
Intervisie/casuïstiek

Versterken herkennen beroepsziekten 
door gevaarlĳke stoffen door RI&E en PAGO

Intervisiegroep:
Multidisciplinaire groep van maximaal 6 personen, bestaande uit 2 à 3 bedrĳfsartsen
en 2 à 3 arbeidshygiënisten en/of veiligheidskundigen.

Doel:
Verzamelen en combineren van informatie vanuit de sector, de RI&E en het PAGO om
een beter beeld te krĳgen van de mogelĳke risico’s voor beroepsziekten in die sector 
én nagaan welke stappen in het proces verbeterd kunnen worden.

Methode:
Onderstaande stappen kunnen op 2 manieren doorlopen worden. Heeft één van de
artsen recent een casus gehad met een vermoedelĳke beroepsziekte t.g.v. beroeps-
matige blootstelling aan gevaarlĳke stoffen (ongeacht of daar wel of geen melding
van gedaan is), neem dan deze situatie als casus. Is er geen casus beschikbaar,
spreek dan af voor welk sector/branche jullie de intervisie gaan doorlopen.

Benodigd:
Laptop(s) en internetverbinding
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Casuïstiek
1. Introductie
2. Beroepsziekten
3. RI&E
4. Aanvullende RI&E
5. PAGO
6. Afsluitend

Deze intervisie /casuïstiek is onderdeel van de training Gevaarlĳke stoffen en beroepsziekten. 
Deze training is gratis beschikbaar en mag worden aangepast om beter aan te laten sluiten 
op de doelgroep. Copyright © 2020 Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA)

www.arbeidshygiene.nl 
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1. Introductie

Casuïstiek                                                                                  Intervisie

Informatiebronnen:
• Arbocatalogus: https://arbozone-tools.sdu.nl/tools-archief/acw/inh_index.html
• NCvB: https://www.beroepsziekten.nl/sectoren-top-10-beroepsziekten
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Inbrenger casus:
• Beschrĳf de casus.
• Welk soort bedrĳf/sector/branche?
• Wat waren de klachten?
Groep:
• Stel jezelf voor en deel je relevante 

ervaring in deze sector/branche met
elkaar.

• Welke informatie is bekend over 
bedrĳf, sector, branche? Kĳk naar 
beschikbare informatie zoals arboc -
atalogus, NCvB. Wĳs anderen op 
andere relevante informatiebronnen
met informatie over branche, bloot-
stelling of beroepsziekten.

• Bespreek welke nieuwe inzichten, 
informatie deze stap je opgeleverd
heeft.

• Stel jezelf voor en geef aan in welke
soort bedrĳven jĳ vooral werkzaam
bent.

• Spreek af voor wat voor soort bedrĳf,
sector, branche jullie de intervisie
gaan doorlopen.

• Deel je relevante ervaring in deze
sector/branche met elkaar.

• Welke informatie is over bedrĳf, 
sector, branche bekend? Kĳk naar
beschikbare informatie zoals arbo -
catalogus, NCvB. Wĳs anderen op
andere relevante informatiebronnen
met informatie over branche, bloot-
stelling of beroepsziekten.



2. Beroepsziekten

Casuïstiek                                                                                  Intervisie
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Groep
• Doorloop samen het zes-stappen -

model van het NCvB. De Inbrenger
van de casus licht toe wat de uitkom-
sten per stap waren. Groepsleden
stellen zo nodig open vragen ter ver-
duidelĳking.

• Stel vast welke informatie nodig is
voor het doorlopen van de 6 stappen,
waar deze informatie te vinden is en
wie hiervoor (idealiter) betrokken
moeten worden.

• Welke registratierichtlĳn is voor 
deze beroepsziekte van toepassing?
Noteer de richtlĳn en de van toepas-
sing zĳnde CAS-code.

• Doorloop de registratierichtlĳn, 
ga na welke informatie nodig is. 
De inbrenger van de casus geeft aan
welke informatie voorhanden was,
welke informatiebronnen (documen-
ten, personen) hĳ/zĳ geraadpleegd
heeft en welke informatie onvolledig
was of ontbrak.

• Bespreek of / welke acties in jouw
praktĳk nodig zĳn om te voldoen aan
de gevraagde informatie in de richt-
lĳn.

• Doorloop samen het zes-stappen -
model van het NCvB.

• Stel vast welke informatie nodig is
voor het doorlopen van de 6 stappen,
waar deze informatie te vinden is en
wie hiervoor (idealiter) betrokken
moeten worden.

• Ga na welke registratierichtlĳn(en)
voor deze branche/sector van 
toepassing (kunnen) zĳn. Noteer de
richtlĳn(en) en de CAS-code(s).

• Doorloop een (van de) registratie-
richtlĳn(en), ga na welke informatie
(documenten, personen) hiervoor
nodig is.

• Bespreek of/welke acties in jouw
praktĳk nodig zĳn om te voldoen 
aan de gevraagde informatie in de
richtlĳn.



3. RI&E

Casuïstiek                                                                                  Intervisie
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Inbrenger casus
• Was er een (recente) RI&E? Is deze

gebruikt bĳ het vaststellen van de 
relatie tussen de klachten en het
werk? Zo nee, waarom niet en hoe is
dan de relatie met werk vastgesteld?

• Op welke manier is gekeken naar de
totale duur / historie van de bloot-
stelling?

Groep
• Bespreek welke informatie over 

gevaarlĳke stoffen, beheersmaat-
regelen en gebruikte persoonlĳke 
beschermingsmiddelen doorgaans
oplevert. Is dit voor de bedrĳfsarts
voldoende om te beoordelen of de
klachten werkgerelateerd zĳn?

• Stel gezamenlĳk vast welke informa-
tie een RI&E moet opleveren t.a.v.
blootstelling aan gevaarlĳke stoffen,
beheersmaatregelen, persoonlĳke 
beschermingsmiddelen, al dan niet
opgesplitst naar afdeling en functie.
Hou hierbĳ de haalbaarheid in de
gaten.

• Bespreek welke informatie de RI&E
doorgaans oplevert over gevaarlĳke
stoffen, beheersmaatregelen en 
gebruikte persoonlĳke beschermings-
middelen. Is dit voor de bedrĳfsarts
voldoende om te beoordelen of de
klachten werkgerelateerd zĳn?

• Stel gezamenlĳk vast welke informa-
tie een RI&E moet opleveren t.a.v.
blootstelling aan gevaarlĳke stoffen,
beheersmaatregelen, persoonlĳke 
beschermingsmiddelen, al dan niet
opgesplitst naar afdeling en functie.
Hou hierbĳ ook de haalbaarheid in
de gaten.



4. Aanvullende RI&E

Casuïstiek                                                                                  Intervisie
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Inbrenger casus
• Was er onderzoek naar gezondheids-

risico’s op de werkplek aanwezig
(RI&E, blootstellingsmetingen)? 
Welk type onderzoek is uitgevoerd
(kwalitatief, kwantitatief)? Zo ja,
bood dit voldoende informatie om
een uitspraak te doen over werk-
gebonden blootstelling? Bood dit 
voldoende informatie over toege-
paste beheersmaatregelen incl. 
persoonlĳke beschermingsmiddelen?

Groep
• Welke conclusies trekken jullie t.a.v.

verdiepend onderzoek in deze casus?
En in het algemeen? Welke aanbeve-
lingen hebben jullie t.a.v. verdiepend
onderzoek?

• Kĳk opnieuw naar de registratiericht-
lĳn die jullie in stap 2 geselecteerd
hadden voor deze sector/branche.
Welke informatie wordt hier ge-
vraagd m.b.t. de blootstelling aan
gevaarlĳke stoffen?

• Wat betekent dat voor het aanvul-
lende onderzoek? Welk type onder-
zoek is nodig om een uitspraak te
kunnen doen over de blootstelling?
Welke factoren moeten naast bloot-
stelling in de nadere inventarisatie
mee worden genomen?



5. PAGO

Casuïstiek                                                                                  Intervisie

Informatiebronnen:
• Leidraad PMO: https://nvab-online.nl/richtlĳnen-en-kennisdocumenten/procedurele-leidraden/leidraad-pmo
• Addendum voor PMO bĳ blootstelling aan gevaarlĳke stoffen : https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/Ad-

dendum_Leidraad_PMO_Gevaarlĳke_Stoffen_DEFINITIEF_datum_2018-05-11.pdf
• Basis Inspectie Module RIE Deskundige bĳstand: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/richtlĳnen/2016/06/15/bim-arbozorg-rie-

deskundige-bĳstand. Hierin staat een passage over het PAGO, o.a. dat de inspecteur altĳd naar (P)AGO vraagt indien het (P)AGO
in de arbocatalogus van de branche is opgenomen.

• Zoek op https://www.inspectieszw.nl/publicaties of de BIM PAGO inmiddels verschenen is.
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Inbrenger casus
• Worden bĳ het bedrĳf PAGO’s uitge-

voerd? Zo ja, wordt daarin gekeken
naar de risico’s van gevaarlĳke stof-
fen? En naar mogelĳke klachten 
t.g.v. blootstelling aan deze stoffen?
Op welke wĳze worden risico’s en
klachten onderzocht?

• Zo nee, graag reden toelichten.
Groep

• Welk PAGO, inclusief onderzoeks-
methode(n), adviseren jullie in dit
geval? Kĳk hierbĳ naar de geldende
registratierichtlĳn, de arbocatalogus
die van toepassing is en naar het 
addendum PMO gevaarlĳke stoffen.

• Welk PAGO, inclusief onderzoeks-
methode(n), adviseren jullie voor
deze sector/branche? Kĳk hierbĳ
naar de geselecteerde registratie-
richtlĳn, de arbocatalogus die van
toepassing is en naar het addendum
PMO gevaarlĳke stoffen.



6. Afsluitend

Casuïstiek                                                                                  Intervisie
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• Bespreek welke nieuwe inzichten 
en informatie deze casusbespreking
je opgeleverd heeft. Wat neem je
hiervan mee in je dagelĳkse praktĳk?
Wat bekent dit voor de samenwer-
king met andere disciplines?

• Bespreek welke nieuwe inzichten 
en informatie deze intervisie je op -
geleverd heeft. Wat neem je hier 
van mee in je dagelĳkse praktĳk?
Wat bekent dit voor de samen -
werking met andere disciplines?


