovendien beperkt. Er zijn nu bijvoorbeeld 
veel Chroom-6 aanvragen. Er zijn inmiddels 
17.000 unieke stoffen geregistreerd in 75.000 
registratie-dossiers. 

Rol arbeidshygiënist
Bij de aanvraag door een bedrijf kan een 
arbeids hygiënist op verschillende momenten 
een rol spelen. Bijvoorbeeld bij het opstellen 
van het chemische veiligheidsrapport, door 
infor matie te verzamelen over alternatieven, bij 
de implementatie ineen bedrijf, dppr monitoring 
van blootstelling, en door te blijven streven naar 
vervanging van de stof en verlaging van de 
blootstelling.
In de praktijk blijkt het voor bedrijven moeilijk  
om de dossiers voldoende compleet te maken.  
Bloot stellinggegevens zijn vaak te beperkt 
voorhanden. Dan worden vaak bloot stellings-
modellen gebruikt maar deze geven onzekere 
resultaten, ook daarvoor ontbreken vaak 
belangrijke gegevens.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een 
leverancier maar ook door een consortium, 
een groep van bedrijven die een bepaalde 
stof gebruiken. In principe moet voor elke 
toepassing een scenario worden geleverd dat 
beschrijft hoe deze stof gebruikt wordt. Als 
een leverancier zegt dat een bepaalde stof 
bijvoorbeeld alleen met goede afzuiging wordt 
gebruikt, moet elk ander bedrijf dat deze stof 
gebruikt dat ook navolgen. Voor een bedrijf 
is het dus van belang om erbij te zijn als zijn 
leverancier een REACH-aanvraag doet. Sinds 
kort moet de zogenoemde Downstream User 
(DU) zich ook notificeren bij ECHA. Vervolgens 
kan de DU gebruik maken van de autorisatie 
aanvraag van de leverancier en moet binnen 
drie maanden na de eerste levering (volgend op 
de beslissing over autorisatie) voldoen aan de 
voorwaarden van de autorisatie. 

Toezicht en Handhaving 
In Nederland is het toezicht en de handhaving 
van de REACH-richtlijnen belegd bij het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als 
‘hoofd aannemer’. Die heeft de taken verdeeld 

over enkele afdelingen: 

•  ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) 
houdt toezicht en handhaaft bij fabrikanten, 
importeurs en handelaren van stoffen/meng-
sels/voorwerpen bestemd voor professioneel 
gebruik

•  Inspectie SZW doet dat bij professionele 
en industriële gebruikers van stoffen en 
mengsels

•  NVWA (voedsel- en waren-autoriteit) doet 
hetzelfde maar dan bij stoffen bedoeld voor 
consumentengebruik

Met betrekking tot aanpak van toezicht zijn 
er twee groepen te onderscheiden. Groep 1 
omvat stoffen waarvoor autorisatie verleend 
is (overzicht van verleende autorisaties is te 
vinden op de ECHA-site) en de ILT (RIVM) 
ontvangt de lijst met Downstream Users van 
geautoriseerde stoffen. Groep 2 betreft stoffen 
waarvan geen autorisatie (aanvraag of gebruik) 
bekend is; Inspectie SZW gaat zelf op deze 
stoffen inspecteren. 

Resumerend kan gesteld worden, dat autori-
satie leidt tot het uitfaseren van SVHC stoffen, 
maar dat dit een proces is dat niet vlot verloopt.  
Maar het is nodig dat er afstemming plaatsvindt 
met branches cq. de industrieën. Handhaving 
is belangrijk; I -SZW neemt daartoe deel aan 
Europees overleg. En last but not least voor de 
lezer: de arbeidshygiënist kan nadrukkelijker 
een rol krijgen in het proces van autorisatie en 
restrictie. 

Hoe betrouwbaar zijn 
schattingsmodellen? 

Wouter Fransman (TNO) trapte de workshop 
af. We willen allemaal graag weten waar we 
aan toe zijn als we gebruik maken van een 
model. Wouter begon zijn verhaal met het 
uitleggen van het belang en de noodzaak 
van dit soort modellen. Sinds de invoering 

Voor de belangstellende deskundigen 
binnen de NVvA:

•  De termijnen van de huidige leden van 
de RAC lopen af. Er worden nieuwe 
leden gezocht. Geef je op! 

•  De NVvA kan de leden vragen om 
een rol spelen bij de zogenoemde 
Publieke consultaties.
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van de REACh-richtlijn is het onmogelijk om 
genoeg blootstellingsmetingen te doen om 
de veiligheid vast te stellen van alle stoffen 
die daaronder vallen. REACH schrijft daarom 
een ‘Tiered approach’ voor. De Tier 1 bevat 
modellen die gemakkelijk zijn in gebruik 
maar conservatief schatten (aan de veilige 
kant blijven, dus eerder te hoog dan te laag 
uitkomen), Tier 2 bevat modellen die complex 
zijn maar minder conservatief en Tier 3 bevat 
blootstellingsmetingen. 
Dit vormt eigenlijk een driestappenplan voor het 
beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen. Wouter kaartte ook aan dat de norm 
voor het uitvoeren van blootstellingsmetingen 
(NEN-EN-689) momenteel wordt aangepast en 
dat dit implicaties zal hebben voor compliance, 
het voldoen aan de grenswaarden. 

Gelijke bouwstenen
Maar terug naar de blootstellingsmodellen: 
deze zijn allemaal opgebouwd uit dezelfde 
bouwstenen: source – emissie – transmissie – 
immissie – receptor. 
Een bron (source) van blootstelling brengt 
een bepaalde concentratie van stof [X] in de 
lucht. Dit heet emissie en die wordt beïnvloed 
door eigenschappen van het product en 
door de activiteit die wordt uitgevoerd. Via 
de transmissieroute komt deze concentratie 
mogelijk bij de receptor. De transmissie wordt 
beïnvloed door ventilatie en maatregelen. 
Via immisie komt een concentratie terecht bij 
de receptor, een proces dat wordt beïnvloed 
door fysieke afscherming of persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

Verschillen
Maar als al deze modellen op hetzelfde 

principe gebaseerd zijn, waar komen dan de 
verschillen vandaan? Dit heeft te maken met 
de onderliggende algoritmes en de factoren 
die gebruikt worden. Zo laat Wouter zien dat 
de uitkomsten van de Advanced Reach Tool 
(ART, Tier 2) iets minder conservatief zijn 
dan de uitkomsten van Stoffenmanager en 
ook ECETOC-TRA geeft een conservatiever 
schatting dan ART. De modellen moeten 
daarom goed gevalideerd zijn zodat de 
uitkomsten betrouwbaar zijn. Hierbij is het 
van belang om de variabiliteit (90ste, 75ste of 
50ste percentiel) en de onzekerheid (CI 80%, 
90% en 95%) mee te nemen. Wouter vervolgt 
zijn verhaal door toe te lichten hoe modellen 
gevalideerd worden. In de vergelijkende studies 
wordt altijd gekeken naar de accuraatheid 
en betrouwbaarheid van het model. Er zijn 
inmiddels veel studies gedaan waarbij Tier 1 en 
Tier 2 modellen zijn vergeleken. De conclusie 
van Wouter is dat voor een goede validatie een 
groot aantal metingen nodig si, met een grote 
range aan verschillende scenario’s. 

Training
Tevens kaart hij het belang aan van de juiste 
training voor het omgaan met een bepaalde 
tool. Het is duidelijk dat de expertise, de 
achtergrond en uiteindelijk de beslissing van de 
gebruiker een tool (of eigenlijk: het resultaat) 
kunnen maken of kraken. Wouter roept op tot 
het uitvoeren van meer metingen en meer 
onderzoek naar de prestaties van modellen. 
Een interessante ontwikkeling van TNO 
Triskelion (in samenwerking met andere partijen 
zoals CEFIC en LRI): de mogelijkheid van het 
extrapoleren van blootstellingsmetingen naar 
schattingen. Dit kan wellicht een aanvulling 
zijn op de beoordeling van de risico’s van 
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gevaarlijke stoffen. Wouter sluit af met een 
aantal goede voorbeelden uit de praktijk zoals 
te vinden op de sites stofvrijwerken.nl en 
5xbeter.nl. 

TREXMO 
Ingevlogen vanuit Zwitserland kwam Nenad 
Savic (Institute for Worker and Health, IST) 
ons vertellen over de vergelijking tussen de 
tools ART, Stoffenmanager en de ECETOC-
TRA. Hij besprak de resultaten van een vers 
gepubliceerd artikel: “ART, Stoffenmanager and 
TRA: A Systematic Comparison of Exposure 
Estimates Using the TREXMO Translation 
System”. Maar hij begon maar eerst met een 
korte uitleg van wat blootstelling aan chemische 
stoffen eigenlijk is, en wat de beperkingen van 
de beoordelingsmethoden zijn: modellen versus 
blootstellingsmetingen. Omdat de verschillende 
modellen die onder REACH erkend worden, 
vaak verschillende concentraties berekenen, 
is het onzeker welke tool je zou moeten 
gebruiken. Daarom heeft Nenad met zijn 
collega’s een tool ontwikkeld (geen model!) die 
de volgende modellen gebruikt: 

•  Advanced REACH Tool (ART) 
•  Stoffenmanager (versie 4) 
•   ECETOC TRA (versie 3)
•  MEASE 
•  EMKG-EXPO-TOOL 
•  EASE 2.0

Het doel was om de verschillen in de 
uitkomsten van de modellen te evalueren en 
te ontdekken welke variabelen en factoren 
hierbij de grootste rol spelen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van 1000 random geselecteerde 
exposure scenario’s vanuit ART. Vervolgens 

zijn de modellen gepaard (ART-SM, ART-TRA, 
TRA-SM) en werden de uitkomsten van deze 
exposure scenario’s vergeleken. De exposure 
scenario’s zijn bepaald voor vloeistoffen, 
zwevend stof en vaste stoffen. Ook ‘near 
en far-field’ bronnen zijn meegenomen. Als 
laatste zijn er scenario’s voor zowel binnen- als 
buitensituaties beoordeeld.
We konden nog net geen tromgeroffel horen, 
maar daar kwamen de resultaten van TREXMO 
op de sheets! De eerste sheet was duidelijk: 
Stoffenmanager en ART komen voor iets 
meer als 50% goed met elkaar overeen (near-
field bron, binnen). In 14% van de getoetste 
exposure scenario’s kwamen de modellen 
niet overeen. Eigenlijk best logisch als je 
bedenkt dat ART minder conservatief is dan 
Stoffenmanager. 
Het tweede plaatje liet zien dat ART en TRA 
voor maar liefst 98,5% slecht overeenkomen 
bij de getoetste exposure scenario’s. Dit was 
bepaald aan de hand van een far-field bron in 
een buitensituatie. Poeh, dat zag er niet goed 
uit. De sheet daarna liet de vergelijkingen van 
alle modellen in alle situaties zien. 

Conclusie
Zoals gezegd was het doel van TREXMO 
om deze verschillen beter te bekijken. Zo 
gezegd, zo gedaan. Nenad gebruikte een 
voorbeeld van de invloed van één parameter: 
de dampspanning. Hij liet zien dat ART een 
hogere concentratie berekent als de parameters 
(dampspanning, concentratie en de handeling 
zoals verspuiten enz.) verder overeenstemmen. 
De conclusie is dat er veel verschillen zijn 
tussen de modellen. Het advies voor de 
arbeidshygiënist luidt: gebruik altijd meerdere 
modellen; zeker als de resultaten meer dan een 
factor 10 verschillen.
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Dichten SUMI’s het gat 
tussen REACH en Arbo?

Henri Heussen (Cosanta) nam ons mee 
naar de wereld van de SUMI’s, met een mooi 
voor beeld waarbij hij een vergelijking maakt 
tussen de COSHH Direct Advice sheets en de 
RIE-WIK’s (werkplek instructie kaarten) van 
Stoffenmanager, bij het verspuiten van verf. 
Henri begint het verhaal met een uitleg over de 
uitdagingen die de formuleerder (producent) 
heeft. Hij moet immers alle informatie voor de 
eindgebruiker combineren in een zinvol en 
gebruiksvriendelijk format. Gelukkig zijn er 
tools die de formuleerders kunnen gebruiken 
om tot een format te komen. Een daarvan 
zijn de SUMI’s: de Safe Use Information of 
Mixtures. Deze worden gemaakt voor algemene 
handelingen op sectorniveau. Er wordt gebruik 
gemaakt van een geharmoniseerde inhoud en 
pictogrammen. 

Henri neemt ons vervolgens mee op reis naar  
Helsinki, waar hij een praktij test heeft uit ge-
voerd met drie formats: de SUMI’s, de COSHH 
Direct Advice sheets en de Stoffen ma nager 
RIE-WIK’s. Vijftig deelnemers met verschillende 
achtergronden hebben hieraan deel genomen. 
Ze kregen allemaal een tech nisch data sheet, 
drie SDS’en (ontvetter, lak en verharder), 
een SUMI voor het verspuiten van verf in een 
industriële setting, vier COSHH Direct Advice 
sheets en zes Stoffenmanager RIE-WIK’s. Hij 
laat ons een aantal voorbeelden zien van deze 
verschillende sheets en RIE-WIK’s. 
De feedback die de deelnemers van de praktijk-
test gaven was als volgt: het idee van de SUMI’s 
wordt gewaardeerd maar het is te algemeen en 
mist praktijkinformatie. Controle op een veilig 
gebruik is niet mogelijk. De COSHH Direct 
Advice Sheets kwamen niet altijd overeen met 

de SUMI’s. De Stoffenmanager RIE-WIK’s lieten 
zien dat mengen van de verharder niet veilig is 
en dat dit afhankelijk is van de taakduur. 

Maar wat nu? 
Over het algemeen moet worden opgemerkt 
dat de modellen die worden gebruikt voor het 
genereren van deze sheets verder gevalideerd 
moeten worden. Met name als we het 
hebben over verschillende typen scenario’s. 
Gelukkig worden er veel studies gedaan ter 
vergelijking van modellen en is er een werk-
groep gestart die deze tools in een format wil 
laten werken. Het doel van deze werkgroep 
is om externe validatie toe te passen en de 
tussenpersoonsvariatie zo laag mogelijk te 
krijgen. Als we dan vervolgens kijken naar de 
compliance met betrekking tot non-compliance 
van het end-user rapport schrijft REACH het 
volgende voor: pas de werkzaamheden aan, 
communiceer deze veranderingen upstream, 
zoek een andere leverancier en dien zelf RIE 
Stoffen in. Voor het modelleren hiervan kan 
Stoffenmanager goed worden gebruikt. Die is 
namelijk voldoende conservatief (90 percentiel) 
en het meest robuust. Dit sluit ook aan op de 
Arbocatalogus communicatie veilige werkwijzen. 
Henri concludeert dat er meer praktijktesten 
nodig zijn van deze sheets en de RIE WIK’s. Als 
grand-finale nodigt hij iedereen uit om mee te 
discussiëren tijdens een van de workshops op 
het IOAH congres (september 2018). 

Mengselblootstelling: 
meer dan de som der delen?

Jean-Marc Abbing (Royal Haskoning DHV) nam 
ons mee door zijn onderzoek naar mengsel-
blootstelling. Het begon allemaal toen hij bezig 
was om de verschillende wetgevingen op 

Moet er daar een gat gedicht worden?
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een rijtje te zetten: REACH (beoordeling van 
de stoffen an sich), de Arbowet (beoordeel 
de stoffen als mengsel) en de CLP -richtlijn 
(classificering van een mengsel, maar geen 
beoordeling). De realiteit voor de eindgebruiker 
is echter dat hij wel een beoordeling moet 
maken van een mengsel. 
De wetgeving op dit gebied is helaas gefrag-
menteerd en er wordt dan ook meestal aan-
geraden een expert te raadplegen. Jean-Marc 
heeft zich gefocust op welke methode de 
gebruiker nou het beste kan toepassen voor 
het beoordelen van blootstelling aan mengsels. 
Zijn onderzoekopzet was duidelijk: een uitge-
breide literatuurstudie naar de wetgeving en 
vereisten, gevolgd door de selectie van 6 
methoden. Drie van deze methoden heeft hij in 
de praktijk getoetst aan de hand van een aantal 
voorbeeldsituaties. Vervolgens heeft hij de 
resultaten van deze methoden vergeleken.

Vergelijking
De REACH-richtlijnen schrijven voor dat de 
grens waarden van stoffen vermeld moeten 
worden. Tevens is er een format voor een SDS 
van een mengsel. De Arbowet zegt dat de mate 
en duur van blootstelling van individuele stoffen 
beoordeeld moet worden. Een combinatie van 
stoffen moet ook worden beoordeeld, indien 
er bloot stelling aan meerdere stoffen tegelijk 
plaatsvindt. De CLP-richtlijn geeft ons een 
classifi catiesysteem voor mengsels.  
Er moet ook rekening worden gehouden met 
niet gevaarlijke stoffen, iets wat niet te checken 
is door de ge bruiker. Er is geen verplichting om 
mengsel-grenswaarden op te stellen.  
Het uiteindelijke advies is dus: raadpleeg een 
specialist. Jean-Marc liet ons daarna zien welke 
6 methoden er zijn: 

•  TIX-TOX methode (DOSHbase) 
•  DPD+ methode (VCI) 
•  CCA Critical component methode 
•  REACH LCID (CEFIC / VCI) 
•  RCP-methode voor koolwaterstoffen 

(ACGIH), enkel voor inhalatie 
•  Combinatie van COSHH en de kick-off 

grenswaarden

Deze methoden hebben allemaal een verge-
lijkbare werkwijze: identificatie van de ge-
vaar lijkste component, beoordelen van de 
bloot  stelling aan de stof en het geven van een 
representatieve uitkomst voor het hele mengsel. 
De drie methoden die Jean-Marc nader heeft 
bekeken zijn de TIX-TOX methode, de LCID 
methode en de RCP-methode voor kool water-
stoffen. Ook lichtte hij de MiXie tool toe, die 
gebruikt kan worden bij het gebruik van de 
LCID- methode. Deze tool is erg elegant in zijn 
output want het geeft uitkomsten per klasse 

(specifieke doelorganen, kankerverwekkend 
enz.). 

Praktijktoets
Vervolgens kwam Jean-Marc op het 
stappenplan van de praktijktoets. Hij heeft 
de data ingevoerd van de individuele 
componenten van het mengsel. Indien alles 
beschikbaar was heeft hij deze ingevoerd in 
de Mengsel-Rekentool. De output daarvan 
heeft hij vervolgens ingevoerd in de TIX-TOC 
en de RCP-methode. Hieruit kwam dan de 
gevaarlijkste component met de concentratie 
en een bepaalde grenswaarde. Daarna heeft 
hij deze waarde ingevuld in de gemodelleerde 
taken (uit de Advanced Reach Tool, ART).
Hij liet een voorbeeld zien van de uitwerking 
van dit stappenplan waarbij het duidelijk werd 
dat er wat verschillen zijn tussen de methoden. 
De TIX-TOX-methode geeft mogelijk een 
onderschatting van het risico en gebruikt 
geen additie. Indien er geen overeenkomstige 
H-zinnen zijn dan geeft deze methode een 
realistische uitkomst. De ‘lead component’ 
wordt sterk gedreven door de classificatie 
(band). De LCID-methode past de additieregel 
toe bij specifieke doelorganen, hierdoor is er 
een virtuele toename aan lead componenten. 
Helaas zijn de data die nodig zijn voor de 
input vaak niet beschikbaar. Ook vergt het 
een analyse van de stoffen, zoals in de 
MiXie tool. De RCP- methode geeft vaak een 
overschatting, omdat deze volledige additie 
toepast van elke component, op basis van de 
aanname dat er dezelfde effecten optreden. 
Deze is alleen te gebruiken bij mengsels van 
koolwaterstoffen, en enkel voor inhalatie. De 
rangorde van uitkomsten (RCR) is altijd: 
TIX-TOX < LCID < RCR RCP.

Toetje 
Als kers op de taart komt Jean-Marc met 
een mooi beslissingsschema dat we kunnen 
gebruiken. Door dit schema kan de gebruiker 
op basis van de (beperkte) SDS-data zelf de 
veilige werkwijze bepalen voor een groot aantal 
mengsels. Helaas zijn de data op het SDS niet 
altijd voldoende om alle methoden in te vullen, 
maar op deze manier blijven er slechts enkele 
mengsels over die beoordeeld moeten worden 
door een expert.

Hoe goed is de ECETOC-TRA 
tool?

Op een van de vorige symposia zijn 
de resultaten gepresenteerd van de 
internationale ‘E-Team’ studie, waarin diverse 
blootstellingsmodellen (TRA, MEASE, EMKG, 
Stoffenmanager) met elkaar vergeleken 
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werden. De uitkomst van blootstellingsmetingen 
werd vergeleken met de uitkomst van de 
schattingsmodellen. Een van de conclusies in 
die studie was, dat het ECETOC-TRA model in 
relatief veel situaties mogelijk niet conservatief 
genoeg schat. Dook Noy presenteerde een 
evaluatie die het ECETOC-TRA team heeft 
uitgevoerd op deze resultaten. De uitkomst 
daarvan was, dat de conclusies van het E-Team 
aanvechtbaar zijn.

Verkeerde uitgangspunten
Hij benadrukte allereerst dat ECETOC-TRA 
bedoeld is als een simpele Tier 1 screeningtool 
voor een eerste schatting in het kader van 
REACH. De TRA is ontworpen voor het voor-
spellen van blootstelling bij goede (lokale) 
ventilatie. De TRA is dus niet ontworpen 
voor het maken van beoordelingen van de 
individuele blootstelling of ter vervanging van 
metingen, en ook niet voor het beoordelen van 
CMR-stoffen. 
Ook schat de TRA het 75-percentiel van de 
verwachte blootstelling en niet het 90-percentiel, 
zoals bijvoorbeeld Stoffenmanager. Volgens het 
ECETOC-TRA team heeft de E-Team studie 
een aantal zwakheden. Zo bevatte de gebruikte 
database voor een aantal scenario’s maar een 
erg klein aantal metingen en kwam men vaak 
tot een andere keuze van de PROC (process 
category). Opmerkelijk was, dat 165 van de 337 
door E-Team beoordeelde scenario’s gebaseerd 
waren op slechts één blootstellingsmeting. Voor 
50 scenarios gold, dat die niet geschikt zijn voor 
beoordeling met TRA. Verder was de keuze 
voor bepaalde input voor discussie vatbaar, 
zoals de stoffigheid, het gehalte van een stof, 
en soms zelfs de aan- of afwezigheid van 
bronafzuiging (!). Dan lag ook nog 27% van de 
geteste scenario’s buiten het toepassingsgebied 
van ECETOC-TRA; grotendeels omdat dit 
CMR-stoffen betrof. Hiervoor raadt ECETOC 
ofwel metingen aan of het gebruik van ART. 
Maar je zou je kunnen afvragen waarom het feit 
dat een stof CMR-eigenschappen heeft, tot een 
verschil leidt bij de blootstellingsschatting….
Niettemin acht het ECETOC team hun eigen 
tool ‘fit for purpose’ en dat purpose is een 
voorspellend REACH-tool en dus niet een tool 
voor beoordeling van blootstelling in de praktijk. 
Wel vinden zij ook dat er, zeker voor bepaalde 
PROC’s nog finetuning nodig is. 

Deels juiste kritiek
Hoe dan ook, het ECETOC-TRA team kwam 
in de meeste gevallen tot hogere – dus meer 
conservatieve – schattingen voor hun TRA dan 
het E-Team. Wel zijn enkele aandachtspunten 
gesignaleerd, die bij de gebruikers meer onder 
de aandacht gebracht moeten worden. Zo gaat 
de TRA bij bronafzuiging uit van een optimaal 

ontwerp en niet van de praktijksituatie. Verder 
is er meer uitleg nodig bij de keuze van de 
PROC. Daarvoor zal een gebruikerstraining 
ontwikkeld worden. En er wordt aanbevolen om 
de beoordelingen in een team uit te voeren, op 
basis van consensus. Wat dat laatste betreft 
is men het dus wel van harte eens met het 
E-Team. 
In opdracht van CEFIC, zullen in 2018 vervolg-
studies worden uitgevoerd. Deze worden 
dan nog bij de E-Team studie gevoegd, de 
hier besproken studie en de evaluaties van 
blootstellingsmodellen die door Zweedse, 
Poolse, Italiaanse, Taiwanese en Koreaanse 
onderzoeksgroepen zijn uitgevoerd. Bij ECHA 
schijnt deze overvloed al tot bezorgdheid te 
leiden en men dringt aan op een meta-analyse 
van al deze studies. 

Je kunt je afvragen of over 10 jaar schattings-
modellen nog nuttig zullen zijn We kunnen 
alleen maar hopen dat iedereen het ooit 
nog een keer eens wordt. Tot die tijd zou je 
misschien voorzichtig moeten zijn met de 
uitkomsten van modellen wanneer die te dicht 
onder, of zelfs boven de grenswaarden liggen. 
Het uitvoeren van controlemetingen - maar dan 
wel volgens de regelen der kunst - kan dan aan 
te raden zijn.

Huidblootstelling 
Wanneer ECETOC-TRA wordt gebruikt 
om het risico van dermale blootstelling te 
schatten, blijkt dat je al snel uit kunt komen 
op de aanbeveling om (vochtafsluitende) 
handschoenen te gebruiken. Het is bekend, 
dat deze handschoenen bij langdurig gebruik 

Dook Noy: pleitbezorger voor ECETOC-TRA
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zelf kunnen leiden tot huidaandoeningen. 
In de schildersbranche blijkt daarnaast 
dat schilders de handschoenen die op de 
Veiligheidsinformatiebladen worden aanbevolen 
niet werkbaar vinden. Een oud en bekend 
verhaal: de handschoenen zijn te dik, waardoor 
het ‘gevoel’ verdwijnt. De branchevereniging 
Onderhoud NL (kitters, beglazers, schilders) 
vroeg Tamara Onos en Mariska Droog of ze 
even wilden opschrijven dat dit echt niet kan. 
Daar wilden ze toch eerst maar eens even zelf 
goed over nadenken… op basis van onderzoek. 
Als je de SDS-en doorneemt worden allerlei 
verschillende handschoenen voorgeschreven. 
Vaak ook dekt de leverancier zich daarmee in. 
Maar wat is er nu echt nodig?

Door middel van een analyse van de werk-
zaamheden en de gebruikte producten, 
gesprekken met schilders, berekeningen en 
schattingen met behulp van Stoffenmanager, 
ECETOC-TRA en COSHH-Essentials hebben 
ze hun onderzoek uitgevoerd. 
ECETOC-TRA en Stoffenmanager hebben 
beide een huidmodule, de eerste wordt veel 
door leveranciers gebruikt, geeft de uitkomst 
per component, alleen voor huidopname, en 
is kwantitatief, maar is in de lage regionen niet 
betrouwbaar. Voor componenten die minder dan 
1% in het product uitmaken is de TRA daarom 
niet toegepast. Stoffenmanager geeft een meer 
kwalitatieve beoordeling van het hele product, 
geschikt voor huidopname én voor lokale 
effecten. 

Na alle onderzoek en (daar heb je het weer) 
met gebruik van gezond verstand, is men 
uitgekomen op werkinstructies die zowel 
voldoende beschermend worden geacht als in 
de praktijk werkbaar. Schilders die bewerkingen 
uitvoeren zoals schoonmaken, afbijten, 
mechanisch bewerken van het oppervlak, 
gronden, lakken of sauzen. Moeten ze dan 
zes verschillende handschoenen in hun busje 
moeten hebben? Nou dat niet, drie soorten is 
genoeg en dat lijkt best werkbaar.  
Zo zullen schilders bij natte werkzaamheden 
zoals het reinigen en ontvetten van houtwerk, 
niet onder het gebruik van neopreen 
handschoenen uitkomen, maar kan erbij 
‘normaal’ schilderwerk volstaan worden met 
een katoenen schildershandschoen. Voor 
mechanische bewerkingen is dan weer een 
steviger handschoen nodig. Al met al kon de 
conclusie luiden dat je het VIB op dit aspect 
maar beter gevoeglijk opzij kun schuiven. 
Onderhoud NL laat nu een app maken, 
waarmee werkvoorbereiders de minst 
schadelijke producten kunnen kiezen en 
waarmee de schilders de juiste handschoen 
kunnen kiezen. 

Ina Vinamont, Ineke Thierauf, Jeroen Terwoert
Redactie NVvA Nieuwsbrief 

Tamara Onos: Doe maar een ijzeren handschoen…
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IOHA: NIEUWS VAN HET FRONT ..…

Op 29 en 30 april heeft de IOHA haar eerste vergadering van 2018 gehad. 
De vergadering vond plaats in Dublin waar aansluitend het ICOH congres 
plaatsvond. De keuze was op Dublin gevallen om de contacten met onze 
zustervereniging de ICOH aan te halen.
ICOH staat voor International Commission on Occupational Health.  
De ICOH is een internationale niet-gouvernementele professionele organi-
satie, die tot doel heeft de wetenschappelijke vooruitgang, kennis en ont-
wikkeling van gezondheid en veiligheid op het werk in al zijn aspecten te 
bevorderen. ICOH heeft meer dan 2000 leden, afkomstig uit 93 landen en 
heeft 37 wetenschappelijke commissies die zich bezighouden met diverse 
onderwerpen. 

IOHA heeft sinds 2002 een MoU (Memorandum 
of Understanding) met ICOH, derhalve leek 
het een goed idee om te proberen via het 
congres de contacten en de samenwerking 
te intensiveren. Voor de vergadering was 
een delegatie aanwezig van de ICOH 
wetenschappelijke commissie Education 
and Training in OH, welke wordt geleid door 
Prof. Frank J.H. van Dijk en Ms Marija Bubas. 
Daarnaast was Ulrike Bollmann van Enetosh 
aanwezig. De presentaties waren gericht 
op hoe deze twee organisaties educatie, 
training en onderricht van diverse groepen, 
zoals leerlingen van basisschool of voorgezet 
onderwijs en (jonge) werknemers, vorm kunnen 
geven. Het idee was om een zaadje te planten 
en om te zien of dit in de komende jaren verder 
ontwikkeld kan worden. Want het voelt toch 
een beetje raar om met zijn allen hetzelfde wiel 
steeds opnieuw uit te vinden. Dan lijkt het me 
mooier om samen een multifunctioneel wiel te 
ontwikkelen dat op diverse niveaus inzetbaar is.

TBC
Een belangrijk ander, van tevoren door gespro-
ken, agendapunt was het onderwerp Tuber-
culose. Hiervoor waren Perry Gottesfield en 
Sophia Kisting van ICOH aanwezig.  
De reden voor dit onderwerp is dat er op 26 
september een bijeenkomst van de Verenigde 
Naties op hoog niveau gaat plaatsvinden 
over tuberculose. Deze UN high level meeting 
is de belangrijkste politieke ontmoeting ooit 
gehouden over tuberculose en dus ook de 

grootste en beste gelegenheid om de politieke 
prioriteit van tuberculose te verhogen. 

De bijeenkomst moet resulteren in een door 
staatshoofden goedgekeurde ambitieuze 
politieke verklaring die de basis zal vormen 
voor de toekomstige respons op tuberculose. 
Deze high level meeting moet de betrokkenheid 
van staatshoofden en regeringen verzekeren 
om een gecoördineerde mondiale respons 
te verkrijgen, die moet resulteren in een 
aanzienlijke toename van de beschikbare 
financiële middelen voor de bestrijding van TBC 
waarmee voorkomen kan worden dat miljoenen 
mensen sterven als gevolg van tuberculose. 

Waarom wij?
Nu hoor ik jullie denken: ‘Waarom moeten 
wij ons als arbeidshygiënisten hiermee bezig 
houden?’ Een argument is, dat TBC wereldwijd 
een van de tien belangrijkste oorzaken 
van overlijden is. Gebleken is bovendien 
dat met de behandeling van tuberculose al 
veel gerealiseerd is, maar dat we het met 
behandeling alleen niet gaan redden om TBC 
de wereld uit te krijgen. Er moet meer worden 
gedaan en met name aan preventie.   

De ICOH heeft iedereen opgeroepen tot 
een gezamenlijke wereldwijde inspanning 
ter bevordering van gezondheid en gezond-
heidsstrategieën ter voorkoming van TBC in 
risicovolle beroepen. Daarbij is extra aandacht 
nodig voor kwetsbare groepen in de wereld, 
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zoals werknemers die blootgesteld zijn aan 
siliciumoxide in de mijnbouw, de bouwsector 
en andere industrieën. Maar ook aan gezond-
heidswerkers die te maken hebben met een 
verhoogd risico op tuberculose vanwege 
beroeps matige blootstelling aan tbc-bacillen in 
hun werkomgeving en in de gemeenschappen 
waarin zij leven en werken.

Statements
De ICOH heeft hiertoe twee statements opge-
steld. Door als IOHA deze twee statements 
te steunen willen wij regeringen, bedrijven en 
gezondheidsfinanciers wereldwijd aanmoedigen 
om te investeren in betere beheersmaatregelen 
ter preventie van tuberculose bij werknemers 
die blootgesteld zijn aan silica en werknemers 
in de gezondheidszorg. 

Uit de literatuur blijkt dat werknemers bloot-
gesteld aan silica een viermaal hogere kans 
hebben op het krijgen van tuberculose. 
Silica blootstelling in combinatie met HIV 
verhoogt deze kans zelfs met een factor 15. 
Voor gezondheidswerkers in landen met een 
hoge tuberculose-last, komt naar verluidt 
een twee- tot driemaal hogere incidentie 
van actieve tbc-ziekte voor in vergelijking 
met de algemene bevolking. Bovendien is 
het risico van ziekenhuisopname wegens 
multiresistente tuberculose onder de groep van 
gezondheidswerkers vijfmaal hoger vergeleken 
met dat van niet-gezondheidswerkers.

AHA!
En daar komt dus de rol van de arbeidshygiënist 
langzaam in beeld. Als we het voor elkaar 
krijgen om in New York bij de Verenigde 
Naties de aandacht van de overheden ook te 
richten op preventie, dan is onze expertise 
betreffende beheersmaatregelen hard nodig. 
Een prachtige kans dus om wereldwijd aan-
dacht te vragen voor het belang van goede 
arbeidsomstandigheden. 
Arbeidshygiënisten wereldwijd houden zich 
bezig met het in kaart brengen van de bloot-
stelling aan silica in de mijnen en in de bouw-
sector, of met preventie in ziekenhuizen om 
vervolgens te adviseren over de beheers-
maatregelen om blootstelling aan silica en 
risico’s van besmetting te reduceren.
Hoewel arbeidsomstandigheden in de diverse 
delen van de wereld variëren, kan het samen-
brengen van deze beschikbare kennis een 
mooie waaier aan interventiemogelijkheden 
bieden die in diverse situaties toepasbaar zijn. 
Maar hiertoe zullen we dus onze krachten 
moeten bundelen. 

Wat kunnen we doen?
De komende tijd wordt een tijd van lobbyen en 
onze stem wereldwijd laten horen om zo de 
regeringen te overtuigen van de noodzaak van 
preventie. Tijdens de World Health Assembly 
van 21-26 mei die georganiseerd is door de 
WHO zal door de ICOH en de IOHA dus ook 
zeker aandacht voor dit onderwerp gevraagd 
worden. 

Ik hoop dat ik jullie in de toekomst nog eens 
over dit initiatief mag informeren. Dat zou 
namelijk betekenen dat het gelukt is om een 
rol te spelen bij deze wereldwijde belangrijke 
meeting. Mocht je meer willen lezen over de 
inhoud van de twee statements van de ICOH 
kijk dan op de site van de ICOH. Heb je vragen 
of wil je als expert op de hoogte gehouden 
worden, mail mij gerust.

Andrea Hiddinga, President IOHA 2018 
mailto: andrea@hiddinga.net

IOHA 2018 will take place in
Washington, USA

from the 24-26 September
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ARBOFOTO

Onderstaande potjes stonden bij de toonbank van de winkel Holland & Barrett. 
Als een soort aanbeveling, ‘neemt u deze ook nog even mee?’

Holland e& Barrett afficheert zich als ‘specialist in gezondheid’ en biedt 
Supplementen, Beauty & Gezonde voeding onder de noemer 

‘pure en eerlijke verzorging - vertrouwde kwaliteit’. 

Maar hoe gezond is deze “Pepermunt Aromatherapie”? 
De classificatie van het product doet het ergste vermoeden: een bedrijf dat dit inkoopt zou hier  

het 4-stappen-plan Chemische Stoffen voor moeten doorlopen.
Maar het ruikt vast lekker! 

(Ingezonden door Yvonne Jansma).

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

Datum Onderwerp Organisatie Locatie

22 en 29 mei 
en 20 sept

3-daagse Masterclass Licht 
en Verlichting “Goed licht 
beoordeeld”

leden van de NVvA CG 
 Kantoren i.s.m. met de NSVV 
en Meutzner lichtopleidingen

Resp. Trilux  Amersfoort 
en Philips Lighting Licht 
 Applicatie Centrum 
 Eindhoven

4 en 8 juni 5e Europese IRPA Congres World Forum Den Haag

10-12 sept Fifth International 
 Conference on Occupational 
and Environmental Health 
(ICOEH5)

Vietnam Institute of 
 Occupational and 
 Environmental Health 
 (NIOEH). 

Hanoi, Vietnam

12-13 sept Employability in the 21st 
century
2nd International Conference 
on Sustainable Employability 
-  Building Bridges between 

Science and Practice

Provinciehuis Vlaams 
 Brabant, Leuven, België

Sept Call for abstracts for the 
International scientific 
conference on Biological 
Risks in June 2019. 

Deadline for abstract 
submission is 30 September 
2018

Okt 11th IOHA International 
 Scientific Conference

Washington D.C.

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