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26e NVvA-symposium: Beriepziekten; beroepsziekten verleden tijd?! 
 
Welkom!  
 
Voor u ligt alweer een nieuwe uitnodiging voor het NVvA-symposium 2017.  
 
Op woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 wordt het 26e NVvA-symposium georganiseerd op de 
vertrouwde locatie Woudschoten in Zeist met als titel: 
 

“Beriepziekten; beroepsziekten verleden tijd?!” 
  
We nodigen u van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn. 
 
We hebben dit jaar weer een mooi uitgebalanceerd programma. 
Tijdens het symposium zullen er verschillende plenaire bijdragen zijn rondom het thema 
beroepsziekten. In parallelsessies en workshops wordt uiteenlopend eigen onderzoek gepresenteerd. 
Zowel wetenschappelijk onderzoek als concrete praktijkervaringen komen aan de orde. Dit jaar is 
gezocht naar een mogelijkheid om de bezoekers meer keuzemogelijkheden in sessie bezoek te bieden. 
Op dag 1 wordt geëxperimenteerd met een sessieduur van 1 uur waar plaats is voor 2 sprekers t.o.v. 
eerdere jaren met sessieblokken van 1,5 uur met 3 sprekers. 
 
De ignite sessie is een vast onderdeel van het programma geworden, acht sprekers delen in slechts 5 
minuten hun ervaringen uit het vakgebied. De Buitenlandbeurs, bedoeld als stimulans om de 
arbeidshygiënische kennis te verspreiden naar het buitenland zal, zoals vertrouwd, op de feestavond 
worden uitgereikt.  
 
Naast de betrokkenheid en inspanning van veel van onze leden wordt het symposium mede mogelijk 
gemaakt door diverse sponsoren. Tijdens het symposium is er een ruime informatiemarkt. Hier kunt u 
zich laten bijpraten over nieuwe producten, diensten en opleidingen. 
Dit jaar bieden we u voor de eerste keer de mogelijkheid om tijdens aanmelding van het symposium 
een speeddate met een van de sponsoren te boeken. De sponsor zal op basis van uw aanmelding een 
afspraak met u maken tijdens de symposium dag. 
 
Heeft u zelf interesse om als sponsor op het congres aanwezig te zijn? Ook dat kan uiteraard. Neemt u 
dan met ons contact op via nvva@arbeidshygiene.nl. 
 
In deze uitnodiging vindt u het volledige programmaoverzicht en algemene informatie over deelname. 
Meer informatie is uiteraard ook te vinden via www.arbeidshygiene.nl/symposium.  
 
Graag tot ziens in Woudschoten!  
 
Namens de symposiumcommissie  
Jan Kegelaer, voorzitter  
 
Hoofdsponsor van het 26e symposium van de NVvA is RPS analyse bv 
 

 

mailto:nvva@arbeidshygiene.nl
http://www.arbeidshygiene.nl/symposium/


WOENSDAG 12 april 2017 
 
09.00 - 09.30 uur Ontvangst, uitreiking symposiumtas, informatiemarkt 
 
OCHTENDPROGRAMMA, PLENAIR 
 
09.30 – 09.45 uur Opening 
   Dr. Joost van Rooij, voorzitter NVvA 
   Ing. Jan Kegelaer, voorzitter commissie symposium, dagvoorzitter 
      
09.45 – 10.30 uur Nevenwerkingen van werk 

Prof. dr. Lode Godderis, Hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en 
Gezondheid van de KU Leuven  
 

10.30 – 11.00 uur Pauze, informatiemarkt 
 
11.00 – 12.00 uur Eerste ronde sessies (A t/m D) 
 

Deelname is mogelijk aan drie sessies van elk een uur. In één sessie vinden 
diverse presentaties of een workshop plaats, waarbij rekening is gehouden met 
de mogelijkheid tot discussie. Elke sessie wordt eenmaal gehouden. U kunt 
voor de lunch kiezen uit de sessies 1, 2, 3 en 4 (1e ronde) en na de lunch uit 5, 
6, 7 en 8 (2e ronde) en 9, 10, 11 en 12 (3e  ronde). 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven aan welke sessies u wilt deelnemen. 
Vergeet niet uw reservekeuzes aan te geven. Inschrijving geschiedt op volgorde 
van ontvangst van het inschrijfformulier. 
 
 

Sessie A De gevaren van geluid op de werkplek 
 
Voorzitter: Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 

 
Lawaaislechthorendheid; een schreeuw om aandacht, gericht aan 
dovemansoren? 
Erik Kateman, arbeidshygiënist, Aspen Oss 
Gehoorschade en /of Tinnitus heeft enorme sociale impact  
Cyril Litjens, manager & gecertificeerd senior arbeid & organisatie deskundige / hoger 
veiligheidskundige, Intersafe 

 
Toelichting 
Arbeidsgerelateerde lawaaislechthorendheid is een van de meest voorkomende 
beroepsziekten van Nederland. Deze beroepsziekte vormt een ernstig en structureel 
probleem voor werknemers, werkgevers en de maatschappij als geheel. Deze sessie 
vestigt de aandacht op het herkennen, evalueren en beheersen van de blootstelling aan 
lawaai. U wordt uitgenodigd om eens kritisch met elkaar van gedachten te wisselen over 
de aanpak van lawaai-slechthorendheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in welke 
wettelijke aspecten goed geregeld dienen te zijn binnen het bedrijf op het voorkomen 
van gehoorschade. 

  



Sessie B Bewezen in de praktijk: nieuwe methoden voor CLP en REACH 

 

Voorzitter: Stan de Poot MSc, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar 
Consult, Nijmegen 

 

Orde in de chaos van genotificeerde Classificaties en Labelling 

Ir. Geert Wieling, consultant, DOHSBase, Bergschenhoek 

Hoe maak je betrouwbare instructies voor veilig gebruik van mengsels (SUMI's) 
en hoe breng je die in je mengsel VIB? 
Drs. Onno Jongerius, consultant Chemical Regulatory Compliance, Jongerius Consult, 
Molenhoek 

 

Toelichting 

Met een goede dosis creativiteit en doorzettingsvermogen kunnen passende 
oplossingen worden bedacht voor de uitdagingen die door nieuwe regels hun intrede 
hebben gedaan. In deze sessie aandacht voor: 1) een afleidschema ter onderbouwing 
van de keuze voor een genotificeerde classificatie van een stof, en 2) een methode voor 
het opstellen van instructies voor veilig gebruik van mengsels (de zogenaamde SUMI). 
Beide aanpakken hebben zich inmiddels in de praktijk bewezen.  
 
 

Sessie C Preventie van beroepsziekten  
 
Voorzitter: dr. Erik van Deurssen, arbeidshygiënist, RPS analyse bv, Breda 
 
Blootstelling gevaarlijke stoffen beheerst door barrières  
Martijn Sander, consultant, RPS analyse BV, Breda 
Cognitieve problemen na acute toxische blootstelling – wat leren we van 
gevallen?  
Annet Lenderink, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten - Coronel Instituut, 
Amsterdam  
 
Toelichting 
In lijn met het thema van het symposium dit jaar worden twee casussen vanuit 
verschillend oogpunt behandeld. De integratie van BowTie risicomanagement in de 
arbeidshygiëne kan een belangrijke rol spelen bij het signaleren van herhaaldelijke 
blootstellingsrisico’s op de werkplek. Hoe deze ‘nieuwe’ techniek kan aantonen dat het 
beleid van een bedrijf effectief is ten aanzien van het beheersen van blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, wordt haarfijn uitgelegd. Als de blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
een incident met ziekenhuisopname tot gevolg heeft, wordt vaak weinig aandacht 
gegeven aan de mogelijke lange termijn gezondheidseffecten. In de tweede casus komt 
dit echter nader aan de orde en wordt gewezen op het belang hiervan.  
 
 

Sessie D Is risicogestuurd werken mogelijk?   
   

 Voorzitter: Ir. Ralf Cornelissen, arbeidshygiënist, Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, Ministerie van Defensie 

 
  Asbest doorgeslagen? 
  Ing. Geke van Meer, arbeidshygiënist, Lequality, IJsselstein 
  Risico gestuurd werken in of met verontreinigde grond  
  Ir. Hans Hofmeester, arbeidshygiënist, Grondslag, Kamerik 
 

Toelichting 
In deze sessie wordt in een tweetal presentaties ingegaan of risico gestuurd werken 
mogelijk is? Rode draad in beide presentaties is de vraag wat leidend is tijdens het 
werk: de papieren norm, of de invulling die bedrijven aan de betreffende norm geven. 
Aan de hand van voorbeeld bij het werken in verontreinigde grond en het verwijderen 
van asbest wordt geschetst wat de werknemer daadwerkelijk opschiet met normen. 
Leiden de normen tot het gestelde doel, geen beroepsziekten? 
 



12.00 – 13.30 uur Lunch, informatiemarkt 
Tijdens de lunch vindt de Algemene LedenVergadering NVvA plaats 

 
MIDDAGPROGRAMMA 
 
13.30 – 14.30 uur Tweede ronde sessies (E t/m H) 

 
Sessie E Binnenluchtkwaliteit 

 
Voorzitter: Ir. André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem 

 
  Beoordelen van de binnenluchtkwaliteit aan de hand van koolstofdioxide  

Dr. ir. Tom Geens, senior scientist, occupational hygienist, Provikmo, Bruges 
De nieuwe Belgische wetgeving betreffende luchtverversing van de werklokalen: 
achtergrond en tekortkomingen 

  Maurits de Ridder, FOD WASO, UGent, BSOH, Gent, België 
 

Toelichting 
Vragen over de kwaliteit van binnenlucht komen we allemaal in onze dagelijkse praktijk 
tegen. 
In deze sessie kunnen we leren hoe onze zuiderburen met deze problematiek dealen. 

 
 

Sessie F Is inschatten voldoende of is meten weten? 
 
  Voorzitter: drs. Peter van Balen, consultant PreventPartner, Limmen 
 
  Gevaarlijke stoffen. Van inventariseren naar beheersen 
 Ir. Huib Arts, arbeidshygiënist, Arboplaats, Gouda 

Blootstelling aan styreen tijdens de constructie van een internal floating roof in 
een opslagtank 

 Dr. ir. Daan Huizer, consultant arbeidshygiëne en –toxicologie, Caesar Consult, 
Nijmegen 

 
 Toelichting: 

Hoe goed moet je de werksituatie kennen om preventieve maatregelen te treffen. 
Voorkomen is immers beter dan genezen? Is het inventariseren van mogelijke risico’s 
en oplossingen met behulp van een vragenlijst voldoende? Of zijn juist uitgebreide 
precieze metingen nodig om de verschillende condities in de werksituatie te begrijpen 
zodat “tailer-made” oplossingen kunnen worden geïmplementeerd waardoor “overkill” 
aan maatregelen wordt voorkomen? Wellicht valt voor beide benaderingen wat te 
zeggen. 

 
 

Sessie G Beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen: een kritische noot 
 

Voorzitter: Stan de Poot MSc, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar 
Consult, Nijmegen 
 

Kwaliteitsaspecten bij het meten van stof op de werkplek 

Ir. Con Boeckhout, arbeidshygiënist, PreventPartner en Boeckhout Arbo, Deventer 
Is het beoordelen van blootstelling gebaseerd op wetenschappelijke 
toevalligheden? 

Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht 
 
Toelichting 

Ondanks het bestaan van onderbouwde arbeidshygiënische methoden is een gedegen 
beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo eenvoudig nog niet. In deze 
sessie worden de uitdagingen en onzekerheden bij het meten van stof uitgediept. En: 
kunnen we überhaupt blind vertrouwen op de arbeidshygiënische methoden? Is de 
onderbouwing wel op orde? Tijd voor een kritische noot! 

  



Sessie H Verlichting 
   

Voorzitter: Ir. Lou Meertens, arbeidshygiënist, Arbomeer, Utrecht 
 
Praktische relevantie van verlichtingsstrategieën 
Ir.drs. Ineke Thierauf, Utrecht 
Paul Settels Eur.Erg., Rotterdam 
Ir. Juliëtte van Duijnhoven, TU, Eindhoven 
 
Toelichting 
Is ook voor jou verlichting een ondergeschoven kindje? Verlichting komt binnen de 
arbeidshygiëne vaak beperkt aan bod. In deze workshop wordt ingegaan op recente 
ontwikkelingen en vooral ook het uitvoeren van berekeningen. In samenwerking met de 
NSVV. 

 

 

14.30 – 15.00 uur Pauze, informatiemarkt 
 
15.00 – 16.00 uur Derde ronde sessies (I t/m L) 
 

 
Sessie I Proactief stoffenbeleid en participatieve RI&E 
 

Voorzitter: dr. Erik van Deurssen, arbeidshygiënist, RPS analyse bv, Breda 

 
Een beschrijvende RIE en wat kunnen we ermee  

 Ing. Frits de Koning, MSc, arbeidshygiënist, Rijnstate, Arnhem 
  Slim gevaarlijke stoffenbeleid: hoe krijg ik de beslissers in mijn bedrijf mee?  
 Drs. Koen Verbist, Senior Consultant, Cosanta, Amstelveen 

 
Toelichting 
Een stoffenregistratiesysteem is voor ieder bedrijf verplicht. Maar hoe kun je dit systeem 
nu op een gestructureerde manier up-to-date houden en hoe kun je ervoor zorgen dat 
het ook wordt gebruikt door de werknemers? Heeft een bedrijf ook makkelijk inzicht in 
wijzigingen van grenswaarden en productsamenstellingen bijvoorbeeld? Al deze vragen 
komen aan bod tijdens het eerste deel van de sessie. 
Naast een proactief stoffenbeleid blijkt ook een participatieve aanpak bij het opstellen 
van de RI&E succesvol. Deze aanpak is toegepast op verschillende afdelingen van een 
ziekenhuis. Hoe dit uiteindelijk heeft geleid tot een hoge acceptatie en opvolging van 
adviezen zoals gegeven in de RI&E, wordt uitgebreid besproken. Het blijkt zelfs dat de 
RI&E op deze manier voor meer doeleinden gebruikt kan worden… 

 
  



Sessie J Veilig werken met nanomaterialen: waar staan we anno 2017? 
 

Voorzitter: Ir. Ralf Cornelissen, arbeidshygiënist, Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, Ministerie van Defensie 

 
Dr.ir. Maaike Visser, wetenschappelijke medewerker / toxicoloog, Centrum Veiligheid 
van Stoffen en Producten, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Dr. Cindy Bekker, Centre for Safety of Substances and Products (VSP) Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Drs. Monique Groenewold, Coördinator Kennis- en Informatiepunt Risico's van 
nanotechnologie (KIR-nano), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Dr. Ilse Gosens, wetenschappelijke medewerker / toxicoloog, Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

 
Toelichting 
Al enkele jaren wordt er gesproken en geschreven over vermeende risico’s van 
nanomaterialen. In deze sessie komt de stand der wetenschap, techniek en 
professionele dienstverlening anno 2017 aan bod. Welke instrumenten voor 
risicoschatting en risicoprioritering zijn er beschikbaar en hoe zit het met hun 
bruikbaarheid en inzetbaarheid op de Nederlandse werkvloer?  
Ook komen de reeds vastgestelde gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden 
voor nanomaterialen aan bod en de invloed daarvan op de in Nederland ontwikkelde 
generieke nano-referentiewaarden. 

 
 
Sessie K In de Ban(d) van de Hazard 
 
  Voorzitters: Nick van den Hurk MSc, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Den Bosch 
  Ir. Andrea Hiddinga, President-Elect (Netherlands), IOHA 

 
De chaos in Hazard Banding en hoe dit te verbeteren  
Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne, TSAC, Maastricht 

 Karen Niven, Immediate Past President (UK), IOHA 

 
 Toelichting 

Hazard banding, het rangordenen van chemische stoffen op grond van het gevaar voor 
de gezondheid, gebeurt in vele industrieën wereldwijd. Vele tools die blootstelling en/of 
risico’s beoordelen zijn op deze methode gebaseerd, echter is er geen universele 
methode bepaald. Onlangs was in the Annals of Occupational Hygien te lezen dat 
gebruik van dergelijke tools vaak onverantwoord is.  
Duidelijk is dat verbeteringen en onderlinge afstemming noodzakelijk zijn. Wat is 
wijsheid? Wie moet de leiding nemen? De EU? De IOHA? 

 
 
Sessie L Voorkomen van toxidromen 
 

Voorzitter: Ir. Lou Meertens, arbeidshygiënist, Arbomeer, Utrecht 

   
  Van Metingen & Modellen naar Toxidromen & Klachtenherkenning  

Drs. ing. Jolanda Willems MBA, arbeidshygiënist, toxicoloog, bestuurder 
PreventPartner, Nijmegen 
Blootstelling aan styreen bij productie van kunststof composiet gevels van 
gebouwen  
Dr. ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 
 
Toelichting 
Blootstelling aan toxische stoffen leidt tot gezondheidseffecten, dat weten we allemaal. 
Vervolgens kunnen maatregelen getroffen worden om de blootstelling terug te dringen, 
maar leidt dit ook het terugdringen van beroepsziekten? Hoe krijgt de samenwerking 
met de bedrijfsarts daarin gestalte? En: Hoe kan je de effectiviteit van maatregelen in 
perspectief plaatsen?   



 
 
16.00 – 16.15 uur Pauze, wissel naar plenaire zaal 

 
16.15 – 17.00 uur Ignite sessie (flitspresentaties) 

Ing. Edwin Hagelen (vz), UMC Utrecht 
Kelly Caris, Arbo Unie 
Daphne Doekemeijer, Basic Arbo 
Saskia Gorissen, RAH Consultancy 
Wim Grisnich, DSM 
Andrea Hiddinga, Arbo Unie 
Nick van den Hurk, Arbo Unie 
Eveline Irving, Arbo Unie 
Steffanie de Wit, Arbo Unie 

    
17.00 uur  Borrel, informatiemarkt  
   Afmelden bij de symposiumbalie 
  
FEESTAVOND 
 
18.00 – 20.00 uur Verzamelen in de Sociëteit voor het Social Event ‘De Ontmaskering’    

Doe mee en ontmasker op tijd de mol onder de arbeidshygiënisten!  
De ontmaskering is een spannend spel waarbij je steeds op het verkeerde been 
wordt gezet en niemand meer te vertrouwen is! Overtuigd van je eigen kennis 
en vaardigheden en er dan achter komen dat je concullega’s over andere 
kennis en vaardigheden beschikken dan jij. Maar wie heeft gelijk en wie 
probeert de boel te flessen? 

 
20.00 uur  Diner in de Sociëteit 
 Uitreiking Buitenlandbeurs 
  
24.00 uur Einde feestavond 



DONDERDAG 13 april 2017 
 
08.30 - 09.00 uur Ontvangst, uitreiking symposiumtas, informatiemarkt 
 
 
OCHTENDPROGRAMMA, PLENAIR 
 
09.00 – 09.15 uur Opening 
   Ing. Jan Kegelaer, voorzitter commissie symposium, dagvoorzitter 
  
09.15 – 10.00 uur From bench to bedside: Klinische arbeidshygiëne 

Dr. Jos Rooijackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht  
 

10.00 – 10.30 uur Pauze, informatiemarkt 
 
10.30 – 12.00 uur Vierde ronde sessies (M t/m Q) 
 

Deelname is op deze dag mogelijk aan twee sessies van elk anderhalf uur. In 
één sessie vinden diverse presentaties of een workshop plaats, waarbij 
rekening is gehouden met de mogelijkheid tot discussie. 
Elke sessie wordt eenmaal gehouden. U kunt voor de lunch kiezen uit vijf 
sessies M, N, O, P en Q en daarna uit R, S, T en U. 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven aan welke sessies u wilt deelnemen. 
Vergeet niet uw reservekeuzes aan te geven. Inschrijving geschiedt op volgorde 
van ontvangst van het inschrijfformulier. 

 
 

Sessie M Bouw 
 

Voorzitter: dr. Erik van Deurssen, arbeidshygiënist, RPS analyse bv, Breda 
 

Blootstelling aan acrylaten en andere oplosmiddelen tijdens het aanbrengen van 
wegmarkering 
Stan de Poot MSc, consultant arbeidshygiëne en -toxicologie, Caesar Consult, 
Nijmegen 

  Contacteczeem 
Johan Timmerman MSc, specialist arbeidsepidemiologie/arbeidshygiëne, Volandis & 
IRAS, Universiteit Utrecht, Utrecht  
Compliance with limits 
Ing. Hicham Zilaout MSc, promovendus, IRAS, Universiteit Utrecht, Utrecht 

  
Toelichting 
In de bouwnijverheid zijn nog steeds veel werknemers werkzaam, die worden 
blootgesteld aan een breed scala van chemische stoffen.  Om de gezondheidsrisico’s te 
minimaliseren dient de beroepsmatige blootstelling voldoende beheerst te zijn. In deze 
sessie komen diverse studies aan bod die de problemen en ontwikkelingen (!!) in de 
bouwnijverheid aan de kaak stellen. Zo wordt een studie besproken die laat zien dat de 
blootstelling aan acrylaten en andere organische oplosmiddelen  op meerdere 
werkdagen ruim onder de TGG-8u ligt. Een ander onderzoek laat zien dat helaas nog 
steeds veel gevallen van contacteczeem niet herkend worden en dat hier dus meer 
aandacht voor nodig is. De sessie wordt afgesloten met een bespreking van de 
resultaten van de IMA-DMP database, die bestaat uit bijna 30.000 metingen naar 
respirabel (kwarts)stof. Op basis van de resultaten van deze database worden diverse 
risicobeoordelingen vergeleken (i.e. de richtlijnen NEN-EN 689, prEN-689 en 
BOHS/NVvA) en wordt een uitspraak gedaan over de kans op normoverschrijding bij 
deze richtlijnen. 

 
  



Workshop N Werkplek Instructie Kaart: Willen is Kunnen! (max. 20 deelnemers) 
 
  Voorzitter: Nick van den Hurk MSc, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Den Bosch 
 

Hoe maak je een werkplekinstructiekaart (WIK) die wél goed is afgestemd op de 
risico's in uw bedrijf? – Maak kennis met de WIK 2.0. 

 Dr. ir. Daan Huizer, consultant arbeidshygiëne en –toxicologie, Caesar Consult, 
Nijmegen 

 
Toelichting 
Werkplek instructiekaarten komen vaak voort uit het betere ctrl-c, ctrl-v werk. Hierdoor 
worden ze vrij standaard en loop je een risico op ‘overkill’ aan maatregelen. Het gevolg? 
Instructies worden niet serieus genomen en genegeerd. Hoe stem je een juiste, risk-
based, werkplekinstructiekaart op? In deze workshop krijg je de juiste instructies.  
 

 

Workshop O Arbeidshygiënische beoordelingen bij werknemers met 
gezondheidsklachten (max. 25 deelnemers) 
 
Voorzitter: Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 
 
Dr. Jos Rooyackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen 
(NKAL), Utrecht  
Dr. ir. Remko Houba, Arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 

 
Toelichting 
Een arbeidshygiënist kan worden ingeschakeld bij vraagstukken waarbij één of 
meerdere werknemers gezondheidsklachten rapporteren. Doel kan dan zijn om de 
mogelijke oorzaken van de klachten in kaart te brengen en/of om de relatie tussen 
klachten/ziekte en werkplek te objectiveren. Bij uitstek zijn dit vraagstukken die alleen 
multidisciplinair kunnen worden opgepakt, in samenwerking met (bedrijfs)arts en/ of 
specialist. In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met een stappenplan en 
worden er diverse casussen behandeld. Ook wordt er gekeken naar valkuilen en 
mogelijkheden. Daarnaast is er de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen.  

 
 

Workshop P Beroepsziekten CMR  
 

Voorzitter: Ir. André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem 
 
Beroepsziekten en CM[R]-stoffen – van reageren naar ageren  

 Ir. Jeroen Terwoert, specialist arbeidshygiëne, Inspectie SZW, Expertisecentrum, 
Utrecht 
 
Toelichting 

In deze workshop wordt uitgebreid aandacht besteed aan beroepsziekten. Een 
interactief en interdisciplinair gesprek tussen inspectie SZW, arbeidshygiënisten, 
bedrijfsartsen, A&O-kundigen en veiligheidskundigen met als doel preventie in plaats 
van curatie. 

  



Sessie Q Gevaarlijke stoffen en veilige werkwijzen: halen we de nulblootstelling? 
 
  Voorzitter: drs. Peter van Balen, consultant PreventPartner, Limmen 
 

Methode voor screening van chemische risico’s bij een multinationaal chemische 
bedrijf  
Dr. ir. Evelyn Tjoe Nij, Arbeidshygiënist/REACH deskundige, DOW Benelux, Terneuzen  
Hoe stellen we grenswaarden op voor carcinogenen stoffen zonder grenswaarde? 
Ir. Jan Twisk, Industrial Hygiene Technology Leader, Dow Chemical Benelux, 
Terneuzen 
Werken in een lab: extreem gevaarlijk! Maar toon maar eens aan dat het risico 
desondanks heel beheersbaar is 
Wim Grisnich, Arbeidshygiënist, DSM Resins & Functional Materials, Zwolle 
 
Toelichting   
Nulblootstelling als uitwerking van “zero-accidents”? Is nulblootstelling mogelijk in de 
praktijk van alledag waarbij werknemers in bepaalde branches kunnen worden 
blootgesteld aan grote aantallen verschillende chemische stoffen of waarbij er sprake is 
van grote hoeveelheden van die stoffen. In enkele gevallen gaat het zelfs om grote 
hoeveelheden van veel verschillende stoffen. Wat is de beste benadering als het gaat 
om terugdringen aan blootstelling? Waar leg je je prioriteit? Welke risico’s pak je als 
eerste aan? Ga er maar aan staan. 

 
12.00 – 13.00 uur Lunch, informatiemarkt 
  
MIDDAGPROGRAMMA, PLENAIR 
 
13.00 – 13.45 uur Je huid- als je werk te dichtbij komt 

Dr. Thomas Rustemeyer, Professor of Dermato-Allergology and Occupational 
Dermatology, VU Medisch Centrum, Amsterdam 

 
13.45 – 14.00 uur Wissel naar subzalen 
 
14.00 - 15.30 uur Vijfde ronde sessies (R t/m U) 
 

Workshop R Beroepsziekten – PAGO (max. 24 deelnemers) 
 

Voorzitter: Ir. Lou Meertens, arbeidshygiënist, Arbomeer, Utrecht 

 
PAGO in de strijd tegen beroepsziekten, arbeidshygiënisten pak uw rol!  
Drs. ing. Jolanda Willems MBA, arbeidshygiënist, toxicoloog, PreventPartner,  

  Drs. Toin van Haeren, bedrijfsarts gespecialiseerd in keuringen, PreventPartner 
  Drs. Edo Houwing, arbeids- en organisatie deskundige PreventPartner 
  Drs. Rik Menting, bedrijfsarts gespecialiseerd in toxicologie, PreventPartner  

 
 Toelichting 

PAGO is bij uitstek het instrument om mensen met de eerste klachten/verschijnselen 
van beroepsziekten in een vroegtijdig stadium op te sporen en interventies in te zetten.. 
In de praktijk zien we echter dat binnen de RI&E lang niet altijd aandacht is voor het 
PAGO, en dat het PAGO zelf niet altijd volgens richtlijnen wordt uitgevoerd. 
Maar wat zouden we in de RI&E moeten/kunnen adviseren rondom het PAGO, zodanig 
dat het echt een bijdrage geeft in reductie van beroepsziekten? 
Wat staat er allemaal in de wetgeving over PAGO? En welke richtlijnen zijn er 
beschikbaar om beroepsziekten vroegtijdig op te sporen? .. en hoe zit dat met 
specifieke risico’s als geluid en toxische stoffen?  
Welke rol kan of moet een arbeidshygiënist hierin hebben? En hoe is dan de 
samenwerking met een bedrijfsarts?   
Tijdens de workshop wordt u als deelnemer op een geheel interactieve wijze 
meegenomen bij het verkrijgen van antwoorden op bovengenoemde vragen. Deze 
workshop is reed meerdere malen gegeven aan bedrijfsartsen en multidiciplinaire teams 
en werd gewaardeerd met een 8.  



Workshop S GHS in de SDS (max. 25 deelnemers) 
 

Voorzitter: dr. Erik van Deurssen, arbeidshygiënist, RPS analyse bv, Breda 

 
Drs. Yvonne Jansma, implementation consultant/occupational hygienist, 
Sphera/PreventPartner, Arnhem 
 
Toelichting 
In het dagelijkse leven van een arbeidshygiënist wordt het steeds normaler om risico’s 
van gevaarlijke stoffen te beoordelen door middel van ‘control banding’. De basis voor 
control banding methoden zijn in de regel de H-zinnen, al dan niet gecombineerd met 
stofeigenschappen zoals dampspanning en blootstellingsparameters. We hebben in de 
praktijk de neiging om de indeling in gevarenklassen van de control banding methoden 
blindelings te volgen. Maar waarop is die classificatie eigenlijk gebaseerd?  Deze 
workshop heeft als belangrijkste doel de deelnemers meer vertrouwd te maken met het 
begrip ‘classificeren’ uit de CLP wetgeving en in het bijzonder met de classificatie van 
de gezondheidsgevaren. De deelnemers gaan zelf ook berekeningen uitvoeren voor 
stoffen en mengsels om meer grip te krijgen op de materie.  Aan het einde van de 
workshop kunnen de deelnemers hun mening geven over het gebruik van classificatie in 
de control banding; ‘Wat zegt classificatie eigenlijk over de risico’s die medewerkers 
lopen?’ 

 
 
Workshop T NEN-EN 689 naar 2.0, hogere (werkplek)atmosferen 
 
  Voorzitter: Nick van den Hurk MSc, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Den Bosch 

 
Voortgang Europese Meetstrategie Norm prEN 689  
Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht 

 
Toelichting 

Het langverwachte vervolg op de sessie uit 2016 waarin de inhoudelijke en 
procesmatige voortgang update EN689 uitgebreid toegelicht zal worden. Komt de norm 
er dit jaar, zal hij voldoen, en wat is de toegevoegde waarde? Doe mee aan de 
discussie!  

 
 
Sessie U Co-creatie  
 

Voorzitter: Ir. Ralf Cornelissen, arbeidshygiënist, Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, Ministerie van Defensie 

 
 De “disease first methode” als aanvulling op de RI/E  
Nicole Palmen, PhD, senior arbeidshygiënist/toxicoloog (RAH), Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
Multidisciplinaire aanpak bij de RI&E helpt bedrijven beroepsziekten te 
voorkomen  
Maaikelien Wijma, arbeids- en organisatiedeskundige, PreventPartner, Nijmegen 
Gehoorschade: waarom we er niet vanaf komen  
Ir. Ronald Frencken, Arbeidshygiënist/Veiligheidskundige, Arbo Unie, Hilversum 
 
Toelichting 
De rode draad van deze sessie is co-creatie, zowel met werkgever en werknemers, als 
tussen adviseurs onderling. In een drietal presentaties zullen de sprekers elk vanuit hun 
eigen invalshoek vertellen hoe in samenwerking risico’s geïnventariseerd en vooral 
beheerst kunnen worden, wanneer het adviestraject aansluit op bestaande 
organisatieprocessen en organisatiecultuur. 

  



 
 
15.30 – 16.00 uur Pauze, informatiemarkt 
 
16.00 – 16.15 uur Buitenlandbeurs 
 
16.15 – 16.45 uur Medisch cabaretier Michiel Peereboom 
 
16.45 – 17.00 uur Prijs beste spreker en afsluiting 
   Ing. Jan Kegelaer, voorzitter commissie symposium 
 
17.00 – 17.30 uur Borrel, informatiemarkt  
   Afmelden bij de symposiumbalie 



ALGEMENE INFORMATIE 
 
Plaats  Woudschoten Conferentiecentrum, Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist. 
  Telefoon: 0343 492492 (www.woudschoten.nl). 
 
Parkeren De parkeerruimte bij het Conferentiecentrum is gratis. 
 
Openbaar  Degenen die met het openbaar vervoer komen kunnen gebruik maken van de ‘Ik reis 

groen’ taxi bij station Driebergen/Zeist (hoofdingang bij de bussen). 
Dit zijn aparte busjes met de vermelding ‘Ik reis groen’. U dient zelf deze taxi voor uw 
reis (minimaal 30 minuten van te voren) via de website www.ikreisgroen.nl te bestellen 
of te bellen naar 0343 441221. De taxikosten (€ 6,90 p.p.) zijn voor eigen rekening. 
Voor de terugreis kunt u dit via de receptie van Woudschoten aanvragen. 
Met de OV-fiets bedraagt de reisafstand ca. 4 km. (15 minuten). 

 
Aanmelding U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier op 

www.arbeidshygiene.nl, zie rubriek Symposium 2017 inschrijfformulier. 
 Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een deelnamebevestiging c.q. factuur. 
 
 Kosten  NVvA-, BSOH-, NVVK- BA&O, HumanFactorsNL leden: 

1 dag         € 265,= 
2 dagen        € 390,= 

 Niet-leden: 
1 dag         € 315,= 
2 dagen        € 510,= 
Studenten jonger dan 25 jaar (kopie inschrijvingsbewijs meesturen) 
1 dag                     €   70,= 
2 dagen        € 105,= 

 Studenten MAH/Post HBO AH/AIO (kopie inschrijvingsbewijs meesturen) 
1 dag                     € 130,= 
2 dagen        € 250,= 

 
Feestavond        €   40,= 
Feestavond studenten       gratis 

 
  Hotelkamer incl. ontbijt voor 1 persoon     €   95,=  
  Hotelkamer incl. ontbijt voor 2 personen, p.p.     €   75,= 
   
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en per persoon. 
Indien de inschrijving vóór 1 maart 2017 bij de NVvA binnen is, wordt een vroegboekkorting van  
€ 15,= voor deelname aan 1 dag en € 25,= voor deelname aan 2 dagen verleend. Deze korting geldt 
niet voor studenten. 
 
Deelname De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld 
 Bij de symposiumbalie ontvangt u bij uw registratie een symposiumtas. Er worden geen 

certificaten meer uitgereikt. Het congressecretariaat plaats na afloop van het 
symposium een digitale presentielijst op het besloten ledendeel van de website. Deze 
kunt u gebruiken als bewijs van deelname. 

 
Verhindering Tot drie weken voor het symposium kan uitsluitend schriftelijk geannuleerd worden. 
 Wij berekenen dan € 50,= administratiekosten. Daarna brengen wij het volle bedrag in 

rekening. Vervanging door een collega, mits tijdig doorgegeven, is mogelijk. 
 
Informatie NVvA-secretariaat: EPS 2.0, Bernie Duivens of José Niessen, Postbus 1762, 5602 BT  

Eindhoven, tel. 040 2911424, e-mail: nvva@arbeidshygiene.nl of zie: 
www.arbeidshygiene.nl. 

  

http://www.ikreisgroen.nl/
mailto:nvva@arbeidshygiene.nl
http://www.arbeidshygiene.nl/


WOENSDAG 12 april 2017 
 
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, uitreiking symposiumtas, informatiemarkt 
 
OCHTENDPROGRAMMA  
PLENAIR 
 
09.30 – 09.45  Opening voorzitters 
   Dr. Joost van Rooij en ing. Jan Kegelaer 
 
09.45 – 10.30 Nevenwerkingen van werk 

Prof. dr. Lode Godderis, Hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en 
Gezondheid van de KU Leuven  

  
10.30 – 11.00  Pauze 
   Informatiemarkt* 
 
11.00 – 12.00  1e ronde sessies: A t/m D 
 
12.00 – 13.30  Lunch 
   Informatiemarkt* 
 

Tijdens de lunch vindt de Algemene LedenVergadering NVvA plaats 
 
 
MIDDAGPROGRAMMA 
 
13.30 – 14.30  2e ronde sessies: E t/m H 
 
14.30 – 15.00  Pauze 
   Informatiemarkt* 
 
15.00 – 16.00  3e ronde sessies: I t/m L 
 
16.00 – 16.15  Pauze, wissel naar plenaire zaal 
    
16.15 – 17.00  Ignite sessie 
    
17.00 – 18.00  Borrel 
   Informatiemarkt* 

Afmelden bij de symposiumbalie 
 
18.00 - 24.00  Feestavond 
   Social Event 

Diner 
Uitreiking Buitenlandbeurs 

    
 
 
 



DONDERDAG 13 april 2017 
 
08.30 – 09.00 uur Ontvangst, uitreiking symposiumtas, informatiemarkt 
 
OCHTENDPROGRAMMA  
PLENAIR 
 
09.00 – 09.15  Opening  
   Ing. Jan Kegelaer 
 
09.15 – 10.00  From bench to bedside: Klinische arbeidshygiëne 

Dr. Jos Rooijackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht  

 
10.00 – 10.30  Pauze 
   Informatiemarkt* 
 
10.30 – 12.00  4e ronde sessies: M t/m Q 
    
12.00 – 13.00  Lunch 
   Informatiemarkt* 
 
 
MIDDAGPROGRAMMA 
 
13.00 – 13.45 Je huid- als je werk te dichtbij komt 

dr. Thomas Rustemeyer, Professor of Dermato-Allergology and Occupational 
Dermatology, VU Medisch Centrum, Amsterdam 

 
13.45 – 14.00  Wissel naar subzalen 
 
14.00 – 15.30  5e ronde sessies: R t/m U 
    
15.30 – 16.00  Pauze 
   Informatiemarkt* 
 
16.00 – 16.15 Buitenlandbeurs 
 
16.15 – 16.45 Medisch cabaretier Michiel Peereboom  
 
16.45 – 17.00  Prijs beste spreker en afsluiting 
   Ing. Jan Kegelaer 
 
17.00 – 17.30  Borrel 
   Informatiemarkt* 

Afmelden bij de symposiumbalie 
 
 
* Informatiemarkt. Tijdens de pauzes in het programma presenteert een aantal bedrijven en instituten 
zich met hun producten en/of diensten of op een andere wijze. 
 
 


