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AGENDA

Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom.

Symposium NVvA
Woensdag 10 (incl. ALV) en donderdag 11 april
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Externe bijeenkomsten/cursussen
Zie onze website:
https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/

Colofon

Kopij aanleveren

Advertenties

De Nieuwsbrief is een uitgave van de
Nederlandse Vereniging voor Arbeids
hygiëne.
De Nieuwsbrief bundelt mededelingen
van het bestuur, nieuws uit de vereniging,
verslagen van bijeenkomsten en aankondigingen van bijeenkomsten, cursussen
en symposia. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan nationale en internationale
ontwikkelingen in en om het vakgebied
van de arbeidshygiëne. De Nieuwsbrief
wordt viermaal per jaar gratis toege
zonden aan alle leden van de NVvA.

Kopij voor de Nieuwsbrief dient per e-mail
aangeleverd te worden. Teksten in MSWord format, bij voorkeur met zo weinig
mogelijk formattering van lettertypen (vet,
onderstreept, cursief enz.).
Illustraties dienen in voldoende resolutie
(300 dpi), bij voorkeur in JPG of in GIFformat te worden aangeleverd. Bij gebruik
van illustraties wordt u verzocht een
voorbeeld (print of pdf-bestand) van uw
bijdrage mee te leveren.

De Nieuwsbrief biedt de mogelijkheid tot
plaatsing van advertenties voor vacatures, producten of diensten die relevant
zijn voor het vakgebied en tot doel
hebben de arbeidshygiënist te informeren over te leveren diensten, speciale
arbeidshygiënische aspecten of onderzoeksapparatuur.

Redactie Nieuwsbrief en Website
Jodokus Diemel, hoofdredacteur
Yvonne van Gog
Ineke Thierauf
Jeroen Terwoert
Ina Vinamont

Vormgeving en druk
Ontwerp en lay-out: Jodokus Diemel
Productie en druk: Laumé media
partners, Mierlo.
Redactie-adres /secretariaat NVvA
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
Tel.: 040 29 11 424
E-mail: nvva@arbeidshygiene.nl

Tarieven voor plaatsing (excl. BTW):
A4 formaat:
€ 450,=
A5 formaat:
€ 300,=
A6 formaat:
€ 200,=
Advertenties kunnen naar het redactieadres worden verzonden.
Voor informatie over andere mogelijkheden, zoals het verzenden van mailings
aan leden, adverteren op de website,
sponsoring of adverteren tijdens het jaarlijks symposium, kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de NVvA.
Website: www.arbeidshygiene.nl

2

NVvA Nieuwsbrief (29) 2018 - 4

REDACTIONEEL

Ondanks het lichtelijk glossy uiterlijk is deze Nieuwsbrief qua inhoud meer een echte nieuws
brief dan vele voorgaande edities. Ons JITD (just-in-time delivery) liep spaak, door last-minute
tegenslag bij het verzamelen van kopij hebben kregen we minder artikelen binnen dan waar
we op hadden gerekend.
Oorspronkelijk wilden we als thema ‘CMR-stoffen’ onder de loep nemen. Eén auteur die wel
een artikel wil (en nog zal) schrijven, zal over een andere thematiek een bijdrage leveren en
een ander beoogd artikel (over benzeen-problematiek) werd op het laatste moment niet
beschikbaar gesteld voor publicatie.
Het artikel was in eerste instantie goedgekeurd door de afdeling External Relations van het
bedrijf waar de auteurs werken. Maar net voordat ze het aan de redactie zouden toesturen,
werd de toestemming voor publicatie ingetrokken, vanwege een recent incident met lekkage
van aardgascondensaat vanaf één van de NAM-locaties en de daarmee gepaard gaande
media-aandacht. Een artikel in de NVvA-Nieuwbrief zou dan kennelijk teveel kunnen worden
voor het betrokken bedrijf.
Tsja, … wat een alerte afdeling External Relations hebben ze daar! Waarin een grote
multinational piepklein kan zijn ….!
Evengoed wensen we eenieder een goed en gezond 2019!
Wilt u reageren mail dan uw reactie svp aan: nieuwsbrief@arbeidshygiene.nl
Namens de redactie, Jodokus Diemel
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BERICHT VAN HET BESTUUR
Joost van Rooij

Nieuwe bestuursleden gevonden
Op 10 oktober jongstleden heeft het bestuur in Wageningen de
jaarlijkse ‘NVvA-beleidsdag’ gehouden. Op deze beleidsdag neemt het
bestuur van de NVvA een dag de tijd om naast de lopende zaken eens
rustig met elkaar te spreken en van gedachten te wisselen over meer
‘strategische’ zaken. Op de agenda stonden de volgende thema’s:
 Aanpak beroepsziekten
 NVvA plan beroepsziekten
 Certificering
Verder verheugen we ons in de komst van drie
nieuwe bestuursleden, die de ontstane vactures
komen opvullen.
Een hartelijk welkom voor Heleen Bakker,
Corné Bulkmans en Niels Leerling!
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Jaarlijkse beleidsdag NVvA

Certificering

Op uitnodiging van het bestuur zijn Wim
van Veelen en Rik van Steenbergen van de
FNV aangeschoven om van gedachten te
wisselen over de preventie en de aanpak van
beroepsziekten en over de lopende campagne
rond beroepsziekten. Het bestuur deelt de zorg
van de FNV dat preventie van beroepsziekten
onvoldoende aandacht krijgt in de ‘arbobeleidscyclus’. En dat er nog veel gedaan/verbeterd
kan worden onder andere rondom communi
catie en voorlichting, sanctiebeleid en hand
having, bewustwording van bedrijfsartsen, de
rol van verzekeraars.
Het NVvA-plan beroepsziekten heeft op een
aantal punten overlap met de punten van
de FNV. Dat biedt mogelijkheden tot samen
werking en versterking. Het bestuur wil ook
vertegenwoordigers van werkgevers (MKB)
en overheid (SZW) uitnodigen om over de
preventie en aanpak van beroepsziekten te
overleggen en waar mogelijk hun acties af te
stemmen met het plan van de NVvA.

Het conceptschema certificering Arbeids
hygiëne (en ook dat van A&O-ers en veilig
heidskundigen) is helaas afgewezen door de
Raad voor Accreditatie. Momenteel wordt op
initiatief van SZW een laatste poging gedaan
om een schema met een smallere scope op
te stellen zodat toch aan de norm ISO 17024
voor persoonscertificatie kan worden voldaan.
Dit schema beperkt zich uitsluitend tot de taken
van kerndeskundigen zoals die worden vermeld
in de wet. Hiervoor wordt door SZW de hulp
ingeschakeld van een ’17024-deskundige’.
Mocht dit niet lukken, dan zal worden aan
gestuurd op een registratieplicht in plaats van
certificatieplicht. Hiervoor zal volgens SZW de
wet moeten worden aangepast.

Sleutelfigurenoverleg
De jaarlijkse beleidsdag is ook de dag dat ver
tegenwoordigers van de verschillende NVvA
commissies en werkgroepen, de zogenoemde
sleutelfiguren, door het bestuur worden uitge
nodigd. We praten over hoe het gaat met de
betreffende commissie (of werkgroep, redactie)
en vragen wat er mogelijk vanuit het bestuur
NVvA Nieuwsbrief (29) 2018 - 4

nodig is om de commissie te ondersteunen.
Dat heeft ook dit jaar weer een aantal aan
dachtspunten opgeleverd die we als bestuur
uiteraard zo spoedig mogelijk zullen oppakken.
Vanuit redactie TtA (Tijdschrift toegepaste
Arbowetenschappen) kwam het verzoek om de
leden te stimuleren om artikelen in te dienen.
Dus bij deze: geïnteresseerden worden van
harte uitgenodigd om zich te melden bij de
redactie van TtA of bij het secretariaat van
de NVvA.

‘Arbeidshygiëne minder stoffig’
De symposiumcommissie is alweer druk bezig
met de voorbereidingen voor het volgende
NVvA-symposium. Dat zal weer plaatsvinden
op onze vertrouwde symposiumlocatie, centrum
Woudschoten in de bossen van Zeist.
Het thema van het symposium is: ‘Arbeids
hygiëne minder stoffig’. Arbeidshygiëne omvat
meer dan alleen de chemische risicofactoren,
die afgelopen jaar sterk vertegenwoordigd
waren in de presentaties.
Dit keer zal er meer gelegenheid worden
geboden aan andere kennisgebieden en werk
terreinen van de arbeidshygiënist, zoals fysieke
belasting, fysische factoren (geluid, binnen
klimaat, warmte- en koudebelasting, trillingen
en straling), biologische agentia (microbiële
toxinen, allergenen, micro-organismen).
Daarnaast wil de symposiumcommissie ook
A&O onderwerpen over het voetlicht brengen,
zoals psychosociale belasting in relatie tot
stress, werkdruk en welzijn. Dit sluit mooi aan
bij de certificeringseisen die momenteel worden
uitgewerkt in het nieuwe certificeringsschema,
die immers de volle breedte van het vakgebied
omvatten.

te presenteren. Ook wordt komend jaar weer
een ignite-sessie georganiseerd met speed-
speeches over allerlei onderwerpen.
Dit is dé mogelijkheid om in 5 minuten anderen
enthousiast te maken voor het vakgebied en
uw (praktijk)ervaringen te delen! Een call for
abstracts is inmiddels verstuurd naar alle leden,
en er zijn al veel abstracts binnengekomen.
Voorts zijn, naar ik heb vernomen, diverse
sprekers van naam gestrikt voor de plenaire
sessies. Het belooft dus weer een interessant
symposium te worden Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan het programma. Zodra
dat is vastgesteld zal dat worden rondgestuurd
en kun je je aanmelden.

Buitenlandbeurs 2019
Op het gebied van de arbeidshygiëne is er
in de wereld nog veel te verbeteren en te
bereiken. Ook voor 2019 stelt het bestuur
weer een buitenlandbeurs van € 10.000,beschikbaar. Met de buitenlandbeurs wil de
NVvA initiatieven van leden steunen die een
bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van
de arbeidshygiëne in de rest van de wereld.
Hopelijk zijn leden geïnspireerd door de
presentatie van Remko Houba, winnaar van
de buitenlandbeurs in 2016, op het symposium
in april van afgelopen jaar. Mede door de
buitenlandbeurs van de NVvA is er nu een
Turkse arbeidshygiëne vereniging opgericht!

NVvA Buitenlandbeurs 2019
Ding mee!
Doe een voorstel!
Verbeter de wereld!
Indienen voor:

Om vast te noteren:

15 maart 2019

28e symposium NVvA,
Woudschoten
Zeist:

nvva@arbeidhygiene.nl

‘Arbeidshygiëne minder stoffig’

Volgend jaar is er weer een buitenlandbeurs 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 altijd al eens het
plan gehad om ‘iets in het buitenland’ te doen:
dit is je kans!
Meer informatie over de buitenlandbeurs vind je
op onze NVvA website onder ‘beurzen’.
Daar vind je een overzicht van eerder toege
kende projecten en tevens het reglement en

10 en 11 april 2019
Woudschoten
Zeist

Het symposium biedt ruimte voor plenaire bij
dragen rondom het thema. In parallelsessies en
workshops is er gelegenheid eigen onderzoek
NVvA Nieuwsbrief (29) 2018 - 4
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een scoringsformulier voor de beoordeling.
Maak een korte beschrijving van je plan, voeg
er een begroting bij en stuur dit 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. De winnaar wordt door mij
bekend gemaakt op woensdag 10 april 2019
tijdens de feestavond van het komende NVvA
symposium.

Nieuwe kandidaat-bestuursleden
Inmiddels hebben we drie goede kandidaatbestuursleden bereid gevonden om het bestuur
te gaan versterken: Niels Leerling (momenteel
werkzaam bij Inspectie SZW, daarvoor bij Tauw)
voor de post Toxische stoffen. Voor de post
Deskundigheidsbevordering en ICT is Corné
Bulkmans het nieuwe kandidaat-bestuurslid.
Hij vervangt Frank Brekelmans die wegens
persoonlijke omstandigheden deze functie
heeft moeten neerleggen. Voor de post Leden
contacten is Heleen Bakker (arbeidshygiënist
bij ArboUnie) sinds kort kandidaat-bestuurslid
geworden. Heleen gaat ons helpen bij het
werven van nieuwe leden, het uitzetten van de
2-jaarlijkse ledenenquête en het opzetten van
de website ‘Hoe word ik arbeidshygiënist’.
De kandidaat-bestuursleden zullen op de
volgende ALV (tijdens het symposium) formeel

worden voorgedragen en geïnstalleerd.
Het bestuur is dus weer op volle sterkte.
Ik wens de nieuwe kandidaat-bestuursleden
veel succes toe en verheug me op de samen
werking!
Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter

Oproep
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 nodigen we (het NVvA-bestuur) je
nadrukkelijk uit om die met ons te delen.
Je kunt ons tegenkomen op NVvA-bijeen
komsten. Een onderwerp inbrengen en
toelichten tijdens één van de reguliere
bestuursvergaderingen of op de jaarlijkse
beleidsmiddag van het bestuur in
Wageningen (eerstvolgende: woensdag
20 februari 2019), is ook mogelijk.
Je kunt natuurlijk ook een e-mail sturen
naar: nvva@arbeidshygiene.nl
Schroom niet!

Het NVvA-bestuur (met drie vacatures) in juli 2018. Van achter naar voor, van links naar rechts:
Theo-Jan Heesen, Frank Brekelmans, Joost van Rooij, Margreet Sturm, Tineke Rens, Christa Klaassen.
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EU-OSHA CAMPAGNE:
GEVAARLIJKE STOFFEN
Ina Dijkman

Eigenlijk kan het je niet ontgaan zijn dit jaar: de focus op gevaarlijke
stoffen. Vanuit verschillende hoeken wordt er aandacht besteed aan
de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. De cijfers, die we als
professional op dit gebied wel kennen, liegen er niet om. Veel doden
en langdurig zieken door blootstelling aan gevaarlijk stoffen tijdens
het werk.
Zo veel als een op de zes mensen heeft elke dag
te maken met gevaarlijke stoffen. Per jaar sterven
er meer dan 4000 mensen aan de gevolgen van
werken met gevaarlijke stoffen. Voor deze groep
mensen is kanker doodsoorzaak nummer één.
Ter vergelijking: er gaan elk jaar iets meer dan
600 mensen dood door een verkeersongeluk.
Genoeg reden dus om aandacht te besteden aan dit onderwerp!
Heel 2018 en 2019 staan dan ook in het teken van de risico’s van het
werken met gevaarlijke stoffen.
In Nederland, maar ook zeker in Europa.

In Nederland wordt er onder andere door SZW
(het ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid) ook flink veel aandacht besteed
aan dit onderwerp. Ook in Europa is er steeds
meer aandacht voor, zoals onder andere te zien
is aan de OSHA campagne over gevaarlijke
stoffen op de werkvloer. Van 22 oktober tot
en met 29 oktober is de Europese week voor
Veiligheid en Gezondheid op de werkvloer.
In het kader van deze campagne dragen alle
landen in de EU een steentje bij. Zo zijn er in
elk land focal points, die evenementen coördi
neren en ondersteuning kunnen bieden. Meer
informatie over het focal point in Nederland is te
vinden op www.arboineuropa.nl.
Het doel van de campagne is niet alleen meer
awareness te creëren, maar ook om ideeën en
best practices met elkaar te delen.
De speerpunten van de campagne zijn:






Bewustwording
Omgaan met risico’s (beheersen)
Vervanging
Specifieke groepen (vrouwen en jongeren)
Kankerverwekkende stoffen
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Best practices
Gelukkig hoeven we het wiel niet opnieuw uit
te vinden, want er zijn via de website genoeg
voorbeelden van best practices te vinden.
Een mooi voorbeeld komt uit Frankrijk. Hier
heeft een bedrijf dat zich specialiseert in het
vervaardigen van tandheelkundige protheses,
grote verbeteringen doorgevoerd. Er was in
dit bedrijf sprake van een hoge blootstelling
aan gevaarlijke stoffen, waaronder kobalt,
chroom, nikkel en silica (kwarts), afkomstig
van de tandheelkundige protheses. Tijdens
de bewerking van de protheses kwamen deze
stoffen vrij en werden de onbeschermde mede
werkers blootgesteld.
Door het volgen van de arbeidshygiënische
strategie kwamen ze uit op het nemen van
technische maatregelen. Om de blootstelling
te verlagen zijn er op elk werkstation speciale
afzuiginstallaties aangebracht. Deze afzuiging
werd vervolgens aangesloten op een centrale
opvangbak, en vervolgens wordt de lucht ge
filterd voordat deze naar buiten wordt geblazen.
Zo hadden de buren ook geen last meer van
emissies.
Naast deze aanpassing, worden de meest
7

Voorbeeld van een glovebox. (Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File)

risicovolle reparaties en bewerkingen voortaan
uitgevoerd in een zuurkast of in een glovebox
installatie. Een mooi voorbeeld van het nemen
van technische maatregelen.
Nog een mooi voorbeeld van een best practice
komt uit een andere industrie. Een bedrijf waar
pesticiden wordt gemaakt had problemen met
het onderhoud van de installaties. Medewerkers
die deze installaties moesten inspecteren of
repareren werden blootgesteld aan gevaarlijk
stoffen zoals chlorine, fosgeen, koolmonoxide
en VOC’s. Daarnaast liepen ze extra risico
omdat er kans was op explosie en verstikking.
Maar hoe los je dit op?
Het bedrijf volgde netjes de arbeidshygiënische
strategie en kwam uit bij de organisatorische
maatregelen. Ze hebben een nieuw manage
mentsysteem geïntroduceerd waarmee alle
onderhoud en reparaties aan de systemen
wordt bijgehouden. De cyclus van onderhoud
en reparaties is hierdoor beter door geborgd.
De installaties worden nu wekelijks geïnspec
teerd, waardoor de inspecties minder tijd kosten
en de kans op grote reparaties is afgenomen.
Daarnaast worden de inspecties en reparaties
nu volgens een vast protocol gedaan en alle
medewerkers kregen hier een training voor.
Er worden interne audits gehouden om te
controleren of iedereen zich netjes aan deze
protocollen houdt.
Omdat dit bedrijf ook veel contractors over de
vloer krijgt hebben ze deze nieuwe werkwijze
ook voor contractors verplicht gesteld.
De resultaten mogen er zijn: er hoeven minder
vaak groot onderhoud en grotere reparaties
8

uitgevoerd te worden, er is minder blootstelling
en er zijn minder aanvullende risico’s voor de
medewerkers en ook de contractors werken nu
veel veiliger dan voorheen. Knap werk en een
goed voorbeeld!

Workshops
In het kader van de campagne verzorgen alle
partners in alle landen verschillende evene
menten, zoals bijeenkomsten en workshops.
Zo heb ik zelf in september en oktober, samen
met mijn collega’s, een leuke workshop georga
niseerd over het STOP-principe en heeft Peter
van Balen een workshop verzorgd over CMRstoffen en het vervangingsbeleid. Ook hebben
we een presentatie gegeven over de campagne
en de speerpunten.
Tijdens de workshop over het STOP principe
hebben we aandacht besteed aan de arbeids

Presentatie over de EU-OSHA campagne.
NVvA Nieuwsbrief (29) 2018 - 4

Logo van de EU-OSHA campagne.

hygiënische strategie, met de focus op de
technische en organisatorische maatregelen.
Hierbij zijn onder andere de bovengenoemde
best practices behandeld.
Daarnaast werden er best practices gedeeld
vanuit de bedrijven die aanwezig waren.
Met name deze voorbeelden uit de praktijk
werden goed ontvangen. Naast al deze waarde
volle informatie waren en komen er genoeg
andere bijeenkomsten de moeite waard om te
bezoeken.

En nu?
De campagne is nog lang niet ten einde, want
ook in 2019 loopt deze door. Er zullen nog veel
best practices beschikbaar komen waar je als
bedrijf, maar ook als arbeidshygiënist of andere
arboprofessional veel van kunt leren. Je kunt
er eigenlijk niet om heen, maar mocht het je
ontgaan zijn, houd dan vooral de website van
de campagne in de gaten!
Ina Dijkman, Redactie Nieuwsbrief

Het delen van kennis werd door alle deel
nemers als zeer waardevol beschreven.
Ieder bedrijf wordt dan ook uitgenodigd om
best practices te blijven delen via de EU-OSHA
website. Als je meedoet aan de competitie kun
je zelfs een mooie prijs winnen en maak je kans
om deel te mogen nemen aan de Europese
finale in Bilbao (Spanje). Voor meer informatie
over het delen van een Nederlandse best
practice kun je terecht op de pagina van Arbo
in Europa.

Referenties
Website van de campagne:
https://healthy-workplaces.eu/nl
Werken-met-gevaarlijke-stoffen-in-cijfers:
https://www.arboportaal.nl/documenten/
publicatie/2018/05/07/
Arbo in Europa:
https://www.arboineuropa.nl/campagnes/
goede-praktijken-competitie
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Promotiemateriaal voor de EU-OSHA campagne.
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VEILIG WERKEN MET CMR-STOFFEN
Wim van Alphen

Met alle stoffen, dus ook met CMR-stoffen en extreem toxische stoffen
kan veilig worden gewerkt, als er maar voldoende beheersmaatregelen
zijn genomen. Daarbij is een samenspel van technische,
organisatorische en gedragsmaatregelen vereist.
Wanneer er alleen goede technische
voorzieningen zijn, maar de medewerkers
gebruiken deze niet of niet op een juiste wijze,
dan wordt onvoldoende risicoreductie verkregen.
Door organisatorische maatregelen zoals goede
instructies, protocollen en adequaat toezicht
kan worden bereikt dat medewerkers ook
daadwerkelijk de voorzieningen op een goede
wijze gebruiken.
Onderstaand worden twee voorbeelden beschreven van potentieel
goede praktijksituaties.

Laboratoria
Laboratoria worden wel eens beschouwd als
de meest gevaarlijke werkplekken. Dit omdat,
in tegenstelling tot wat bij de industrie het
geval is, er veelal met een zeer groot scala aan
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en de kans op
synergistische gezondheidseffecten daardoor
zeer groot is.
Aan de andere kant kunnen laboratoria worden
beschouwd als de meest veilige werkplekken
omdat, als er ergens goede technische veiligheidsvoorzieningen zijn te realiseren, dat nu
juist binnen laboratoria het geval is. Denk aan
zuurkasten, GAP-kasten. Maar dan moeten
deze wel goed gebruikt worden.
En daar ontbreekt het helaas vaak aan: de
zuurkasten zijn nogal eens verkeerd geplaatst
(nabij looppaden of deuren) en staan vaak te
vol met materialen waardoor luchtstromingen
worden geblokkeerd. Vaak ook wordt het werk
helemaal voorin in de zuurkast uitgevoerd en
houden de medewerkers onvoldoende in de
gaten of de zuurkast de vereiste bescherming
biedt enz.
Door goede technische specificaties, de juiste
plaatsing en een correcte werkwijze in de zuurkasten, wordt voldoende bescherming geboden.
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Daarom is het in die situaties niet zinvol om
precies de verplichting in het Arbobesluit te
volgen om de aard, mate en duur van de blootstelling aan elke stof te onderzoeken en vast te
leggen. Immers, bij een juiste opstelling en juist
gebruik, wordt optimale protectie geboden en is
de blootstelling zo laag, dat deze ver onder de
gezondheidskundige grenswaardes blijft van de
stoffen waarmee gewerkt wordt.

Bouw
In de bouw wordt steenachtig materiaal veelvuldig bewerkt met boormachines, slijptollen,
steenzagen en dergelijke. Daarbij komt kristallijn
siliciumdioxide (kwarts) vrij. In de branche zijn
samen met TNO goede technieken o
 ntwikkeld
om de blootstelling aan kwartsstof te beperken.
Gevalideerde gereedschappen, met goede
afzuiging via stofzuigers voorzien van HEPAfilters, maken het mogelijk om zelfs z onder
adembescherming deze werkzaamheden veilig
uit te voeren.
Maar dan moeten die middelen wel gebruikt
worden. Veelvuldig worden nog werksituaties
aangetroffen dat de bouwvakkers bovenop de
steigers met die activiteiten bezig zijn, maar niet
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de moeite hebben genomen de stofzuiger mee
naar boven te nemen en aan te sluiten. Gevolg:
blootstelling aan kwartsstof.
Worden de voorzieningen met gevalideerde
luchtafzuiging echter wel gebruikt, dan vervalt
de plicht om de blootstelling aan kwartsstof met
metingen in kaart te brengen.

Andere stoffen
De aandacht in Nederland is erg gefocust op
CMR-stoffen. Dit is enerzijds wel verklaarbaar
door het grote aantal kankergevallen. Kanker is
in Nederland doodsoorzaak nummer één.
Maar anderzijds zouden we breder moeten
kijken: er zijn heel veel andere soorten stoffen
waar we uitgestelde gezondheidseffecten van
kunnen oplopen en die we als een sluipmoorde
naar kunnen beschouwen. Het “radiant man’
(torso) pictogram staat immers niet alleen
voor kankerverwekkende, mutagene en repro
toxische stoffen, maar ook voor stoffen die
bij herhaalde blootstelling kunnen leiden tot
aspiratiegevaar of tot sensibilisatie van de luchtwegen, STOT-stoffen (Specific Target Organ
Toxicity).

Zwangeren en gevaarlijke stoffen
Wettelijk geldt, volgens artikel 4.108, lid 2
Arbobesluit, dat het een zwangere werknemer
en een werknemer tijdens de lactatie v erboden
is arbeid te verrichten waarbij zij kunnen
worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die
de gezondheid van het ongeboren kind of de
zuigeling schade kunnen toebrengen via een
genotoxisch werkingsmechanisme en die via
de moeder het ongeboren kind of de zuigeling
kunnen bereiken.
Het tweede lid staat hier wel heel stellig.
Als dit artikel letterlijk toegepast zou gaan
worden, kunnen enkele branches wel gaan
sluiten. Bijvoorbeeld: in ziekenhuizen wordt op
grote schaal ethanol toegepast als desinfectiemiddel. Goede desinfectie is in ziekenhuizen
een vereiste omdat daar mensen met een
verminderde weerstand aanwezig zijn.
Daarom kan daar niet worden volstaan met
alleen huishoudelijk schoonmaken. Om die
reden wordt ethanol toegepast, omdat dit middel een zeer effectief desinfectiemiddel is.
Door het gebruik van ethanol als desinfectiemiddel is het aantal ziekenhuisinfecties sterk
teruggedrongen. Maar het personeel wordt
daardoor wel blootgesteld aan ethanol (via de
huid en de ademhaling). Ethanol is behalve
een kankerverwekkende stof ook een stof die
giftig is voor de voortplanting (categorie 1A):
het beïnvloedt de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het embryo. In ziekenhuizen bestaat

Binnen REACH wordt breder gekeken.
Daar wordt het belang onderkend van de Zeer
Zorgwekkende stoffen (ZZS- of SVHC-stoffen:
Substances of Very High Concern). Veel logischer zou dan ook zijn de aandacht voor het
werken met CMR-stoffen te verbreden tot alle
zeer gevaarlijke stoffen.
Onder ZZS-stoffen vallen, naast de CMR-
stoffen, ook de volgende soorten stoffen:
 persistent, bioaccumulerend en giftig
 zeer persistent en zeer bioaccumulerend
	soortgelijke zorg (zoals hormoonverstorende
stoffen)
De lijst van stoffen die hieronder vallen, is te
vinden op de site van ECHA (European Chemicals Agency).
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een relatief groot deel van het verzorgend en
verplegend personeel uit vrouwen. Een aantal
van hen is zwanger of wil dat worden. Het is
geen optie om deze vrouwen allemaal vrij te
stellen van het gewone werk, waarbij het des
infecteren van de handen voorgeschreven is.
Daarbij komt het volgende. Wanneer vrouwen
merken dat zij zwanger zijn, is een belangrijk
deel van de meest kritische en kwetsbare fase
van de zwangerschap al voorbij. Daarom zouden werksituaties altijd al zodanig veilig moeten
zijn dat er geen grote risico’s zijn, zowel voor
zwangere en niet zwangere vrouwen als ook
voor mannen.
Als dat het geval is, hoeven bij een zwanger
schap (of kinderwens) geen vrouwen en
mannen vrijgesteld te worden van het gewone
werk. Soms wordt op deze regel een uitzondering gemaakt wanneer bij iemand zeer sterke
emotionele bezwaren bestaan.
Maar bij voorkeur moeten de werksituaties
veilig zijn voor zowel man als vrouw, zwanger of
niet zwanger, wel of geen kinderwens.
Wim van Alphen, chemicus, arbeidshygiënist bij
PHOV

Zorgwekkend …
Zorgwekkende zaken uit mijn archief van NOS
en RTL Teletekst. Niet vanwege de stoffen en
processen die een rol spelen, maar juist om de
voorzorgsmaatregelen.
In 2010 werd in Utrecht een voorstelling in het
Beatrix Theater afgelast, omdat er anderhalf uur
voor aanvang in een plafond van een backstageruimte “geringe sporen van asbestverschijnselen
waren gevonden”. Er moest nog onderzocht
worden of het wel echt om asbest ging, maar de
meer dan 1500 bezoekers kregen bij aankomst te
horen dat ze weer naar huis konden. Of producent
Stage Entertainment de bezoekers ook zo goed
beschermt tegen tabaksrook of kwartsstof werd er
niet bij vermeld.
Nog eentje: In Den Bosch werd in 2014 gezocht
naar twee inbrekers. Niet vanwege het inbreken
(ze hadden niets buit gemaakt), maar omdat ze
daarbij mogelijk besmet waren geraakt met asbest.
Voor hun bestwil moesten ze zich melden bij de
politie. Hun doelwit, een fastfood restaurant, werd
verbouwd en daarbij was asbest vrijgekomen. De
agenten die er even binnen waren geweest, zijn op
het politiebureau ontsmet.
En dan deze, NOS Teletekst, ook in 2014:
“In Israël zijn vier mensen omgekomen toen een
telefoonmast op een gebouw met appartementen
ontplofte.Volgens de politie hebben bewoners van
het gebouw de mast gesaboteerd, omdat ze bang
waren dat de straling kankerverwekkend was.
Door de ontploffing ontstond brand en stortte een
deel van het gebouw in de kustplaats Akko in.”
Tot zover het bericht. Het vreemde scenario doet
zich dus voor, dat mensen die uit bezorgdheid
zichzelf en hun buren menen te beschermen
tegen de vreselijke (maar nog niet bewezen)
gevolgen van EMV-straling, door hun krachtdadige
ingrijpen nu de dood van vier medebewoners op
hun geweten hebben. Het illustreert maar weer
eens wat het gevolg kan zijn van al te lichtvaardig
geloof in onheilsprofeten die via het internet
hun kwaadaardige boodschappen ongegeneerd
de wereld in sturen. Maar ook toont het aan
waar eigenrichting toe kan leiden als je vanuit
je geloofsopvatting de conclusie trekt dat je
een fundamentalistische daad moet stellen. Het
wrange daarbij is, dat deze mensen vermoedelijk
via het netwerk waar deze mast een onderdeel
van uitmaakte, hun dubieuze informatie hebben
verkregen. Hadden ze die mast maar veel eerder
gesaboteerd, dan waren ze niet eens op het idee
gekomen om die mast te saboteren.
Aldus zegt …
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Ir. O.J. de Zemel
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DIESELMOTOREMISSIES
ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Jeroen Terwoert

Op 27 maart 2018 organiseerden de Contactgroep Bouw en de
Regio Oost een gezamenlijke bijeenkomst met als onderwerp
‘dieselmotoremissies’. Een thema dat weer extra actueel is na de
publicatie door de Gezondheidsraad van het conceptadvies voor een
nieuwe grenswaarde (zie kader verderop).
Met uitzondering van de eerste hadden de presentaties veelal een
relatie met de sector Bouw & Infra.
De bijeenkomst vond plaats op het Bouw & Infrapark in Harderwijk,
waar meer dan voldoende DME-bronnen aanwezig zijn. Gelukkig voor
de deelnemers was er gezorgd voor scheiding van mens en bron.
Inspectie SZW reviewt in 2018 de Basisinspectiemodule
Dieselmotoremissie uit 2007 en bekijkt of deze actualisatie behoeft in
verband met de voortgeschreden stand der techniek. Input is welkom.

Achtergrondwaarden DME
in de buitenlucht
Dave de Jonge van de GGD Amsterdam ver
telde over de diverse termen en maten voor
de concentratie DME in de buitenlucht, zoals
daar zijn: roet, Elementair Koolstof (EC), Black
Carbon (BC), en Black Smoke (BS). In de
(concept-)normen voor DME op de werkplek
wordt tot nog toe meestal uitgegaan van
Elementair Koolstof, gemeten in respirabel
stof. In buitenluchtmetingen wordt dan gekozen
voor EC in de fractie PM2,5. Dave maakte ons
duidelijk dat we hierbij niet zonder meer kunnen
vertrouwen op resultaten uit het verleden.
Oudere metingen zijn nogal eens verstoord
geweest door de aanwezigheid van organisch
koolstof (OC). Hierdoor zou de algemene
aanname dat de achtergrondconcentratie EC
in Nederland rond de 3 µg/m3 ligt, onjuist zijn.
Gemiddeld zou de werkelijke concentratie EC
ongeveer een factor 5 lager liggen.
Onduidelijk bleef echter, in hoeverre in de meer
recente metingen al gecorrigeerd wordt voor
de aanwezigheid van OC. Zelf meen ik mij te
herinneren dat dit in de afvalsector een issue is
geweest, met name bij composteerinrichtingen,
en dat er daar uiteindelijk wél is gecorrigeerd.
De vraag is ook, of in het advies van de Ge
zondheidsraad rekening is gehouden met deze
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verstoring (zie kader). Maar op zich hoeft dit
eigenlijk geen probleem te zijn, zo lang van
hetzelfde uitgangspunt wordt uitgegaan bij
het vaststellen van de grenswaarde en bij het
uitvoeren van ‘compliancemetingen’ op de
werkplek.

A-blad DME - Volandis
Rimke Kerkhoff van Arbo Unie vertelde over het
proces van de actualisatie van het oude A-blad
DME van Stichting Arbouw, dat dateert van
1999. Omdat te verwachten is, dat de stand der
techniek inmiddels toch wel enigszins voort
geschreden is, was dit hoognodig. Het project
loopt al een aantal jaar, om precies te zijn vanaf
2011 (!). Dit heeft verschillende oorzaken: er zijn
enkele nieuwe meetprojecten uitgevoerd, maar
ook de opheffing van Arbouw en de oprichting
van Volandis zorgde voor vertraging, en ten
slotte wilde men met de publicatie wachten
totdat er een advies van de Gezondheidsraad
voor een grenswaarde beschikbaar was. Dit
laatste duurde uiteindelijk toch te lang, vond
men, dus nu zal er dan toch binnenkort “een
klap op gegeven worden”.
Omdat er nog geen wettelijke grenswaarde is
voor DME, is het uitgangspunt in het A-blad
nu tweeledig: direct maatregelen nemen bij
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een blootstelling hoger dan 50 µg/m3 EC (het
‘oude IRAS-advies’ uit 2004) en in alle overige
situaties een Plan van Aanpak opstellen om
te komen tot reductie tot ‘zo laag mogelijke’
bloottelling. Verder wordt aanbevolen om ook de
blootstelling aan NOx mee te nemen, vooral in
verband met de acute effecten daarvan op de
luchtwegen.
De metingen die voor dit project zijn uitgevoerd,
lieten nog behoorlijk hoge blootstellingen zien,
al dan niet gecorrigeerd voor OC: bij werk
zaamheden met trilplaten tot 66 µg/m3 EC
(kortdurend), bij werkzaamheden in tunnels
tot boven de 100 µg/m3, en bij asfalteerders
tot 36,5 µg/m3 EC. De concentraties aan NOx
lagen geregeld ver boven de grenswaarden.
Wat betreft de stand der techniek zijn er inder
daad wel wat ontwikkelingen geweest sinds
de publicatie van het oude A-blad in 1999, en
ook sinds de publicatie van de Basisinspectie
module van Inspectie SZW in 2007. Zo zijn
LPG- of aardgas-aangedreven heftrucks
nu verkrijgbaar tot een hefvermogen van
12 ton, zijn er tegenwoordig voor veel meer
toepassingen hybride of elektrische varianten

DME
Openbaar conceptadvies van de
Gezondheidsraad
In oktober 2017 publiceerde de Gezond
heidsraad het openbaar conceptadvies
over Dieselmotoremissie. De gezond
heidskundige advieswaarde, op het ver
bodsniveau, bedraagt slechts 1 µg EC/m3.
De commentaartermijn liep tot 31 mei
2018. Naar verluidt zijn veel commen
taren ontvangen. De Gezondheidsraad
verwerkt die momenteel. Tijdens deze
fase is het oorspronkelijke conceptadvies
helaas niet meer te vinden op de website
van de Gezondheidsraad.
Na verwerken van de commentaren zal
het definitieve rapport naar verwachting
tegen het eind van 2018 gepubliceerd
worden. Vervolgens zal waarschijnlijk een
haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd
door de Subcommissie Grenswaarden
van de SER. Betrokken branches en
bedrijven zullen worden uitgenodigd om
hiervoor input te leveren. Al met al zal
het nog wel enige tijd duren voordat we
een wettelijke grenswaarde hebben voor
DME.
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op de markt (onder andere graafmachines,
hoogwerkers), en is een efficiëntie van
95% voor deeltjesfilters nu goed haalbaar.
Deeltjesfilters zijn op bijna alle voertuigen en
machines toepasbaar. Een uitzondering daarop
zijn handgereedschappen, die met een filter
te zwaar zouden worden. We wachten met
spanning op het A-blad…

Kakofonie van metingen
Mariska Droog en Tamara Onos van Auxilium
HSE vertelden over een “supergaaf project” in
een bekend tunnelstelsel, waarin toevallig een
feestje gevierd wordt terwijl ik dit schrijf. Regio
Oost annexeert de Noord-Zuidlijn, zullen we
maar zeggen.
Tijdens de aanleg van een metrolijn klaagden
medewerkers over blootstelling aan DME en
kwartsstof. Ook Inspectie SZW werd daarbij
ingeschakeld. De aannemer gaf vervolgens
gelukkig twee echte arbeidshygiënisten de
opdracht om de risicobeoordeling iets meer
gestructureerd aan te pakken dan tot dan toe
het geval was. Er werd al veel gemeten, dat
wel, maar veelal met stationaire apparatuur
en niet op een wijze die de goedkeuring van
arbeidshygiënisten kan wegdragen.
Er is veel energie in dit project gestoken. Er
zijn zowel persoonlijke als stationaire meting
en uitgevoerd en zowel van elementaire kool
stof (EC) als NOx. Hierbij werd gezocht naar
een relatie tussen de blootstelling aan NOx en
EC. Op die manier zou NOx gebruikt kunnen
worden als ‘marker’, omdat dit door de aan
nemer zelf routinematig gemeten kon worden.
Tegelijkertijd is door de aannemer voortdurend
gesleuteld aan ventilatiesystemen en bron
afzuiging, en werd er gestreefd naar zo veel
mogelijk vervanging of beperking van de inzet
van diesel-aangedreven apparatuur.
Verder bleek het een (politiek) nogal gevoelige
zaak, waardoor de opdrachtgever niet altijd
even open was. Als klap op de vuurpijl bleken
ook sommige medewerkers enigszins ‘eigen
wijs’. Ventilatoren of bronafzuiging werden
uitgezet, omgedraaid of verwijderd als hun dat
zo uitkwam, en men kwam niet opdagen op
voorlichtingsbijeenkomsten. Maar de grootste
grap was wel, dat enkele medewerkers met
meetpompje en al tussen de middag doodleuk
even naar de Kermis gingen. Een goede toe
lichting bij het uitvoeren van metingen bleek
cruciaal; sommige medewerkers waren namelijk
bang dat de resultaten ‘tegen hen gebruikt’
zouden kunnen worden.
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Wearables bij wegwerkers
John Bolte, werkzaam bij de Haagse Hoge
school en het RIVM, vertelde tenslotte over
een project waarin nieuwe, kleine, draagbare
sensoren, oftewel ‘wearables’, zijn ingezet.
Hierin werd samengewerkt met TNO. Er zijn
sensoren getest voor fijnstof, geluid en UVstraling. Een draagbare sensor voor fijnstof is
tegenwoordig al voor € 120,= te koop, dus de
kosten zijn steeds minder een probleem. Voor
een directe vergelijking met grenswaarden zijn
deze sensoren nog niet gevalideerd, en ze
meten ook niet specifiek Elementair Koolstof.
Wel zijn deze sensoren toepasbaar voor de
opsporing van taken of bronnen met een relatief
hoge blootstelling, en voor het maken van ver
gelijkingen tussen werknemers of tussen taken.
Dit biedt vooral interessante mogelijkheden om
de meest risicovolle taken aan te pakken en om
feedback te geven aan medewerkers.

Lees meer:

Een laatste serie metingen werd verricht op
bouwplaatsen. Tijdens activiteiten als slijpen,
hakken, breken, en bij het aanmaken en storten
van beton, werden bij taakgerichte metingen
fijnstof-concentraties gemeten van 100 tot 200
µg/m3. Bij het boren in beton (gelukkig met
afzuiging) was dat aanzienlijk lager: 45 µg/m3
(onder de grenswaarde voor kwartsstof dus).

Tot slot
Al met al lijken nieuwe draagbare sensoren
interessante mogelijkheden te bieden.
Tegelijkertijd blijkt er nog wel veel aandacht
besteed te moeten worden aan voorlichting.
Medewerkers hebben er soms gewoon geen zin
in, of ze vrezen dat ze in de gaten gehouden
worden, of gaan zelf knutselen aan de appara
tuur. Zoals die werknemer die de geluidssensor
voor het gemak maar even op z’n rug had
vastgemaakt, in plaats van op de borst…
Jeroen Terwoert, redactie Nieuwsbrief

De presentaties van Dave de Jonge en
Rimke Kerkhof zijn hier te downloaden:
https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/
nvva-bijeenkomsten/regio-oost-i-s-mcontactgroep-bouw-dieselmotoremissie/.
John Bolte heeft een vergelijkbare
presentatie gehouden op het NVvAsymposium in april 2018.
Deze is daar te downloaden:
https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/
files/insite/sessie-n-bolte-wearables-opwegwerkers.pdf

Bij wegwerkers zijn onder meer taken als het
werken met een bosmaaier bemeten. Daarbij
kon ook de blootstelling als gevolg van langs
rijdend verkeer zichtbaar worden gemaakt.
De maximale blootstelling aan fijnstof bij het
werken met de bosmaaier lag rond de 50 µg/m3.
Maar bij de rokers was dat 200 µg/m3. Dat
was een schok voor de laatsten. Bij andere
metingen, tijdens het ruimen van hooi waarbij
het raam van de cabine van de tractor open
werd gelaten, werden ook hoge pieken gemeten
(PM2,5), met uitschieters tot 100 µg /m3. Ook
bij gesloten ramen bleek toch nog redelijk wat
fijnstof door kieren en langs de filters de cabine
binnen te komen. Wanneer de medewerker de
deur even opende om in of uit te stappen, bleek
het fijnstof dat zo binnenkwam vervolgens nog
zeer lang te blijven hangen.
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CHROOM-6: LESSONS LEARNED
Ina Dijkman

Een zonnige herfstmiddag, een zaal vol met mensen van verschillende
achtergronden, vier sprekers met verschillende invalshoeken en een
beladen onderwerp: chroom-6. Een recept voor een veelbelovende
middag!
De gezamenlijke bijeenkomst Contact Groep Chemie (CGC) en de
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), gehouden op 8
november 2018.
De bijeenkomst begint met wat huishoudelijke mededelingen, zoals
de geplande bijeenkomsten van het CGC voor komend jaar, en het
verschuiven van wat stoelen. Er zijn namelijk zo veel mensen gekomen
dat er een aantal moet staan. Na een stoelendans kunnen de meesten
gelukkig zitten en kan de eerste spreker beginnen.

Als eerste geeft Remko Houba een p
 resentatie
over het onderzoek van het IRAS naar de
POMS-locaties (locaties waar militaire voer
tuigen worden opgeslagen en onderhouden) en
de blootstelling van medewerkers bij defensie
aan chroom-6. Remko valt in voor Hans Kromhout want diens zoon ontvangt vandaag zijn
bul (Gefeliciteerd met je zoon, Hans!). Gelukkig
is Remko ook nauw betrokken geweest bij het
onderzoek en kan hij ons alle details bijbrengen.

Cr-6 bij Defensie
Een stukje historie leert ons dat er in het ver
leden al onderzoeken zijn geweest naar de
blootstelling aan chroom-6. Ook laat het ons
zien dat dit probleem niet alleen bij defensie
speelt maar ook in de energiesector, bij NSNedtrain en in vele andere sectoren en bedrijven. Het onderzoek dat vandaag besproken
wordt, is uitgevoerd door het IRAS en het RIVM
en was specifiek gericht op de inhalatoire, dermale en orale blootstelling aan chroom-6 van
defensiemedewerkers op de POMS-locaties.
De POMS-locaties zijn vandaag de dag
gesloten, met uitzondering van twee locaties.
Het onderzoek moest dus de blootstelling in het
verleden in kaart brengen, een retrospectief
onderzoek dus. Teruggaan naar de werkplekken
om de situatie te bekijken was niet mogelijk,
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met uitzondering van de twee nog in gebruik
zijnde locaties. Om meer informatie te krijgen
over de blootstelling werden andere bronnen
geraadpleegd: metingen (ExpoSyn Database),
literatuur, interviews en gesprekken met mede
werkers. Hierdoor hebben ze meer informatie
gekregen over de functies die de medewerkers
uitoefenden, de handelingen die werden uit
gevoerd, de frequentie van de handelingen, de
duur van de handelingen, intensiteit, de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s) en het gebruik daarvan.
Er werd duidelijk dat er vier verschillende groepen te onderscheiden zijn, gebaseerd op de
verschillende functies van de medewerkers. De
onderzoekers hebben met al deze informatie
een blootstellingsmatrix gemaakt, die gebruikt
werd om voor de vier verschillende groepen de
blootstelling te schatten. Hierbij is ook gebruik
gemaakt van expert judgement omdat sommige
gegevens niet beschikbaar waren.
De uitkomsten van deze schattingen laten zien
dat de hoogste blootstelling aan chroom-6
heeft plaats gevonden bij de groepen “preser
veerders” en “monteurs”. Al met al heeft het
onderzoek dus laten zien dat er blootstelling
heeft plaatsgevonden en is er een schatting
gemaakt van de hoogte van deze blootstelling.
Door sterke verbeteringen aan de installaties en
technische maatregelen laten de schattingen
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zien dat na 1990 de blootstelling lager was dan
10 µg/m3.

Gezondheidseffecten
Dit is een mooi bruggetje naar de volgende
spreekster: Nicole Palmen (RIVM). Nicole
neemt ons namelijk mee in een ander deel van
het onderzoek: de blootstelling is nu in kaart
gebracht, maar hoe zit het met de kans op gezondheidseffecten? Dit deel van het onderzoek
is uitgevoerd door het RIVM.
Er is gekeken naar de mogelijke irreversibele
effecten op de gezondheid, door blootstelling
aan chroom-6.
Het RIVM heeft gebruik gemaakt van verschil
lende blootstellingsgroepen:





B1: hoogste blootstelling
B2: gemiddelde blootstelling
B3: lage blootstelling
B4: verwaarloosbare blootstelling.

Om de eventueel aanwezige effecten van de
blootstelling te onderzoeken is er in de literatuur
gezocht naar mogelijke gezondheidseffecten.
Er kwamen negen relevante gezondheids
effecten uit het onderzoek. Hier is de verdere
risk assessment dan ook op gebaseerd.
Een van deze gezondheidseffecten is de ont
wikkeling van longkanker. Voor groep B1 kon dit
kwantitatief worden beoordeeld, waarbij 30%
van het risico te wijten is aan blootstelling aan
chroom-6.
Voor de ontwikkeling van maagkanker was het
alleen mogelijk om kwalitatief te kijken naar de
relatie met blootstelling aan Cr-6. Voor de andere gezondheidseffecten was het ook slechts
beperkt mogelijk om deze relatie in kaart te
brengen. In het geval van eczeem en astma bijvoorbeeld, speelt de periode van sensibilisering
ook mee in de beoordeling.
Voor chronische longaandoeningen is de No
Observed Effect Concentration (NOEC) bij
ratten gebruikt. Door de toepassing van een
aantal veiligheidsfactoren (die voor inter- en
intra-species verschillen corrigeren) kwam er
een waarde uit van 20 µg/m3. Blootstelling aan
lagere concentraties geeft dus geen verhoogde
kans op het ontwikkelen van chronische longaandoeningen. Alleen voor groep B1 is er een
verhoogde kans op dit effect. Voor de andere
groepen is het zeer onwaarschijnlijk. Ook voor
andere effecten zoals effecten op de voortplanting en prenatale ontwikkeling is gebleken dat
dit zeer onwaarschijnlijk is.
Niettemin is dus wel duidelijk dat bepaalde
medewerkers een verhoogde kans hebben
op het ontstaan van bepaalde gezondheids
effecten.
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Letselschade
De volgende spreekster was Lydia Charlier:
een letselschade advocaat. Ze wilde ons laten
zien wat er ondertussen, en nog steeds, in de
rechtszaal wordt besproken over chroom-6.
Een zaal gevuld met voornamelijk arbeidshygiënisten die met juridisch vakjargon om de oren
worden geslagen: dat beloofde wat! Gelukkig
wist Lydia haar verhaal goed en helder over
te brengen, met de nodige humor tussen de
“droge” juridische termen door. Wat blijkt, in
de rechtszaal wordt er niet veel gesproken
over blootstelling, maar gaat het vooral over
aansprakelijkheid. Defensie heeft bekend, dus
ze zijn aansprakelijk. Toch? Zo zit het dus niet
helemaal.
Defensie wist al decennialang van de effecten
van blootstelling aan chroom-6. Door de onder
zoeken van het IRAS en het RIVM zijn deze
effecten goed in kaart gebracht. Klaar is kees.
Helaas, hoewel de bewijzen sterk zijn en
Defensie bekend heeft, is er alleen sprake van
aansprakelijkheid op groepsniveau. Er is dan
ook een collectieve regeling getroffen voor de
slachtoffers, iets waar de volgende spreker
meer over zou vertellen.
Lydia nam ons eerst nog een stapje verder
mee de rechtszaal in. Immers, als je niet alleen
van de collectieve regeling gebruik maakt, kun
je ervoor kiezen om smartengeld te krijgen. In
Nederland zijn de bedragen voor smartengeld
echter veel lager dan bijvoorbeeld bij onze oosterburen. De kosten om te procederen zijn hoog
en deze zaken nemen flink wat tijd in beslag.
Het gaat hier immers om een bewijsdans die
betrekking heeft op arbeidsrechtelijke issues.
De werknemer dient bewijs aan te leveren dat
hij is blootgesteld, middels getuigen en deskundigen. De werkgever dient te bewijzen dat
dit niet zo is. De verschillen tussen de Arbowetgeving en het aansprakelijkheidsrecht zorgen
soms voor onnodig lange procedures.
Terug naar chroom-6, want daar gaat deze bij
eenkomst over. Voor de rechter is het duidelijk,
chroom-6 is carcinogeen en genotoxisch. Er is
eigenlijk geen veilige ondergrens te stellen. De
MAC-waarden (deze term wordt nog gebruikt in
de rechtszaal!) zijn geen civiele aansprakelijk
heidsnormen en kunnen in dit geval ook niet
worden gebruikt. Als wordt gekeken wordt naar
de causaliteit, dan loop je aan tegen de verschillen tussen de medische en juridische causaliteit.
In de juridische wereld is er sprake van een omkeringsregel, waarbij de werkgever moet aantonen dat er geen negatieve effecten zijn van
de blootstelling. Daarnaast heeft een werkgever
een zorgplicht waarbij hij zich dient te houden
aan de “State of the Art” en niet aan de “State of
the Industry” of aan een oude MAC-waarde.
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De juridische kijk op deze zaken rondom
chroom-6 vormen een waardevolle toevoeging
van de bijeenkomst. Het is interessant om te
zien waar al het onderzoek uiteindelijk toe heeft
geleid en wat voor juridische haken en ogen er
aan zitten. De rechters van Nederland zijn nog
lang niet klaar met chroom-6, want na Defensie
zullen er nog meer bedrijven (collectieve) regelingen gaan treffen.

Collectieve Regeling
Peter Wulms (VBM – Vereniging Beroeps
Militairen) vertelt ons meer over de collectieve
regeling voor medewerkers van defensie die op
de POMS locaties gewerkt hebben: de Regeling
Chroom 6 Defensie. We weten nu inmiddels wat
het onderzoek heeft laten zien over de blootstelling van medewerkers op de POMS-locaties,
wat de mogelijke effecten op de gezondheid
kunnen zijn en hoe er juridisch tegen deze
zaken aangekeken wordt.
Al deze informatie is dan ook gebruikt om een
collectieve regeling op te stellen.
Voor nu is de regeling alleen beschikbaar voor
de medewerkers van de POMS-locaties, maar
dat zal in de toekomst worden uitgebreid naar
andere medewerkers. De regeling is tot stand
gekomen door een gezamenlijk overleg van
alle defensiebonden, waar Peter ook aan heeft
meegewerkt. In de zaal zit ook kolonel Richard
Boskeljon, die ook heeft deelgenomen aan
deze overleggen.
Het uitgangspunt van de regeling is het belang
van de slachtoffers. In het overleg is geprobeerd
om alle informatie “zo plat mogelijk te slaan”.
Hierbij hebben ze de functiegroepen iets anders
ingedeeld en hebben ze alle gezondheids
effecten meegenomen. Deze informatie is
vervolgens gebundeld tot verschillende cate
gorieën. Bij elke categorie staat een financiële
vergoeding. Het gaat om een netto uitkering
met jaarlijkse indexering.
De vergoedingen zijn gebaseerd op de regeling voor asbestslachtoffers. Op het moment
dat bij een slachtoffer meerdere gezondheids
effecten zijn geconstateerd krijgt hij 50% van
het bedrag van de betreffende categorie extra.
Er zijn tevens een vangnet-bepaling, een hard
heidsclausule en een coulanceregeling (op
basis van een Quickscan). Ook voor de nabe
staanden is een regeling getroffen. Defensie
en de bonden vinden de regeling passend en
voldoende. Ze zijn er nog niet helemaal, maar
ze zijn al een heel eind gekomen met het compenseren van de schade.

Paneldiscussie
Zoals altijd is er na afloop van de presentaties
een paneldiscussie waaraan alle sprekers deelnemen. Het publiek kan nu vragen stellen of
discussies starten. Er wordt een vraag gesteld
over ZZP’ers die bij defensie hebben gewerkt.
Deze komen mogelijk ook in aanmerking voor
vergoeding, maar dit wordt per zaak bekeken.
Ook wordt er een terechte vraag gesteld of de
coulanceregeling wel voldoende is voor mensen
die zijn blootgesteld. Lydia legt uit dat de coulance regeling gebaseerd is op groepsformatie.
Individuele casussen moeten dus via de rechter
lopen. Het is wel opvallend dat de asbestregeling is gebruikt (een poldermodel van IAS) en
dat de huidige regeling met de uitkeringen daar
nog onder is gaan zitten.
Uit de zaal komt ook een oproep voor een
ander systeem voor het toekennen van vergoe
dingen bij beroepsziekten. Lydia geeft aan
dat het probleem van beroepsziekten lastig te
vatten is. Ze vertelt dat er op dit moment wel
onderzoek naar wordt gedaan door de Erasmus
Universiteit.
Iemand anders vraagt of het niet beter is om de
individuele registratie te verbeteren. Immers, zo
is er meer informatie beschikbaar over blootstelling etc. Het panel reageert en geeft aan
dat er op dit moment een slechte registratie is.
De Arbowet geeft handvatten, maar de manier
waarop het in de praktijk wordt uitgevoerd is
zeer matig. Daarnaast is de bewaarplicht lang
(40 jaar) wat een dergelijke individuele registratie lastig maakt.

Lessons learned
Wat zijn de lessons learned van deze bijeen
komst? Wat mij betreft zijn dat de volgende:
•	Bedrijven en instanties moeten veel meer
informatie verzamelen over blootstelling aan
gevaarlijke stoffen (met name CMR stoffen)
van de medewerkers
•	De (persoonlijke) registratie van blootstelling
moet worden verbeterd
•	Er moeten betere en snellere manier komen
voor behandeling van zaken van beroepsziekten in de rechtszaal
•	Het opstellen van een collectiviteitenregeling
is lastig omdat je alles zo “plat” mogelijk wilt
houden
Met het nodige om te overdenken keerden de
deelnemers weer huiswaarts ...
Ina Dijkman, redactie Nieuwsbrief
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WERKEN AAN EEN WERELDWIJD
NETWERK
… EEN BLIJVENDE UITDAGING
Andrea Hiddinga, 2018 president IOHA

Het spreekwoord “Time flies when you are having fun” is voor mijn
gevoel in het afgelopen jaar wel uitgekomen. Een jaar president van de
IOHA, het optreden als vertegenwoordiger van 20.000 arbeidshygiënisten wereldwijd, voelde in het begin als spannend en onwennig, maar
uiteindelijk als ontzettend eervol.
In de doelstellingen van 2018 heb ik geprobeerd om het ontwikkelen
van ons netwerk centraal te stellen.
En ik denk dat we een mooi begin hebben gemaakt. Contacten met
ICOH (International commission on Occupational Health), IEA (International Ergonomics Association), ISRP (International Society on Respiratory Protection) hebben meer invulling gekregen, bijvoorbeeld door
samen naar de 71ste World Health Assembly van de WHO te gaan, en
door samen op te trekken bij de TB statement (tuberculose) bij de UN.

De TB statement deed ons uiteindelijk belanden bij de UN in New York. Een hele bijzondere
ervaring, die ik me zeker nog lang zal herinne
ren. Wie kan er nu zeggen dat ze iets hebben
mogen zeggen in een vergadering van de UN.
Het voelde als heel cool !!

to… implementing primary prevention in high-
risk occupations by reducing silica dust exposures in mining, construction and other dusty
workplaces, and worker tuberculosis surveillance and infection prevention and control in
healthcare settings”.

In beide situaties heb ik gemerkt hoe belangrijk
het is om te lobbyen bij de nationale overheden
om iets gedaan te krijgen. Door te lobbyen bij
de missies van Nederland, Italie, Zuid Afrika,
Brazilië en Amerika hebben we uiteindelijk
voor elkaar gekregen dat ”health care workers,
miners and others exposed to silica” as highrisk vulnerable groups worden geïdentificeerd
(Paragraph 17) en dat in Paragraph 31 wordt
gesteld dat het belangrijk is om (to) “Commit

Lobbyen, dat is iets waar wij als organisatie
van kunnen leren, en wat wij ons meer zullen
moeten aanleren om onze zaak te bepleiten.
Het optreden bij WHO heeft al geleid tot diverse
uitnodigingen op andere vlakken (WHO Air Pollution Conference). Het is goed om te ervaren
dat IOHA gezien wordt als een partner die er
toedoet. Die erkenning is naar mijn idee relevant, omdat die ons de kans geeft om invloed
uit te oefenen op de zaken waar we voor staan,
namelijk Sustainable Development Goal 8:
“Decent Work” of the United Nations Sustainable Development Goals (SDG’s) die de wereld
in 2030 er beter uit moeten laten zien.
Verder ben ik ook van mening dat we als be
roepsgroep veel meer moeten focussen op
de SDG’s van de United Nations. We moeten
als beroepsgroep veel meer laten zien wat het
effect is van goede werkomstandigheden op
de gezondheid van mensen (SDG 3), op het
verminderen van armoede (SDG1) of honger
(SDG 2). Juist het inzichtelijk maken van die invloeden geven ons de mogelijkheid om interessant te zijn voor diverse instituten die de SDG’s
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als speerpunten hebben voor hun beleid (WHO,
ILO).

IOHA Conference
Naast deze focus was er natuurlijk ook van
24-26 September 2018 het 11e International
Scientific Conference van IOHA gehouden in
Washington DC. Het congres werd georgani
seerd door de Amerikaanse Industrial Hygiene
Association (AIHA). Het was een interessant
congres waar de IOHA strategie in al haar vormen terugkwam.
Zo was er de keynote speech van Nancy Leppink van de ILO, over de ILO, haar geschiede
nis, het werk en het huidige werkprogramma.
Een gepassioneerd verhaal gericht op arbeidsomstandigheden maar ook op kinderarbeid. In
een aansluitende discussie werd gesproken
over de mogelijkheden voor samenwerking en
de erkenning van het beroep van arbeidshygiënist wereldwijd.
Als vervolg hierop is er inmiddels op 2 november jongstleden een gesprek geweest met ILO
in Geneve om over de diverse vormen van
samenwerking meer in detail te praten.
Voor de eerste keer werd de Collaboration
Award van de IOHA uitgereikt.
Natuurlijk hebben we al jarenlang de Lifetime
Achievement Award, welke dit jaar als winnaar
Roger Alesbury had van OHTA. En ik ben het
wel eens met mijn IOHA collega die ooit zei “Je
moeten ook helden hebben binnen je vakgebied”, maar ik ben nog steeds van mening dat
IOHA daar in essentie niet over gaat.
De spirit van IOHA is gebaseerd op kennis en
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ervaring delen, elkaar de helpende hand bieden
en samenwerken. Zonder deze basis wordt
IOHA betekenisloos. Een Award om samenwerkingsvormen binnen ons werkveld te vieren, is
een mooie kans om onszelf hier steeds weer
aan herinneren. Ik wil de NVvA bedanken voor
het sponsoren van deze award met 1000 euro,
en ik hoop dat ze het over drie jaar weer zal
doen.

Dutch Treat
Tenslotte waren er ook diverse sprekers vanuit Nederland. Ik wil één sessie hier speciaal
benoemen, en dat is de sessie over ‘Asbest in
Straalgrit’ die een aantal van onze collega’s (Tamara Onos, Peter van Balen, Jeroen Terwoert,
Andre Holtrop, Wouter Fransman) hebben verzorgd. Vier arbeidshygiënisten, die onder de bezielende leiding van Tamara Onos, elk met een
eigen rol (overheid /inspectie, onderzoeker, een
arbeidshygiënist-adviseur binnen een bedrijf
en een extern adviseur), inzicht gaven in hun
werkzaamheden tijdens de ‘asbest in straalgrit’
affaire. Naast de tijdslijn en de ontwikkelingen in
het proces werd het door het publiek enorm gewaardeerd dat alle partijen open waren over de
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zaken waar zij tegen aanliepen, en dat er ruimte
was om de onzekerheden en twijfels te delen,
zonder te belanden in een cultuur van “blaming
and shaming”. We kregen zelfs complimenten
van diverse Amerikaanse arbeidshygiënisten
over de manier waarop en de snelheid waarmee het proces werd doorlopen. Van de meer
dan 50 sessies op het congres kreeg deze
sessie zo’n goede beoordeling dat zij in de topdrie belandde. Dat zijn momenten dat je trots
bent dat je onderdeel bent van de NVvA.

In conclusie
We hebben in het afgelopen jaar de eerste
stappen gezet om een mooi netwerk op te
bouwen, maar dat betekent ook dat we moeten
gaan investeren om dat netwerk in stand te
houden. We kunnen dit netwerk alleen besten
digen als we inhoud gaan geven aan MOU’s
die we zijn aangegaan met Enetosh, WHWB,
ICOH- IEA en ISRP en de verbinding gaan
zoeken met deze verenigingen. Een taak van
ons allen.
Concreet zal dat inhouden dat er van ons als
vereniging ook iets verwacht wordt, dit is niet alleen iets van het IOHA-board of van degene die
als board member de NVvA vertegenwoordigt.
Terugkijkend kan ik stellen dat dit afgelopen jaar
mij persoonlijk enorm heeft verrijkt. Het is een
intrigerend proces, om een redelijk in zichzelf
gekeerde organisatie, steeds meer in contact
te brengen met de wereld om zich heen. Verder
heb ik heel veel geleerd over samenwerking,
het focussen op lobbyen binnen UN, WHO
en ILO om zaken gedaan te krijgen. Een hele
mooie ervaring.
Persoonlijk heb ik gemerkt dat een voorzitter
schap, natuurlijk ook dat is, wat je er zelf van
maakt. De energielevels zijn in het afgelopen
jaar in bepaalde perioden heel hoog geweest,
dus de ontspanning nu is prettig, maar ik moet
eerlijk zijn: het is nu ook wel weer even wennen om een stapje terug te doen en niet meer
de eindverantwoordelijke te zijn. Maar er liggen nog genoeg klussen die nog afgerond of
opgestart moeten worden. Zo heb ik net mijn
Presidentsreport afgerond: een rapportage
waarin de president de voortgang van het
afgelopen jaar beschrijft en vooruitblikt op het
komende jaar.

IOHA Presidents Report 2018
Zoals gebruikelijk sluit Andrea Hiddinga
haar voorzitterschap van de IOHA af met
een ‘Presidents Report’. Een overzicht
van ‘Wat is afgelopen jaar bereikt, wat
zijn de plannen van IOHA voor 2019?’
We mogen trots zijn op de Nederlandse
inbreng in de IOHA en die van Andrea in
het bijzonder. Haar Presidents Report is
integraal te vinden op de NVvA- website,
via de Nieuwsrubriek.
Lees het en laat je inspireren!

Tenslotte wil ik de NVVA danken voor hun steun
in de afgelopen jaren, die het mogelijk maakte
om president te kunnen worden.
Andrea Hiddinga,
(Immediate past) President IOHA 2018
mailto: andrea@hiddinga.net
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VAN MOEDERMODELLEN TOT
MEETROBOTS
Jeroen Terwoert

Impressies IOHA-2018,
Washington, 23-25 september 2018
De IOHA conferentie vond dit jaar plaats aan de overkant van de oceaan.
Voor mij was het de eerste keer dat ik De Grote Oversteek maakte, en ik
voelde me zeer bevoorrecht dat dit mogelijk was gemaakt. ‘Gelukkig’ was
het geen snoepreisje.
Het IOHA-symposium heeft een spartaans schema, met sessies van
8.00 tot 17.00 uur, en ik mocht actief bijdragen aan twee daarvan.
Dat neemt niet weg dat het ook erg bijzonder was om tussen de
bedrijven door eens in Washington DC rond te kijken. Eigenlijk een heel
prettige stad, met veel groen, veel grote ‘landmarks’ die we allemaal
kennen van TV, veel hippe eettentjes, veel mooie - gratis - musea en veel
anti-Trump activisten.
Helaas ook best veel bedelaars, en daklozen in tentjes.

Ondanks de vreemde planning, tegelijkertijd
met het X-2018 Exposure Congres in Manches
ter, waren er zo’n 500 deelnemers en was
er inhoudelijk genoeg te beleven. Meestal
waren er 5 sessies tegelijkertijd, dus veel
keuzestress. De impressies in dit artikel zijn
dan ook lang niet volledig, en bovendien
gekleurd volgens mijn eigen interesses. Voor mij
sprongen er twee dingen uit op dit symposium.
Ten eerste: diverse oproepen van vooral de
Nederlanders en Britten om de wildgroei aan
blootstellingsmodellen en Control Banding
Tools in te dammen. John Cherrie (IOM) vroeg
zich hardop af of wij niet tot een gezamenlijk
“Moedermodel” zouden kunnen komen, waaruit
dan wel weer verschillende tools ‘op maat’
ontwikkeld kunnen worden. Goed plan, leek mij.

Bevlogen key-notes
De IOHA-president, onze eigen Andrea Hiddin
ga, benadrukte in haar openings-speech nog
eens dat aandacht voor ‘decent work’ hard
nodig blijft. Wereldwijd overlijden ieder jaar
ruim 2 miljoen mensen door beroepsziekten
en ongevallen. Nancy Leppink van de ILO
borduurde hierop voort in een betrokken en
zelfs emotionele speech over onder meer
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kinderarbeid. Een goede quote van haar vond
ik: “If you desire peace, cultivate social justice!”
Roger Alesbury, die de ‘IOHA Lifetime
Achievement Award’ ontving, haalde aan dat
beroepsziekten wereldwijd jaarlijks maar liefst
3 trillion (= drie biljoen) dollar aan kosten
veroorzaken, ofwel 4% van het globale BNP.
‘Gewone mensen’, inclusief managers in het
bedrijfsleven, begrijpen volgens hem weinig
van arbeidshygiëne. De ‘business benefits’ van
investeren in veilig en gezond werk moeten hen
daarom duidelijk gemaakt worden. De sleutel
tot succes ligt in ‘building partnerships’ en in het
bestrijden van het tekort aan arbeidshygiënisten
door andere beroepsgroepen hierin bij te
scholen. In dat verband wees hij nog eens op
de goede trainingsmaterialen die beschikbaar
zijn via www.OHLearning.com. Gratis!

Next Year’s Model
Een tweede opvallend punt was, dat alle
belangrijke modelbouwers naar aanleiding
van de e-Team studie momenteel bezig zijn
met het verbeteren van hun modellen: zowel
Stoffenmanager als ECETOC-TRA, MEASE en
EMKG. En alle betrokkenen bevestigden in hun
bijdragen nog maar eens dat vooral de ‘between
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je wat ‘te groot’ of ‘te klein’ is? Daarbij kan
een bibliotheek van GSD-waarden helpen.
Theo zoekt nog steeds sponsors voor dit
projectidee…

Evaluatie op evaluatie op
evaluatie….

user variablity’ een overheersende rol speelt en
dat gebruikers van blootstellingsmodellen dus
goed getraind en ondersteund moeten worden.
In de sessie ‘Exposure modelling’ vertelde
pensionado Thomas Armstrong over het model
IH MOD, dat is ontwikkeld door enkele AIHAleden. Een echt ‘expert’ model, bevestigde de
spreker. Je moet alles zelf doen, onder meer
het berekenen of schatten van de bronsterkte.
Voordeel is volgens de spreker dat het een zeer
generiek model is, en dat het ‘erg precieze’
uitkomsten geeft. Helaas is het niet gevalideerd
met metingen(!). Maar het is dan weer wel
gratis te gebruiken, via http://bit.ly/eascaiha.
In dezelfde sessies vertelde Theo Scheffers
over zijn idee om een bibliotheek van GSDwaarden te ontwikkelen, ter ondersteuning
van compliance metingen met kleine meet
series. Interessant eraan is, dat het eens een
heel andere manier is om naar een set meet
gegevens te kijken. Bijvoorbeeld: als de variatie
(GSD) heel groot is, is dat een aanwijzing dat
het proces, dan wel de beheersmaatregelen,
niet goed onder controle zijn. Andersom: als de
GSD heel klein is, is dat niet per definitie reëel,
en zou je je data moeten gaan controleren.
Kortom, het idee dat de GSD zo laag mogelijk
moet zijn, is niet altijd correct. Maar hoe weet

In dezelfde sessie, en voortgezet in de vier
sessies die samen de “8th International Work
shop on Control Banding” vormden, opnieuw
veel aandacht voor de evaluatie van een aantal
veelgebruikte blootstellingsmodellen. Emily
Lee van NIOSH voegde een evaluatie van
Stoffenmanager en ART toe aan de al be
staande stapel. Bijzonder aan deze was wel,
dat speciaal voor dit doel een meetproject
is uitgevoerd, zodat ook alle benodigde
contextuele gegevens structureel vastgelegd
konden worden. Dit was namelijk een zwakte
in de e-Team studie. In deze evaluatie bleek
Stoffenmanager accurater en robuuster
(conservatiever) dan ART. In de andere
presentaties in de Control Banding sessies
vertelden de ontwikkelaars van respectievelijk
Stoffenmanager, EMKG en MEASE over de
aanpassingen waarmee zij bezig zijn. Deels
betreft dit aanpassingen aan de achter
liggende modellen, om te corrigeren voor de
toepassingsdomeinen waarop onvoldoende
conservatief geschat werd, en deels het
verbeteren van de ondersteuning van de
modelgebruiker.
Een aardig idee vond ik bijvoorbeeld het
organiseren van ‘peer review sessies’ (door
Cosanta), waarop gebruikers onderling
cases bespreken en de gebruikte input be
discussiëren. Lastiger vond ik dat BAuA (Martin
Tischer) nu toch bezig blijkt met ‘versie 2.0’ van
de EMKG exposure tool, terwijl we die al min
of meer hadden afgeschreven. Een interes
sante activiteit van BAuA in dit kader is wel
de ontwikkeling van “good practice videos”
waarin bijvoorbeeld wordt getoond hoe een
optimaal ontworpen bronafzuiging eruit ziet.
Ook de ontwikkelaars van MEASE hebben
meer uitleg in het model opgenomen over hoe
beheersmaatregelen optimaal ontworpen en
gebruikt moeten worden. Interessant was ook
het vooruitzicht op volgende stappen in de
ontwikkelingen, zoals integratie van sensoring
en personalised meten in modellen, genoemd
door Wouter Fransman (TNO).

Dutch sessions…
Zelf mocht ik bijdragen aan twee ‘Dutch ses
sions’. In de eerste hebben we, met Tamara
Onos, Peter van Balen, André Holtrop en
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Wouter Fransman, de zaak “Asbest in Straal
grit” behandeld. De focus lag hierbij op de vraag
wat we uit deze ‘crisis’ hebben kunnen leren,
met name met betrekking tot de bijdrage die
arbeidshygiënisten hierin hebben geleverd.
Hoe gaan we om met ongefundeerde angst,
en hoe maak je de stap van voorzorg tot een
risico-gestuurde aanpak. Vanuit de deelnemers
van de workshop kwam de opmerking dat men
“impressed and proud” was door de “snelle,
nuchtere en op feiten gebaseerde” aanpak van
de Hollandse arbeidshygiënisten. Die kunnen
wij allemaal in onze zak steken.
In de andere Hollandse sessie heb ik met
collega Monique Waegemaekers uiteengezet
waarom de inspectie in Nederland tools voor
bedrijven ontwikkelt, zoals de Zelfinspectie
Gevaarlijke Stoffen, de VIB-Check en de
Stoffencheck App. De eerste twee zijn nu
ook in het Engels beschikbaar (https://
hazardoussubstances.zelfinspectie.nl/ en
https://www.sds-check.nl/), de derde alleen
in het Nederlands (in de AppStore). Ronald
Frencken (Arbo Unie) vertelde in deze sessie
over enkele cases waaruit blijkt dat de struc
tuur die de Zelfinspectie biedt, bedrijven
daadwerkelijk verder helpt.
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The best of the rest…
Niet iedere sessie was even interessant.
Enkele highlights uit de overige sessies:
In de sessie ‘Hazards in construction’ presen
teerde Sara Brooks een database met ge
gevens over de effectiviteit van beheersmaat
regelen, met name voor silica, lasrook, lood
en lawaai. De database bevat ook ‘Control
sheets’ (goede praktijken). Helaas zijn de be
schrijvingen nogal generiek, bijvoorbeeld alleen
“bronafzuiging” in het algemeen, dat dan zowel
on-tool afzuiging als alle andere vormen omvat
(http://www.cpwrconstructionsolutions.org/).
Neil Grace presenteerde namens de BOHS
de Breathe Freely campaign. Hierover hadden
we al veel gehoord, maar het blijft een leuke,
goede campagne. Zo heeft men case studies
met betrekking tot goede beheersmaatregelen
ontwikkeld: “What does ‘good’ look like?”.
In een sessie over PBM-beleid, geheel ingevuld
door 3M, bleek dat het nog niet zo gemakkelijk
zal zijn om de verschillende toegekende pro
tectiefactoren voor ademhalings-beschermings
middelen die in de diverse landen gebruikelijk
zijn, op één lijn te brengen. Een cruciale
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vraag hierbij is, hoe ABM te beoordelen: op
basis van wat de producten kunnen, onder
optimaal gebruik, of zoals ze in de praktijk
gebruikt worden? Het voorspelbare antwoord
van de producent 3M: het eerste natuurlijk!
Craig Colton van 3M maakte hierbij nog wel
een grappig vergelijking: een Porsche test je
ook niet in de file! Op de Landelijke Contact
bijeenkomst van de NVvA op 7 februari 2019
willen we hierover verder spreken, en ook
samen verder komen. Dus komt allen!

wisselende samenstellingen van producten.
Zo kun je oneindig veel meetgegevens
verzamelen. De logische vraag was, of je de
menselijke factor, en de variabiliteit die die
met zich meebrengt hiermee niet verliest.
En juist daarin ben je toch geïnteresseerd in
blootstellingsonderzoek. Het antwoord luidde
dat ook dat kan worden ingeprogrammeerd
in de robot; je kunt oneindig veel varianten
bemeten. We kijken het nog even aan….

Nieuw voor mij was, dat ook fittests bestaan
voor gehoorbescherming. State-of-art is naar
verluidt het fittesten met een Field Attenuation
Estimation System (FAES). Dit geeft ‘Personal
Attenuation Rates’ (PAR). Misschien helemaal
niet nieuw voor anderen, maar ik ben dan
ook, om in het thema van het komende NVvAsymposium te blijven, nogal ‘stoffig’….
Niet ‘stoffig’, maar op een heel andere manier,
was een presentatie van Mi Shin namens
Exxon. Zij heeft robots ingezet om werktaken uit
te voeren en daarbij metingen van de ‘bloot
stelling’ te doen. Het voordeel: de taken kunnen
oneindig herhaald worden, ook met steeds
iets wisselende variaties in de taak, en met

Mocht je eraan denken ook eens naar de IOHAconference te gaan, in 2020 is het in Korea, het
land van de K-Pop. Dus, indien van toepassing,
neem je puberdochter mee.
Jeroen Terwoert, redactie Nieuwsbrief

CURSUSSEN EN SYMPOSIA

Datum

Onderwerp

Organisatie

Locatie

1 februari
2019

Congres ‘Emotie en werk’

NKDI, BA&O, NPDI

HAN Arnhem

14 maart
2019

Arbo Actualiteitendag

Vakmedia

BCN Utrecht

13 en 14
maart 2019

Tweejaarlijkse NVVK-congres
‘2025 Wat ga ik anders doen?
Nieuwe risico’s, nieuwe
opvattingen, nieuwe oplossingen’

NVVK

Papendal Congrescentrum

Kijk voor aanvullende informatie op onze website:
https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/
NVvA Nieuwsbrief (29) 2018 - 4
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ARBOFOTO

Een wandelingetje op zijn tijd doet een mens goed, hoewel ….
Noem het beroepsdeformatie, maar als arbeidshygiënist
heb je toch een andere kijk op de omgeving dan als natuurliefhebber.
Deze foto’s zijn gemaakt bij een boer in België.

Een opslag voor gevaarlijke stoffen met een slot, dat niet op slot zit,
een jerrycan RoundUp (verboden middel in NL, glyfosaat) die niet in de opslag staat
en de aanwezige adembescherming blijkt bij nadere inspectie “over de datum”.
Gauw weer naar huis …. !
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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DE REDACTIE WENST ALLE LEZERS
EEN GEZOND EN VEILIG NIEUW JAAR!
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