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29e NVvA-symposium: Arbocadabra; Googelen of Goochelen? 
 
Welkom!  
 
Voor u ligt de nieuwe uitnodiging met programma voor het NVvA-symposium 2020.  
 
Woensdag 8 en donderdag 9 april 2020 wordt het 29e NVvA-symposium georganiseerd op de 
vertrouwde locatie Woudschoten in Zeist met als titel: 
 

“Arbocadabra; Googelen of Goochelen?” 
 

We nodigen u van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn. 
 
Iedereen haalt wel eens een truckje uit om een bijeenkomst, rapport of project tot een goed einde te 
brengen. Maar wat doe je als googlen dagelijkse praktijk wordt en je expertise constant ter discussie 
staat? Hoe lang zal het duren voordat zelfdiagnose ook in ons werkveld pop-upt? En wat te denken van 
het zelf meten van blootstelling met Apps zonder enige achtergrond of kennis? Is de arbeidshygiënist 
nog nodig als de medewerker ook zelf zijn smartphone in de lucht kan houden? Risicocommunicatie en 
journalistiek zijn nu, meer dan ooit, aspecten van ons vak waar we rekening mee moeten houden.  
 
Ook dit jaar hebben we als symposiumcommissie weer een gevarieerd programma uit de hoge hoed 
weten te toveren. 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. Volgens de inmiddels 
bewezen formule 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 Buitenlandbeurs, bedoeld als stimulans 
om de arbeidshygiënische kennis te verspreiden naar het buitenland weer op het programma. Deze 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 symposiumcommissie@arbeidshygiëne.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  
Nick van den Hurk, voorzitter  
 
Hoofdsponsor van het 29e symposium van de NVvA is RPS analyse bv 
 
 

 

http://www.arbeidshygiene.nl/symposium/


WOENSDAG 8 april 2020 
 
09.00 - 09.30 uur Ontvangst, registratie, informatiemarkt 
 
OCHTENDPROGRAMMA, PLENAIR 
 
09.30 – 09.45 uur Opening 
   Dr. Joost van Rooij, voorzitter NVvA 
   Nick van den Hurk MSc, voorzitter Commissie Symposium, dagvoorzitter 
      
09.45 – 10.15 uur De resultaten van overheidsprogramma’s voor beheersing van gevaarlijke 

stoffen. Het beeld bij de inspectie SZW. 
 Drs. Henk de Groot, Directeur toezicht, Inspectie SZW, Den Haag 
 
10.15 – 10.45 uur Arbeidshygiëne? Stof tot nadenken voor de longarts 
 Drs. Heleen den Besten: senior projectleider Long Alliantie Nederland 
 
10.45 – 11.15 uur Pauze, informatiemarkt 
 
11.15 – 12.15 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 A t/m D (1e ronde) en na de lunch uit E t/m 
H (2e ronde) en I t/m K (3e ronde). 
 
 

Sessie A Nadere RI&E Gevaarlijke Stoffen bij Defensie 
 
Voorzitter: Stan de Poot MSc, arbeidshygiënist, Amsterdam UMC, Amsterdam 

 
  Homogene blootstellingsgroepen: van werkplaats SEG naar bedrijfstak SEG 

ir. Ralf Cornelissen, arbeidshygiënist, Ministerie van Defensie - Coördinatiecentrum 
Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, Doorn 

  Nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen: reële opgave of mission impossible? 
  Programma Manager Nadere Inventarisaties, Ministerie van Defensie 

 
Toelichting: 
Binnen Defensie wordt door ca. 200 decentrale werkgevers de nadere inventarisatie 
gevaarlijke stoffen (NIGS) uitgevoerd, ondersteund door arbeidshygiënisten van het  
CEAG. In deze sessie wordt de systematische aanpak van dit project gepresenteerd,  
wordt ingegaan op de ontwikkelde tools evenals beleidskeuzen. Daarnaast wordt 
gepresenteerd hoe de blootstellingsbeoordeling per SEG plaatsvind. Hoe te komen van 
werkgever SEG tot een bedrijfstak SEG. 
 

 

Sessie B Gevaarlijke Stoffen 

 

 Voorzitter: Cindy Bekker PhD, wetenschappelijk medewerker, RIVM, Bilthoven 
 

  Gevaarlijke stoffen in de bouw: hoe kan het MKB daar veilig mee werken? 
  Dr. Johan Timmerman, specialist arbeidshygiëne en arbeidsepidemiologie,  
  Volandis, Harderwijk en Ing. Pieter de Boer, Aboma, Ede 
  Voldoen autorisaties aan de Arbowetgeving? 
  Renske Beetstra, adviseur, RIVM, Bilthoven 

 
Toelichting: 



Minder stoffig zowel letterlijk als figuurlijk nog steeds niet in voldoende mate 
gerealiseerd. Twee invalshoeken in deze sessie. Wat zijn de mogelijkheden om binnen 
het MKB en met name de bouw om handvatten te vinden om de ingewikkelde 
problematiek  m.b.t. stoffen te beheersen. Daarnaast een inzicht in de mogelijke 
raakvlakken tussen autorisatie in het kader van REACH en de verplichtingen uit de 
Arbowet. Beide presentaties gaan uit van concrete voorbeelden die ons op weg kunnen 
helpen.  

Workshop C Gezondheidsladder (max. 32 deelnemers) 

Sessie D 

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

De gezondheidsladder, een cultuuraanpak in de strijd tegen beroepsziekten. Niet 
googelen of goochelen, maar evidence based aan de slag voor een gezonde  
werkomgeving 
Drs. Marion van den Wittenboer, arbeids- en organisatiedeskundige, PreventPartner  

Toelichting: 
De veiligheidsladder is inmiddels een ingeburgerde methode om bedrijven te 
classificeren en te stimuleren in het verder ontwikkelen van het veiligheidsmanagement. 
De aandacht voor de gezondheid blijft hierbij achter. In de inleiding (15 min.) wordt 
ingegaan op een analoge methode voor gezondheidsmanagement, de 
gezondheidsladder. Deze is in het VK ontwikkeld en wordt daar met succes toegepast. 
In in het 2de deel, de workshop, wordt aan de hand van verschillende stellingen in 
discussiegroepen de toepasbaarheid in Nederland verkend. 

Arbeidshygiënische inbreng in een medisch multidisciplinair overleg over 
patiënten met mogelijk beroepsgebonden astma 

Voorzitter: drs. Peter van Balen, arbeidshygiënist PreventPartner, Limmen 

Gert-Jan Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland Tamara van den Berg, 
longconsulent, Franciscus Gasthuis & Vlietland 
Jaap Maas, klinisch arbeidsgeneeskundige, AMC-NCvB 
Peter van Balen, arbeidshygiënist, PreventPartner 
Heleen den Besten, senior projectleider, Long Alliantie Nederland 

Toelichting: 
Beroepslongziekten (waaronder beroepsastma) kunnen worden voorkomen door 
adequate preventieve maatregelen. Die maatregelen kunnen ook voorkomen dat reeds 
aanwezige of latente longaandoeningen door het werk erger worden of zich weer 
openbaren. Behandelaars zoals medisch specialisten hebben niet altijd zicht op de 
mogelijke blootstellingen die op het werk aanwezig zijn en een effectieve behandeling 
van patiënten in de weg kunnen zitten. In deze workshop demonstreren we de 
toegevoegde waarde van een klinisch multidisciplinair overleg (MDO) met daarin een 
bedrijfsarts en arbeidshygiënist. Aan de hand van een aantal cases wordt samen met 
de deelnemers aan de workshop de relatie tussen astmatische klachten met 
blootstellingen in het beroep geëvalueerd. Hierdoor ontstaan er een interventie 
perspectieven voor de medische specialist en de longconsulent. 

12.15 – 13.45 uur Lunch, informatiemarkt 
Tijdens de lunch vindt de Algemene LedenVergadering NVvA plaats 



MIDDAGPROGRAMMA, PLENAIR 
 
 
 
13.45 – 14.45 uur Tweede ronde sessies (E t/m H) 
 

Sessie E Arbeidshygiënische tools 
 
Voorzitter: Ir. Lou Meertens, arbeidshygiënist, Arbomeer, Utrecht 

 

  Lekkage in het lab – een rekenkundige benadering van een chemische spill  
Stan de Poot MSc, arbeidshygiënist, Amsterdam UMC, Amsterdam 

  ‘Je had hier gisteren moeten zijn’ – Verzamelen en interpreteren van   
  blootstellingsgegevens in de praktijk 
  Dr. ir. Daan Huizer, arbeidshygiënist, Caesar Consult, Nijmegen 
 

Toelichting: 
 In deze sessie wordt ingegaan op oplossingen voor dagelijks problemen waar een 

praktiserende arbeidshygiënist mee wordt geconfronteerd. Zo wordt de vraag 
behandeld hoe een blootstellingsniveau te schatten bij een spill in een laboratorium. Dit 
gebeurt aan de hand van modellen (o.a. IHMOD 2.0) voor een 4-tal stoffen.  

 In de 2de presentatie gaat de aandacht uit naar de vraag; hoeveel metingen moet ik 
doen opdat een betrouwbare blootstellingsbepaling wordt verkregen en hoe kunnen 
schattingsmodellen gebruikt worden bij gecombineerde blootstelling waarbij bij 
verschillende  taken blootstelling plaatsvindt aan verschillende stoffen? 

 
 

Sessie F Regelgeving 
 

Voorzitter: Ir. André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem 
 
  Hokus Pokus Plus: een Arbocatalogus! Een toelichting op de nieuwe Beleidsregel 
  Arbocatalogi 2019 
  Ir. Chantal van Hengstum, specialist arbeidshygiëne, Inspectie SZW, Utrecht 
  ISO 45001, lust of last voor arbeidshygiënist? 
  Frans Stuyt, directeur, SCCM, Den Haag en Huib Arts, Arbeidshygiënist, Arboplaats,  
  Gouda 
 
 Toelichting: 

Een deel van ons werk is gerelateerd aan wetgeving en normring. Misschien niet altijd 
even populair, maar wel voor een fors deel bepalend voor de inhoud van ons werk. 
Deze sessie zal ons verder informeren over de veranderde regelgeving rondom 
arbocatalogi  en de kansen voor de arbeidshygiënist als gevolg van de wijziging van de 
normering van Arbomanagementsystemen van  OSHAS 18001 naar ISO45001. 

 
 

Sessie G Sensoren op de werkplek 
 
  Voorzitter: Dr. Eelco Kuijpers, scientist innovator, TNO, Zeist 

 
  Sensoren op de werkplek – Een voorbeeld uit de bakkersindustrie 
  Sander Ruiter MSc, onderzoeker, TNO, Zeist en Hasnae Ben Jeddi, student Toxicology, 
  Universiteit Utrecht 
  Sensoren op de werkplek 
  Maaike Le Feber, senior scientist/integrator, TNO, Zeist 
  



  Toelichting: 
Sensoren hebben de potentie om de werkplek te innoveren en werknemers meer te 
betrekken bij ons werk zonder arbocadabra, met als uiteindelijk doel het aantal 
beroepsziekten te reduceren. In deze sessie wordt vanuit twee invalshoeken gekeken 
naar deze ontwikkeling. Allereerst een presentatie over de concrete toepassing van 
sensoren in verschillende bakkerijen. Daarna aandacht in een interactief deel voor 
mogelijke nadelen van sensoren met betrekking tot privacy en ethiek aspecten. 
 

 

Workshop H Toolbox nieuwe stijl (max. 24 deelnemers) 
   

Voorzitter: dr. Erik van Deurssen, arbeidshygiënist, RPS analyse bv, Breda 
 
  Klassikale toolbox meetings gevaarlijke stoffen? Dat kan beter! 
  Leonie de Jong, arbeidshygiënist, opleider- consultant, Cosanta, Amstelveen 

 
Toelichting: 
In deze workshop maken jullie kennis met een nieuwe vorm van een toolbox over 
gevaarlijke stoffen, met de focus op interactie en samenwerking. Aan de hand van 
diverse voorbeelden die in groepjes uitgewerkt worden, heb je na het volgen van deze 
workshop hopelijk nieuwe inzichten verkregen hoe op een meer praktische manier 
voorlichting kan worden gegeven aan medewerkers over gevaarlijke stoffen. 
 
 

14.45 – 15.15 uur Pauze, informatiemarkt 
 
 
VERVOLG MIDDAGPROGRAMMA 
 
15.15 – 16.15 uur Derde ronde sessies (I t/m K) 
    

Sessie I Gezondheidsmonitoring 
 
  Voorzitter: Ing. Fenna de Boer, arbeidshygiënist, Zorg van de Zaak, Utrecht 
 
  De RI&E en het PAGO in de strijd tegen beroepsziekten door gevaarlijke stoffen 

Ir. Rimke Kerkhoff, arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige, Arbo Unie, Rotterdam 
en Ir. Trienke Jongedijk, Arbo Unie, Groningen 

  Gezondheidsmonitoring bij de brandweer; Registratie van blootstelling, PAGO en 
  onderzoek 
  Drs. ing Jolanda Willems MBA, arbeidshygiënist/toxicoloog, PreventPartner, Nijmegen 
 

Toelichting: 

Professionals, zoals arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en bedrijfsartsen vormen 
een belangrijke schakel in het herkennen en voorkomen van beroepsziekten gevaarlijke 
stoffen. In de praktijk lijkt deze rol nog niet optimaal te worden ingevuld. In deze 
workshop worden twee verschillende onderzoeken op gebied van 
gezondheidsmonitoring nader belicht en worden belangrijkste resultaten die relevant 
zijn voor het arbeidshygiënisch werkveld gepresenteerd. 
 

 

Sessie J Actueel en politiek gevoelig 
 

Voorzitter: Ir. André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem 
 
  Meer te weten komen over de lotgevallen van hexavalent chroom in het lichaam –  
  eerste uitkomsten van de Europese chroomstudie 

Dr. ir. Paul Scheepers, universitair hoofddocent, Radboud Institute for Health Science, 
Nijmegen 



Maurice van Dael, research analyst, Radboud Institute for Health Science, Nijmegen 
Rob Anzion, senior research analyst, Radboud Institute for Health Science, Nijmegen 

  Is het afschalen van het saneren van asbest bevattende vensterbanken naar  
  risico klasse 1 arbeidshygiënisch verantwoord? 
  Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht 
 

Toelichting: 
Twee onderwerpen uit ons vakgebied die regelmatig maar vaak ongenuanceerd 
aandacht krijgen in de media: Asbest en Chroom 6. Dit zijn tevens ook aandachtsvelden 
die vanwege hun persistente karakter en veelvuldig gebruik in het verleden ons nog 
lang zullen achtervolgen. 
 
 

Workshop K Biologische agentia 
 

Voorzitter: Stan de Poot MSc, arbeidshygiënist, Amsterdam UMC, Amsterdam 
 
  Weet je wat ik zie als ik gemeten heb? Allemaal schimmels! 

Dr. Jos Rooyackers, longarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen 
(NKAL), Utrecht  
Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL), Utrecht 

 
Toelichting: 
Wanneer gezondheidsklachten in verband worden gebracht met de kwaliteit van het 
binnenmilieu kan dit leiden tot meetonderzoek naar micro-organismen. In deze 
workshop worden de do’s en don’ts aan de hand van casuïstiek besproken. 
 

 
16.15 – 17.15 uur Ignite sessie (flitspresentaties) 

Ing. Edwin Hagelen (vz), UMC Utrecht 
 
17.15 – 17.30 uur Dagafsluiting 
   Nick van den Hurk MSc, voorzitter Commissie Symposium, dagvoorzitter 
 
17.30 – 18.00 uur Borrel, informatiemarkt  
   Afmelden bij de symposiumbalie 
  
FEESTAVOND 
 
18.00 uur Social event: Workshop Haka 
 
20.00 uur  Diner in de Sociëteit 
 Uitreiking Buitenlandbeurs 
  
24.00 uur Einde feestavond 



DONDERDAG 9 april 2020 
 
08.30 - 09.00 uur Ontvangst, registratie, informatiemarkt 
 
 
OCHTENDPROGRAMMA, PLENAIR 
 
09.00 – 09.15 uur Opening 
   Nick van den Hurk MSc, voorzitter Commissie Symposium, dagvoorzitter 
  
09.15 – 10.00 uur Het microbioom van de werkplek 

Dr. ir. Lidwien Smit, IRAS, Universiteit Utrecht 
 

10.00 – 10.45 uur Occupational Exposome, beroepsmatige blootstellingen en   
   neurodegeneratieve aandoeningen 
   Dr. Susan Peters, IRAS, Universiteit Utrecht 
 
10.45 – 11.15 uur Pauze, informatiemarkt 
 
11.15 – 12.15 uur Vierde ronde sessies (L t/m O) 
 

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 L t/m O (4e ronde) en daarna P t/m R (5e ronde) en S t/m U (6e ronde). 

 

Sessie L Oplosmiddelen 
 

Voorzitter: Ir. André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie, Arnhem 
 
  OPS risico voor een aansprakelijkheidsstelling 

Ir. Theo Scheffers, consultant arbeidshygiëne TSAC, Maastricht 
  Arbeidshygiëne ten top: Piekblootstelling methanol 

Ir. Jodokus Diemel, arbeidshygiënist, Bureau Diemel, Amsterdam 
 

Toelichting: 
Oplosmiddelen problematiek was al een top topic toen deze beide sprekers nog niet 
konden vermoeden dat ook zij ooit grijze haren zouden krijgen. Kortom een schat aan 
ervaring op het podium. Beide sprekers een verschillend verhaal, maar wel herkenbare 
feiten. Meetresultaten uit het verleden zijn van geringe waarde als ze niet goed 
gedocumenteerd zijn. (Historische) blootstellingsschatting met behulp van modellen blijft 
moeilijk zeker als het juridische consequenties heeft. De modellen leveren namelijk 
sterk wisselende resultaten op.    
 
 

Sessie M Soja en de bedrijfsarts 
 

Voorzitter: dr. Erik van Deurssen, arbeidshygiënist, RPS analyse bv, Breda 
 
  Emissie en blootstelling aan inhaleerbare allergenen in de sojaboon verwerkende 
  industrie. Haalbaarheidsonderzoek naar een grenswaarde voor    
  sojaeiwitallergenen. 
  Drs. Peter van Balen, arbeidshygiënist PreventPartner, Limmen 
  Het is niet wat het lijkt 
  Drs. Jan Bakker, klinisch arbeidsgeneeskundige / beroepsziektespecialist, Polikliniek  
  Mens en Arbeid / Arbeidsdermatologie/Nederlands Centrum voor Beroepsziekten  
  Amsterdam UMC, Amsterdam 
 



 Toelichting: 

In de eerste presentatie wordt ingegaan op een combinatie van luchtmetingen en 
modelschattingen die van invloed zijn op de haalbaarheid van de grenswaarde voor 
sojaeiwitallergenen. Het blijkt dat technische maatregelen hiervoor noodzakelijk zijn en 
dat de industrie het belang van deze investeringen in moet gaan zien. In de tweede 
presentatie wordt het belang van de samenwerking tussen bedrijfsarts en 
arbeidshygiënist benadrukt, met als doel om effectieve interventies te kunnen 
implementeren. 
 

 

Workshop N Signaleren van beroepsgebonden aandoeningen (max. 30 deelnemers) 
 
 Voorzitter: Stan de Poot MSc, arbeidshygiënist, Amsterdam UMC, Amsterdam 
 
  Van signalering naar preventie van beroepsgebonden huid- en    
  luchtwegaandoeningen door schadelijke stoffen. 
  Marijke Schutte MSc, Coronel instituut voor arbeid en gezondheid/Nederlands Centrum  
  voor beroepsziekten, AmsterdamUMC, Amsterdam 
  Stan de Poot MSc, arbeidshygiënist, Amsterdam UMC, Amsterdam 
  
 Toelichting: 
 De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het signaleren van beroepsziekten. Met de 

kennis van beroepsmatige blootstelling is de arbeidshygiënist een logische partner bij 
het beoordelen van de beroepsgebondenheid van een aandoening. In deze workshop 
wordt dit proces mede aan de hand van casuïstiek belicht. 

 
 

Workshop O Wegwijzer gevaarlijke stoffen (max. 30 deelnemers) 
 
  Voorzitter: Dr. Eelco Kuijpers, scientist innovator, TNO, Zeist 

 
  Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen – Van beoordeling tot borging 
  Birgit van Duuren-Stuurman MSc, onderzoeker arbeidshygiëne, TNO, Zeist  
  Luuk van Wel MSc., onderzoeker, TNO, Zeist 
 

Toelichting: 
TNO heeft in samenwerking met het ministerie van SZW de Wegwijzer Gevaarlijke 
stoffen ontwikkeld. De wegwijzer gevaarlijke stoffen is een hulpmiddel om op een 
gestructureerde wijze maatregelen te treffen zonder arbocadabra om gezond en veilig 
te werken met gevaarlijke stoffen en te komen tot (de introductie van) veilige 
werkwijzen. In deze workshop gaat u zelf aan de slag met de wegwijzer. Vergeet uw 
laptop niet! 

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

Sessie P Biologische monitoring 
 

Voorzitter: Cindy Bekker PhD, wetenschappelijk medewerker, RIVM, Bilthoven 

 
  Van nauwelijks PBM’s naar volledig bepakt, en weer terug 
  Miriam van der Bij, EHS-specialist, BASF, De Meern en Saskia Vermij,    
  arbeidshygiënist, BASF, De Meern 
  Biological Monitoring Guidance Values: guidance of verwarrend? Een   
  formuleerder’s case studie gebaseerd op 15 jaar monitoring 



Henri Heussen PhD, CTO, Cosanta, Amstelveen 
Toelichting: 
Twee klassieke onderzoeken naar blootstelling, waarbij biologische monitoring een 
essentiële rol heeft gespeeld. Beide onderwerpen geven een mooie doorkijk in de 
mogelijkheden en onmogelijkheden om biologische monitoring in te zetten als 
onderdeel van de blootstellingsbeoordeling. 
 
 

Sessie Q Chroom-6 
 
  Voorzitter: drs. Peter van Balen, arbeidshygiënist PreventPartner, Limmen 
 
  Preventieregime Chroom-6 
  Drs. ing Jolanda Willems MBA, arbeidshygiënist/toxicoloog, PreventPartner, Nijmegen 
  NVvA-expertgroep chroom-6; de aanpak en resultaten 

Ir. Monique Waegemaekers, arbeidshygiënist, Inspectie SZW, Utrecht 
Ir. Sander Wander, senior adviseur / arbeidshygiënist Rijkswaterstaat CD-HRMO  
Werk en Gezondheid, Utrecht 
 
Toelichting: 
De afgelopen jaren heeft de aandacht voor chroom-6 ervoor gezorgd dat het 
arbeidshygiënische denken in risico’s voor de gezondheid weer meer wordt 
gewaardeerd. Nog altijd zijn er belangrijke stakeholders die erop wijzen dat chroom-6 
een gevaarlijke stof is maar steeds nadrukkelijke wordt in de media gerefereerd dat om 
er ziek van te worden er sprake moet zijn van blootstelling. In deze sessie worden twee 
ontwikkelingen gepresenteerd. Op de allereerste plaats de onderbouwing en realisatie 
van versie 1 van het beheersprotocol chroom-6 van RWS, ProRail en RVB. Vervolgens 
worden de discussies die hierna zijn gevoerd en de consensus die op specifieke 
thema’s is ontstaan onder deelnemers aan de expertgroep chroom-6 van de NVvA uit 
de doeken gedaan. Afgesloten wordt met een doorkijk naar de ontwikkelingen die dit 
jaar worden verwacht op dit thema. 
 
 

Workshop R Hitte en gezondheid 
 
  Voorzitter: Dr. Eelco Kuijpers, scientist innovator, TNO, Zeist 
  
  Effecten van hitte op algemene en beroepsbevolking: Gezamenlijke aanpak  
  GGD’en en arbodiensten 
 
  Dr. Peter van den Hazel, medisch milieukundige, GGD Gelderland-Midden 
  Dr. ir. Moniek Zuurbier, environment and health consultant, GGD Gelderland-Midden 
 

Toelichting: 
In deze workshop staan we stil bij de impact van hitte op gezondheid. De workshop 
start met een introductie over de mogelijke effecten van hitte gezien vanuit zowel het 
publieke als het arboperspectief met o.a. aandacht voor resultaten uit vijf industrieën in 
Europa van het EU-project HEAT-SHIELD. Vervolgens is er aandacht voor maatregelen 
die (preventief) getroffen kunnen worden bij de bescherming tegen hitte. Tot slot volgt 
een discussie over de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak bij de preventie 
van hitte-gerelateerde gezondheidseffecten door GGD’en en arbodiensten. 
 
 

14.15 – 14.30 uur Wissel naar zalen 

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

 
  



Sessie S Biologische agentia - 2 
 
Voorzitter: Ir. Lou Meertens, arbeidshygiënist, Arbomeer, Utrecht 
 

  Legionella, van ramp naar evaluatie 
  Wilco van der Lugt, eigenaar, Van der Lugt BV, Alkmaar 
  Nieuwe risico’s bij recyclen van minerale reststromen 
  Drs. ing Jolanda Willems MBA, arbeidshygiënist/toxicoloog, PreventPartner, Nijmegen 
 

Toelichting: 
De ingrijpende regelgeving voor Legionella bestaat nu al zo’n 20 jaar, maar zijn  
hiermee de Legionella risico’s uitgebannen? Een grondige evaluatie is tot op heden 
uitgebleven. In deze presentatie wordt ingegaan op een evaluatie die wèl is uitgevoerd 
o.a. op basis van een evaluatie in 206 gebouwen. 
In de 2de lezing wordt ingegaan op een casus bij het recyclen van minerale 
reststromen. Werknemers blijken na verloop van de tijd, in toenemende mate te 
verzuimen met als oorzaak infectieziekten. In een Multi-disciplinaire aanpak met een 
bedrijfsarts/ toxicoloog en twee arbeidshygiënisten is een uitgebreid onderzoek 
uitgevoerd. Wordt de oplossing gevonden? 
 

 

Sessie T Richtlijnen 
 
  Voorzitter: Ing. Fenna de Boer, arbeidshygiënist, Zorg van de Zaak, Utrecht 
 
  Afleiden van veilige grenswaarden voor stoffen in de apotheek: ARBO en   
  kruiscontaminatie 

Dr. Joost van Rooij, Caesar Consult, Nijmegen 
  Het grote risico van nachtwerk: wat moeten we ermee?  De nieuwe richtlijn van de 
  NVAB 
  Prof. (em.) dr. Ir. Tjabe Smid, Amsterdam Health research institute, VUmc Amsterdam 
 
 Toelichting: 

In deze sessie komen 2 verschillende voorbeelden aan bod van richtlijnen die belangrijk 
zijn voor het werkveld van de arbeidshygiënist. De eerste presentatie zal ingaan op de 
overeenkomsten en verschillen worden getoond van twee aanpakken voor het afleiden 
van grenswaarde met speciale aandacht voor wat we als arbeidshygiënist van de 
'pharmacologisch aanpak' kunnen leren. De tweede presentatie gaat over de recente 
nieuwe NVAB richtlijn voor nachtwerk waar een belangrijk deel gewijd is aan de 
mogelijkheden voor preventie, het domein dat bedrijfsartsen delen met 
arbeidshygiënisten.   

 
 

Workshop U Meten met beperkte middelen 
   

Voorzitter: dr. Erik van Deurssen, arbeidshygiënist, RPS analyse bv, Breda 
 
  Meten met beperkte middelen 
  Ing. Pieter de Boer, veiligheidskundige, Aboma, Ede 
 
  Toelichting: 

In deze workshop wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van enkele methodes die 
gebruikt kunnen worden om een eerste indicatie te krijgen van blootstelling op de 
werkvloer. Uiteindelijk is het doel om op het einde van de workshop vuistregels met 
elkaar op te stellen aangaande deze andere manier van werken. 

 
 
15.30 – 16.00 uur Pauze, informatiemarkt 
 



16.00 – 16.30 uur Buitenlandbeurs: Reducing infections among health care workers in 
Ghana 

 Zita Kolder MSc, arbeidshygiënist, Erasmus MC, Rotterdam   
 
16.30 – 17.15 uur Arbeidshygiënist in de digitale revolutie 

 George Parker, creative director/performer/gids in verandering, Spider Works  
 
17.15 – 17.30 uur Prijs beste spreker en afsluiting 
   Nick van den Hurk MSc, 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 2019 inschrijfformulier. 
 Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een deelnamebevestiging c.q. factuur. 
 
 Kosten  NVvA-, BSOH-, NVVK- BA&O, HumanFactorsNL leden: 

1 dag         € 270,= 
2 dagen        € 395,= 

 Niet-leden: 
1 dag         € 320,= 
2 dagen        € 515,= 
Studenten jonger dan 25 jaar (kopie inschrijvingsbewijs meesturen) 
1 dag                     €   75,= 
2 dagen        € 110,= 

 Studenten MAH/Post HBO AH/AIO (kopie inschrijvingsbewijs meesturen) 
1 dag                     € 125,= 
2 dagen        € 255,= 

 
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 2020 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. Na afloop van het symposium worden geen 
certificaten meer uitgereikt, maar u ontvangt via mail een bevestiging van uw deelname. 
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, Weegschaalstraat 3, 

5632 CW  Eindhoven, tel. 040 2911424, e-mail: 
symposiumcommissie@arbeidshygiene.nl of zie: www.arbeidshygiene.nl/symposium.  

  

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


WOENSDAG 8 april 2020 
 
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie, informatiemarkt 
 
OCHTENDPROGRAMMA  
PLENAIR 
 
09.30 – 09.45  Opening voorzitters 
   Dr. Joost van Rooij en Nick van den Hurk MSc 
 
09.45 – 10.15 De resultaten van overheidsprogramma’s voor beheersing van gevaarlijke 

stoffen. Het beeld bij de inspectie SZW. 
 Drs. Henk de Groot, Directeur toezicht, Inspectie SZW, Den Haag 
 
10.15 – 10.45 Arbeidshygiëne? Stof tot nadenken voor de longarts 
 Drs. Heleen den Besten: senior projectleider Long Alliantie Nederland 
 
10.45 – 11.15 Pauze, informatiemarkt 
 
11.15 – 12.15  Eerste ronde sessies (A t/m D) 
 
12.15 – 13.45  Lunch 
   Informatiemarkt* 
 

Tijdens de lunch vindt de Algemene LedenVergadering NVvA plaats 
 
 
MIDDAGPROGRAMMA 
 
13.45 – 14.45 2e ronde sessies: E t/m H 
 
14.45 – 15.15  Pauze 
   Informatiemarkt 
 
15.15 – 16.15  3e ronde sessies: I / K 
    
16.15 – 17.15  Ignite sessie 
 
17.15 – 17.30  Dagafsluiting 
   Nick van den Hurk MSc 
 
17.30 – 18.00  Borrel 
   Informatiemarkt* 

Afmelden bij de symposiumbalie 
 
18.00 - 24.00  Feestavond 
   Social Event: Haka workshop 

Diner 
Uitreiking Buitenlandbeurs 

    
 
 
 



DONDERDAG 9 april 2020  
 
08.30 – 09.00 uur Ontvangst, registratie, informatiemarkt 
 
OCHTENDPROGRAMMA  
PLENAIR 
 
09.00 – 09.15  Opening  
   Nick van den Hurk MSc 
 
09.15 – 10.00  Het microbioom van de werkplek 

Dr. ir. Lidwien Smit, IRAS, Universiteit Utrecht 
 

10.00 – 10.45  Occupational Exposome, beroepsmatige blootstellingen en   
   neurodegeneratieve aandoeningen 
   Dr. Susan Peters, IRAS, Universiteit Utrecht 
 
10.45 – 11.15  Pauze, informatiemarkt 
 
11.15 – 12.15  Vierde ronde sessies (L t/m O) 
    
12.15 – 13.15  Lunch 
   Informatiemarkt* 
 
 
MIDDAGPROGRAMMA 
 
13.15 – 14.15  5e ronde sessies: P t/m R 
 
14.15 – 14.30  Wissel naar zalen 
 
14.30 – 15.30  6e ronde sessies: S t/m U 
    
15.30 – 16.00  Pauze 
   Informatiemarkt* 
 
16.00 – 16.30 Buitenlandbeurs: Reducing infections among health care workers in 

Ghana 
 Zita Kolder MSc, arbeidshygiënist, Erasmus MC, Rotterdam 
 
16.30 – 17.15 Arbeidshygiënist in de digitale revolutie 

 George Parker, creative director/performer/gids in verandering, Spider Works  
 
17.15 – 17.30  Prijs beste spreker en afsluiting 
   Nick van den Hurk MSc 
 
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. 
 
 
 


