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27e NVvA-symposium: Sparen voor je toekomst! 
 
Welkom!  
 
Voor u ligt de nieuwe uitnodiging met programma voor het NVvA-symposium 2018.  
 
Woensdag 11 en donderdag 12 april 2018 wordt het 27e NVvA-symposium georganiseerd op de 
vertrouwde locatie Woudschoten in Zeist met als titel: 
 

“Sparen voor je toekomst!” 
 

We nodigen u van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn. 
 
Wie gezond oud wil worden moet jong beginnen. Maar juist de jeugd lijkt andere prioriteiten te hebben 
dan oud worden met een gezond randje. Het lijkt wel eenzelfde houding als bij sparen voor een 
pensioen. Je leeft maar 1 keer en mindfull als we zijn, is dat vandaag en nu en heftig. Jongeren bepalen 
vooral zelf wat ze wel en niet tot zich nemen en oog voor een latere en daardoor onzekere toekomst, is 
momenteel nog niet aan hen besteed, dat komt op latere leeftijd wel. Onze boodschap begin jong met 
sparen, begin jong met aandacht voor je blootstelling. 
 
We hebben dit jaar weer een mooi gebalanceerd programma. 
Tijdens het symposium zullen er verschillende plenaire bijdragen zijn rondom het thema. In 
parallelsessies en workshops wordt uiteenlopend eigen onderzoek gepresenteerd. Zowel 
wetenschappelijk onderzoek als concrete praktijkervaringen komen aan de orde. Op basis van de 
ervaring van vorig jaar is gekozen voor een sessieduur van 1 uur waar plaats is voor 2 sprekers of 1 
workshop. 
 
De ignite sessies zijn een vast onderdeel van het programma geworden, tien sprekers delen in slechts 5 
minuten hun ervaringen uit het vakgebied. Ook staat dit jaar de Bob van Beek-prijs voor de student met 
de beste scriptie van het jaar weer op het programma. 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. 
 
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 Commissie Symposium  
Jan Kegelaer, voorzitter  
 
Hoofdsponsor van het 27e symposium van de NVvA is RPS analyse bv 
 

 

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


WOENSDAG 11 april 2018 
 
09.00 - 09.30 uur Ontvangst, registratie, 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 Alcohol- en drugsvrij werken 

 Stephan Roelofs, Be-responsible, Hilversum 
 
10.30 – 11.00 uur Pauze, informatiemarkt 
 

11.00 – 12.00 uur Eerste ronde sessies (A t/m D) 
 

Deelname is mogelijk aan twee 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 A, B, C en D (1e ronde) en na de lunch uit E, 
F, G en H (2e ronde) en I en J (3e ronde, 45 minuten). 
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 Afleiden grenswaarden/GSD waarden 
 
Voorzitter: Ir. André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem 

 
Afleiden van grenswaarden voor verdacht kankerverwekkende stoffen op basis 
van resultaten uit proefdierstudies en ‘cross-reading’ 
Cornelis van Loon, Caesar Consult, Nijmegen 
Naar een bibliotheek met specifieke GSD waarden 
Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht 
 
Toelichting 

  Bij de beoordeling van blootstelling aan stoffen zijn er veel onzekerheden.   
  Grenswaarden zijn belangrijk, maar hoe kan ik ze afleiden in niet standaard situaties??  
  En als je dan de beschikking hebt over grenswaarden hoe zit het dan met de  
  onzekerheden bij een beperkt aantal meetresultaten? In deze sessie zullen de sprekers  
  met de deelnemers gedachten vormen om hier oplossingen voor te vinden. 
 
 

Workshop B Heeft u al te maken gehad met REACH? (max. 25 deelnemers) 
 

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

  Hoe voer je een “REACH Use Compliance Check” uit 
Ir. Dook Noij, Dow Benelux 
 
Toelichting 

Als arbeidshygiënisten worden we steeds meer geconfronteerd met de implicaties van 
de REACH regelgeving. Is een Exposure Scenario beschikbaar voor de toepassing op 
de werkplek? Komen de beschermende maatregelen en condities overeen met de 
praktijk op de werkplek en hoe beoordeel je dat? In deze workshop wordt ingegaan op 
de REACH Use Compliance check (RUCC) en wordt ermee geoefend. Hierbij komen 
uitvoeringsproblemen bij de beoordeling in de dagelijkse praktijk aan bod. 

  



Workshop C COPD (max. 25 deelnemers) 
 
Voorzitter: Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 
 
Workshop Beroeps-COPD: blootstelling in het verleden legt een hypotheek op  

  de toekomst’ 
Dr. Jos Rooyackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen 
(NKAL), Utrecht  
Dr. ir. Remko Houba, Arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 
 
Toelichting 
Dit is een interactieve workshop waarin de diagnostiek en interventie van de 
beroepslongaandoening COPD centraal staat en waarin diverse casussen worden 
behandeld. Een lasser, een brandweerman en een tegelzetter, allen met COPD, zullen 
in deze workshop worden besproken. Kan COPD worden veroorzaakt door 
beroepsmatige blootstelling? En zo ja, wat zou het causale agens kunnen zijn?  
Elke casus wordt gevolgd door een interactieve discussie. 
 
 

Sessie D Oog voor de gezondheid van werknemers 
 
 Voorzitter: Cindy Bekker PhD, wetenschappelijk medewerker, RIVM, Bilthoven 
 
 Beroepsziekten, een andere kijk. Denken arbeidshygiënisten anders dan andere 

arbo-profesionals? 
 Nivine Melssen MSc, RIVM, Bilthoven 
 Ervaringen met de Introductie van Total Worker Health (TWH) binnen een 

multinationaal opererend chemiebedrijf 
 Jan Twisk, Dow Chemicals 
 
 Toelichting: 
 Mensen moeten steeds langer werken. Aandacht voor de gezondheid van werknemers 

is daarom voor zowel de werknemers zelf als voor werkgevers van het grootste belang. 
Gezonde werknemers melden zich minder vaak ziek, zijn productiever en kunnen zich 
vaak beter concentreren. Er zijn verschillende manieren om aandacht te geven aan de 
gezondheid van werknemers. In deze sessie wordt toegelicht hoe verschillende arbo-
professionals aankijken tegen beroepsziekten en hoe hun perspectief invloed heeft op 
hun handelen. Daarnaast wordt geïllustreerd hoe een multinationaal chemiebedrijf met 
behulp van een geïntegreerde aanpak de gezondheid van haar werknemers beschermt 
en bevordert.  
 

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

 
 
MIDDAGPROGRAMMA, PLENAIR 
 
13.30 – 14.15 uur Feiten en fabels op de werkvloer: over de vereiste omgang met onzekere 

risico’s  
Dr. Elbert de Jong, Universitair Hoofddocent, Utrecht Centre for Accountability 
and Liability Law, Universiteit Utrecht 

 
14.15 – 14.30 uur Wissel naar zalen 
 
14.30 – 15.30 uur Tweede ronde sessies (E t/m H) 
  



Sessie E REACH en een toekomst zonder zeer zorgwekkende stoffen 
 
Voorzitter: dr. Erik van Deurssen, arbeidshygiënist, RPS analyse bv, Breda 

 
 Naar een toekomst zonder zeer zorgwekkende stoffen! En hoe het autorisatie 
proces binnen REACH daarbij kan helpen  
Rudolf van der Haar, Co-opted RAC member, ECHA (Finland) / MC MUTUAL (Spain) 
Toezicht op autorisatie  
Ir. Monique Waegemaekers, Inspectie SZW en dr. ir. Renske Beetstra, Inspectie SZW 

 
Toelichting 

 Vanuit REACH is het autorisatie proces in het leven geroepen om het gebruik van zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS) te verminderen. In het eerste deel van deze sessie wordt 
toegelicht welke rol de arbeidshygiënist kan vervullen bij dit proces. Aan de hand van 
een voorbeeld zullen de beoordelingscriteria voor autorisatie nader worden toegelicht. 
In het tweede deel van de sessie wordt ingegaan op de toezichthoudende taak van de 
Nederlandse overheid (I-SZW) aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 

 
 

Workshop F EMV (max. 30 deelnemers) 
 
  Voorzitter: Nick van den Hurk MSc, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Den Bosch 
 
  Workshop EMV voor beginners 
 Nick van den Hurk MSc, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Den Bosch 
 
 Toelichting: 
 Heb jij al vragen gekregen over elektromagnetische velden (of straling)? Had je een 

idee wat je moest doen? Wie je moest bellen? Of ben je het nog vooruit aan het 
schuiven? Neem deel aan deze workshop en ga met een stappenplan naar huis.  

 
 

Sessie G Grenswaarde benzeen een factor vijf omlaag: de consequenties voor de  
  arbeidshygiënist 
 
  Voorzitter: Stan de Poot MSc, arbeidshygiënist, Academisch Medisch Centrum,   
  Amsterdam 

 
  Grenswaarde benzeen een factor vijf omlaag: Waar komt dit vandaan? En wat  
  betekent dit voor de arbeidshygiëne? 
  Dr. ir. Daan Huizer, arbeidshygiënist, Caesar Consult, Nijmegen 
  Grenswaarde benzeen een factor vijf omlaag: Wat betekent dit voor jouw bedrijf?  
  Een praktijkvoorbeeld uit de tankopslag 
  Andrew Kube, arbeidshygiënist, Odfjell Terminals, Rotterdam 
 
  Toelichting: 
  Onlangs is de wettelijke Nederlandse grenswaarde voor benzeen fors verlaagd.  
  Dit heeft niet alleen de nodige impact op de vele sectoren waar blootstelling aan  
  benzeen kan plaatsvinden, maar ook op de arbeidshygiënische methoden en   
  technieken. In deze sessie aandacht voor de achtergrond van de grenswaarde-  
  verlaging en de praktische consequenties voor de arbeidshygiënist, geïllustreerd met  
  een voorbeeld uit de praktijk van een tankopslagbedrijf. 
  



Sessie H Hoe betrouwbaar zijn blootstellingsmodellen? 
   

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

 
Hoe betrouwbaar zijn blootstellingsmodellen?  
Dr.ir. Wouter Fransman, Senior Scientist, TNO 
Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht 
 
Toelichting 
Sinds de introductie van REACH zijn verschillende screeningsinstrumenten ( ECETOC 
TRA, MEASE, EMKGEXPO-TOOL en Stoffenmanager) voor de beoordeling van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen ontwikkeld en deze worden momenteel gebruikt 
voor beoordelingen in het kader van REACH. Hoewel deze screeningsinstrumenten een 
brede toepasbaarheid hebben, ontbreekt uitgebreide modelvalidatie (o.a. 
toepassingsgebied, intentie, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid). Deze instrumenten 
hebben blootstellingsbeoordelaars hulpmiddelen gegeven om de enorme last van 
risicobeoordelingen onder REACH aan te pakken. Het evalueren van deze modellen 
blijft echter achter en de evaluaties die zijn gedaan geven aan dat de modellen verre 
van perfect zijn. Wat is hun toepassingsdomein? Welke onzekerheden bevatten de 
modellen? Hoe moeten uitkomsten geïnterpreteerd worden? Gebruiken we in de 
toekomst alleen nog maar modellen, of is het verzamelen van blootstellingsmetingen 
anno 2018 nog steeds relevant voor een goede beoordeling? 
 

15.30 – 16.00 uur Pauze, informatiemarkt 
 
VERVOLG MIDDAGPROGRAMMA 
 
16.00 – 16.45 uur Derde ronde sessies (I / J) 
 

Sessie I  Bob van Beekprijs  

Diverse presentaties voor de Bob van Beekprijs. Tijdens de feestavond wordt de prijs 
uitgereikt aan de student met de beste scriptie van het jaar. 
 

    

Sessie J De arbeidshygiëne als professie; waar staan we nu? 
  Voorzitter: drs. Peter van Balen, consultant PreventPartner, Limmen 
 
  De stand van zaken wat betreft het nieuwe certificeringstraject 
  Ir. Huib Arts, Arbeidshygiënist, St. PPM, Eindhoven 
  Het beroepsprofiel van de arbeidshygiënist 
  Drs. Frank Brekelmans, Arbeidshygiënist, FB Advies, Soest 
  De ervaringen met de opleidingen MAH en de praktijk van de middelbaar   
  arbeidshygiënist 
  Corné Bulkmans, Muopo Inventive Consultancy, St. Willebrord 
 

De Nederlandse overheid vroeg in Europa in 2016 aandacht voor de blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen. Dat initiatief resulteerde in een Europees programma voor 
drie jaar (eindigt in 2019). Een concreet stappenplan om deze blootstelling terug te 
brengen en daardoor het aantal doden door carcinogene stoffen. In het verlengde 
hiervan vraagt het ministerie van SZW de komende 2 jaar aandacht voor het 
terugdringen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het algemeen. Een mooie 
kans om de toegevoegde waarde van de arbeidshygiëne te laten zien. Een oproep aan 
arbeidshygiënisten om werk te maken van preventie en mee te helpen om positieve 
resultaten te bereiken. Zijn we klaar voor die uitdaging? Er zijn ontwikkelingen in onze 
professie die een bijdrage kunnen leveren. Is dat een kwaliteitsslag als het gaat om de 
gecertificeerde AH? Is dat een explicieter beroepsprofiel? Is dat de AH dichter bij de 
werkvloer; meer praktische oplossingen? In deze sessie behandelen we de huidige 
stand van zaken. 



 
16.45 – 17.30 uur Ignite sessie (flitspresentaties) 

Ing. Edwin Hagelen (vz), UMC Utrecht 
 

   Leo van der Biessen, HaskoningDHV Nederland 
   Louis de Jong, Arbo Unie 
   Rimke Kerkhoff, Arbo Unie 

   Cornelis van Loon, ChemRade 
   Tamara Onos, Auxilium HSE 
   John Peters, Zorg van de Zaak 
   Wendel Post, Arbo Unie 
   Jan Snijder, Arbojan 
   Peter Wielaard, Betterworktogether 
 
17.30 uur  Borrel, informatiemarkt  
   Afmelden bij de symposiumbalie 
  
FEESTAVOND 
 
18.00 uur Social event  
 
20.00 uur  Diner in de Sociëteit 
 Uitreiking Buitenlandbeurs 
  
24.00 uur Einde feestavond 



DONDERDAG 12 april 2018 
 
08.30 - 09.00 uur Ontvangst, registratie, informatiemarkt 
 
 
OCHTENDPROGRAMMA, PLENAIR 
 
09.00 – 09.15 uur Opening 
   Ing. Jan Kegelaer, voorzitter Commissie Symposium, dagvoorzitter 
  

09.15 – 10.00 uur Gezond werken met stoffen 

Drs. Emiel Rolink, directeur Long Alliantie Nederland  
 

10.00 – 10.45 uur Vergrijzing van de beroepsbevolking & langer doorwerken: kansen voor  
   arbeidshygiënisten 
   Dr. Cecile Boot, Universitair hoofddocent arbeid en gezondheid, VU medisch  
   centrum, Amsterdam Public Health research institute, afd. sociale geneeskunde 
 
10.45 – 11.15 uur Pauze, informatiemarkt 
 
11.15 – 12.15 uur Vierde ronde sessies (K t/m M) 
 

Deelname is op deze dag 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 drie 
sessies K t/m M (4e ronde) en daarna N t/m P (5e ronde) en Q t/m S (6e 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 K Toekomst weg, door één toxische wolk? 
 

Voorzitter: Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 
 
BRZO bedrijven en zware ongevallen, Geen beproefde aanpak voorhanden 
Fred de Graaf, SHE & BC Manager, Stork Veco 
Zware ongevallen door intoxicatie 
Drs. ing. Jolanda Willems MBA, arbeidshygiënist, toxicoloog, bestuurder 
PreventPartner, Nijmegen 

   
Toelichting 

Enkele jaren geleden is het Besluit Risico’s Zware Ongevallen van kracht geworden. 
 Doel van dit besluit is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij 
 gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Veco is zo’n BRZO bedrijf waarbij de risico’s op het 
 gebied van zware ongevallen dienen te worden beoordeeld. In deze sessie zal vanuit 
 twee invalshoeken deze zoektocht worden toegelicht en een antwoord worden gegeven 
 op de verschillende vraagstukken. In het eerste deel staat centraal hoe bij Veco wordt 
 omgegaan met de verplichtingen die voortkomen uit de BRZO wetgeving ten aanzien 
 van zware ongevallen. In het tweede gedeelte wordt inzicht gegeven welke stoffen door 
 intoxicatie een zwaar ongeval kunnen veroorzaken bij Veco. 

  



Sessie L Hoe goed is de ECETOC TRA werknemer tool? 
 

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

 
 Hoe goed is de ECETOC TRA werknemer tool? Evaluatie van, en plannen voor 

studies ter validatie van het instrument 
Ir. Dook Noij, Dow Benelux 
Doe maar een ijzeren handschoen. De huidbelasting van schilders 
Ir. Tamara Onos, arbeidshygiënist, Auxilium HSE 

 
Toelichting 
De werknemer module van de ECETOC Targeted Risk Assessment (TRA) tool is 
ontworpen om de inhalatoire en dermale blootstelling van werknemers bij de productie 
en toepassing van chemische stoffen te schatten. In deze sessie wordt een overzicht 
gegeven waarin de ECETOC TRA werknemer tool is gevalideerd en zal op grond 
hiervan een analyse worden gemaakt van hoe goed het instrument presteert als 
zogeheten Tier-1 (conservatieve en eenvoudige) tool. Daarnaast wordt ingegaan op 
verdere plannen voor validatieverbeteringen en aanpassingen van de tool. 
Ook komt een concrete casus aan bod, waarbij zowel ECETOC TRA als 
Stoffenmanager is gebruikt om de huidbelasting van schilders te onderzoeken Daarbij is 
bepaald of de handschoenen die in het veiligheidsinformatiebladen werden 
voorgeschreven door de leverancier daadwerkelijk geschikt zijn voor de 
werkzaamheden. De handschoenkeuze van leveranciers beperkt zich tot de 
beoordeling van de invloed van het gebruikte product. Uit literatuur blijkt dat naast het 
product ook de werkomstandigheden en de werkzaamheden grote invloed hebben op 
de huidbelasting (denk aan vochtig werk, voorkomen van occlusie, klimaatinvloeden). 
Daardoor komen de werkinstructies die in dit onderzoek zijn geadviseerd niet altijd 
overeen met de adviezen die leveranciers geven in hun veiligheidsinformatiebladen. 
 
 

Sessie M De (bejaarde) ploegendienstmedewerker 
 
 Voorzitter: Cindy Bekker PhD, wetenschappelijk medewerker, RIVM, Bilthoven 
 
 Nachtwerk is ook zwaar werk, en nog ongezond ook 
 Prof. (em.) dr. Ir. Tjabe Smid, Amsterdam Health research institute, VUmc Amsterdam 
 Shift Your Work: Naar duurzame inzetbaarheid door nieuwe roosters 
 Hardy van de Ven PhD, TNO, Leiden 

 
 Toelichting: 
 Het is algemeen bekend dat het werken in ploegendiensten niet bevorderlijk is voor de 

gezondheid maar toch blijkt het in bepaalde bedrijfstakken onvermijdelijk. Daarnaast 
heeft de alsmaar stijgende pensioengerechtigde leeftijd als resultaat dat steeds meer 
oudere werknemers tot hun pensioenleeftijd in de ploegendienst moeten blijven werken. 
In deze sessie aandacht voor de gezondheidsrisico’s van nachtwerk en de duurzame 
inzetbaarheid van (oudere) ploegendienstmedewerkers. 

 
12.15 – 13.15 uur Lunch, informatiemarkt 
  
MIDDAGPROGRAMMA 
 
13.15 - 14.15 uur Vijfde ronde sessies (N t/m P) 
  



Sessie N De opkomst van sensortechnologie; een doorbraak in de arbeidshygiëne? 
 
 Voorzitter: Stan de Poot MSc, arbeidshygiënist, Academisch Medisch Centrum, 

Amsterdam 
 
 Sensor technologie: huidige en toekomstige mogelijkheden voor persoonlijke 

blootstellingmetingen bij werknemers 
 Max Hennekes, MSc, consultant arbeidshygiëne en toxicologie, Caesar Consult, 

Nijmegen 
 Meten op de werkplek - wearables en werkers 
 Dr. John Bolte, projectleider, RIVM, Bilthoven 
 
 Toelichting: 
 De toepassing van sensortechnologie in de maatschappij wordt almaar groter. Steeds 

vaker worden persoonsgebonden sensoren toegepast om de blootstelling van de mens 
in kaart te brengen. Wat zijn de mogelijkheden voor de arbeidshygiënist? In deze sessie 
worden we bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie en 
de toepasbaarheid in onze praktijk. 

 

Sessie O REACH/Mengselblootstelling 
 

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

 
Aansluiting REACH en Arbo - gaan SUMI’s het gat dichten? Een vergelijking met 
COSHH Direct Advice Sheets en Stoffenmanager® RIE WIK’s bij het verspuiten 
van verf. 
Dr.ir. Henri Heussen, Cosanta 
Mengselblootstelling: meer dan de som der delen? Een verkenning van methodes 
voor de beoordeling van de blootstelling aan een mengsel 
Jean-Marc Abbing, adviseur milieu en veiligheid, Advisory Group Health, Safety & 
Environment bij Royal HaskoningDHV, Amsterdam 
 
Toelichting 

  Sumi worstelen?? De beoordeling van blootstelling aan mengsels is soms ingewikkeld  
  en is voor velen van ons een worsteling met veronderstellingen. SUMI’s zullen ons hier  
  mogelijk een stuk bij kunnen helpen. Beide sprekers gaan hier vanuit hun eigen  
  invalshoek op in. 
 
Sessie P Over gevaren en oplossingen 
 
  Voorzitter: drs. Peter van Balen, consultant PreventPartner, Limmen 

 
Gaat de gezonde toekomst van de brandweerman in rook op? 
Drs. ing. Jolanda Willems MBA, arbeidshygiënist, toxicoloog, bestuurder 
PreventPartner, Nijmegen 
Beheersen van ethyleenoxide blootstelling in warehouses: meerdere opties 
mogelijk 

Dr. ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, DPSO Arbozorg, Kerkrade 
 
Toelichting 
Aannames over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zonder goede onderbouwing 
leidt tot voorstellen in de beheersing die gebaseerd kunnen zijn op los zand. Zeker als 
het gaat om situaties waarin de gevaren niet bekend zijn omdat samenstelling van de 
blootstelling onduidelijk is (welke stoffen zitten er nu eigenlijk in?). Maar ook situaties 
waarin men ervan uitgaat dat blootstelling niet aan de orde zal zijn (omdat de 
betreffende stof al lang is verdwenen) zonder dat die aanname wordt gecontroleerd op 
juistheid. In deze sessie worden deze beide situaties behandeld, een beter beeld van 
de gevaren geeft een beter zicht op het realiseren van oplossingen. 
 



14.15 – 14.30 uur Wissel naar zalen 

 
14.30 - 15.30 uur Zesde ronde sessies (Q t/m S) 

 
Sessie Q Asbest = emotie, of niet? 
 

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

 Asbest is emotie 
Ing. Geke van Meer, arbeidshygiënist, Lequality, IJsselstein 
René Bekman, voorzitter St. VIA, Jaarsveld 
 
Toelichting 
De regelgeving m.b.t. asbest is enige tijd geleden aangescherpt. Waar leidt dit toe, 
welke praktijksituaties kom je tegen en gaat dit allemaal wel goed? In deze sessie wordt 
ingegaan op een recente praktijkervaring namelijk asbesthoudend straalgrit tegen de 
achtergrond van de dynamiek en het krachtenveld van diverse belanghebbende partijen 
(overheid als regelgever èn als toezichthouder, diverse brancheverenigingen en de 
bedrijven die werken in en met asbest). Welke rol had de Arbeidshygiënist kunnen 
hebben? Hoe kunnen of moeten wij ons beter profileren zodat wij ook aan tafel zitten 
als het er om gaat? Wij nodigen jullie graag uit samen met een samengesteld panel 
voor een bijdrage aan deze discussie en eventueel het in de toekomst formeren van 
een aparte NVvA commissie ‘asbest’. 
 
 

Sessie R Gevaarlijke stoffen; veilig werken in een lab en risico’s tijdens 
zwangerschap 

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

  
 De ontwikkeling van een Veilige Werkwijze voor het werken met gevaarlijke 

stoffen in laboratoria 
 Wim Grisnich, DSM Resins & Functional Materials 
 Zwangerschap en blootstelling aan CMR-stoffen: gevaar versus risico  
 Ingrid Oirbons, MSc, gecertificeerd arbeidshygiënist, Expertise Centrum Toxische 

Stoffen Arbo Unie 

 
Toelichting: 
Voortbordurend op het onderzoek dat tijdens het NVvA symposium van 2017 is 
besproken, wordt in het eerste deel van deze sessie aan de hand van een voorbeeld 
uitgelegd hoe een organisatie of branche tot een gevalideerde Veilige Werkwijze komt 
voor het werken met gevaarlijke stoffen in laboratoria. In de tweede presentatie wordt 
de toepassing van het stappenplan voor het uitvoeren van de RI&E Zwangerschap en 
CMR-stoffen nader toegelicht. Het blijkt dat door het uitvoeren van de RI&E concreet 
kan worden aangegeven welke werkzaamheden met CMR-stoffen wel en niet mogen 
uitgevoerd door zwangeren. 

 
 
Workshop S Hiërarchie Grenswaarden 

 
Voorzitter: Nick van den Hurk MSc, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Den Bosch 
 
Op een lijn brengen van de Hiërarchie Grenswaarden 
Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht 
Dr. Joost van Rooij, Caesar Consult, Nijmegen 
Drs. Koen Verbist, Cosanta, Amstelveen 

  



 
Toelichting: 
Wat is de beste grenswaarde als je met het beoordelen van de blootstelling van 
medewerkers wil voldoen aan (1) de bescherming van hun gezondheid en/of (2) de 
relevante wet- en regelgeving (Arbo, REACH)? In de praktijk worden momenteel 
verschillende grenswaarde hiërarchieën gepromoot, achter welke sta jij? 

 
15.30 – 16.00 uur Pauze, informatiemarkt 
 
16.00 – 16.30 uur Buitenlandbeurs 

  Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht 
 Dr. ir. Remko Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en  
  Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 

 
16.30 – 17.15 uur Sparen voor je toekomst; wat bespiegelingen 
 Mark van de Veerdonk 
 
17.15 – 17.30 uur Prijs beste spreker en afsluiting 
   Ing. Jan Kegelaer, voorzitter Commissie Symposium 
 
17.30 – 18.00 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 een (gratis) 

pendeldienst vanaf station Driebergen/Zeist. Op het aanmeldingsformulier kunt u 
aangeven of u met het openbaar vervoer reist. Ca. één week voor het symposium 
ontvangt u verdere informatie over de pendeldienst. 
U kunt ook gebruik maken van de OV-fiets; de reisafstand bedraagt ca. 4 km. (15 
minuten). 

 
Aanmelding U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier op 

www.arbeidshygiene.nl, zie rubriek Symposium 2018 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                     € 120,= 
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 2018 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 aankomst op de locatie kunt u zich registreren bij de symposiumbalie. 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. 

  

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


WOENSDAG 11 april 2018 
 
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie, informatiemarkt 
 
OCHTENDPROGRAMMA  
PLENAIR 
 
09.30 – 09.45  Opening voorzitters 
   Dr. Joost van Rooij en ing. Jan Kegelaer 
 
09.45 – 10.30 Alcohol- en drugsvrij werken 

 Stephan Roelofs, Be-responsible, Hilversum 
 
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 – 14.15 Feiten en fabels op de werkvloer: over de vereiste omgang met onzekere 

risico’s  
Dr. Elbert de Jong, Universitair Hoofddocent, Utrecht Centre for Accountability 
and Liability Law, Universiteit Utrecht 

 
14.15 – 14.30  Wissel naar zalen 
 
14.30 – 15.30  2e ronde sessies: E t/m H 
 
15.30 – 16.00  Pauze 
   Informatiemarkt 
 
16.00 – 16.45  3e ronde sessies: I / J 
    
16.45 – 17.30  Ignite sessie 
    
17.30 – 18.00  Borrel 
   Informatiemarkt* 

Afmelden bij de symposiumbalie 
 
18.00 - 24.00  Feestavond 
   Social Event 

Diner 
Uitreiking Buitenlandbeurs 

    
 
 
 



DONDERDAG 12 april 2018 
 
08.30 – 09.00 uur Ontvangst, registratie, informatiemarkt 
 
OCHTENDPROGRAMMA  
PLENAIR 
 
09.00 – 09.15  Opening  
   Ing. Jan Kegelaer 
 

09.15 – 10.00  Gezond werken met stoffen 

Drs. Emiel Rolink, directeur Long Alliantie Nederland  
 
10.00 – 10.45  Vergrijzing van de beroepsbevolking & langer doorwerken: kansen voor  
   arbeidshygiënisten 
   Dr. Cecile Boot, Universitair hoofddocent arbeid en gezondheid, VU medisch  
   centrum, Amsterdam Public Health research institute, afd. sociale geneeskunde 
 
10.45 – 11.15  Pauze 
   Informatiemarkt* 
 
11.15 – 12.15  4e ronde sessies: K t/m M 
    
12.15 – 13.15  Lunch 
   Informatiemarkt* 
 
 
MIDDAGPROGRAMMA 
 
13.15 – 14.15  5e ronde sessies: N t/m P 
 
14.15 – 14.30  Wissel naar zalen 
 
14.30 – 15.30  6e ronde sessies: Q t/m S 
    
15.30 – 16.00  Pauze 
   Informatiemarkt* 
 
16.00 – 16.30 Buitenlandbeurs 
 
16.30 – 17.15 Sparen voor je toekomst; wat bespiegelingen 
 Mark van de Veerdonk 
 
17.15 – 17.30  Prijs beste spreker en afsluiting 
   Ing. Jan Kegelaer 
 
17.30 – 18.00  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. 
 
 
 

NB Safe the date: NVvA symposium 2019 op 10 en 11 april 2019 bij Woudschoten, Zeist! 


