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Voor u ligt een Nieuwsbrief met als thema ‘AH-grarische’ zaken. De afgelopen jaren 
zijn er regelmatig nare berichten verschenen over ziektes onder het vee en pluimvee: 
gekkekoeienziekte, varkenspest, Q-koorts en fipronil zijn voorbeelden die het landelijke 
nieuws haalden. Over zoönosen en fijnstof in de sector lees je al minder en over mestgassen 
voornamelijk wanneer er in een gierkelder doden gevallen zijn. Recent bleek dat er bij 
omwonenden van bollenteeltbedrijven vruchtbaarheidsstoornissen kunnen ontstaan, als gevolg 
van de gebruikte bestrijdingsmiddelen. 
Bij alle aandacht voor dieren en omwonenden, wordt er maar zelden aandacht besteed aan 
de risico’s voor mensen in agrarische beroepen. De PSA-belasting die kan optreden bij de 
agrariërs die hun stallen geruimd of hun eierproductie vernietigd zien worden, laten we over aan 
onze zustervereniging, de BA&O, maar met deze Nieuwsbrief willen we uw aandacht vragen 
voor enkele (er zijn er nog wel meer!) arbeidshygiënische problemen in de agrarische sector. 

Verder ook de tweede columnist voor onze Paper-LOG: Nick van den Hurk volgt Tamara Onos 
op in deze serie. Volgende keer weer iemand anders …! 
En tot slot kan ik u mededelen, dat dit de laatste Nieuwbrief is waaraan ik als redacteur 
meewerk. Na 20 jaar met veel plezier en voldoening verbonden te zijn geweest aan de 
Nieuwsbrief, waarvan ruim dertien jaar als hoofdredacteur, vind ik het welletjes geweest en 
hoog tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie. Ik wens de redactie een 
vruchtbare toekomst!

Namens de redactie, Jodokus Diemel. 

Wilt u reageren mail dan uw reactie svp aan: nieuwsbrief@arbeidshygiene.nl

REDACTIONEEL
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BERICHT VAN HET BESTUUR

NVvA en BA&O wijzen smalle scope certificering af

In de vakantieperiode werd het bestuur onaangenaam verrast door het 
initiatief van SZW om een certificeringschema te gaan ontwikkelen voor 
alleen het toetsen en adviseren over de RIE, het zogenaamde smalle 
scope certificeringsschema. In reactie op dit initiatief hebben de NVvA 
en de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen 
(BA&O) begin september een brief gestuurd naar de Directeur Gezond 
& Veilig Werken van het Ministerie SZW, mevr. drs. Heidi Boussen. 

In deze brief wijze we dit initiatief van SZW ten 
zeerste af. Zowel NVvA als BA&O kunnen en 
willen niet aansluiten bij het initiatief van SZW om 
deze smalle scope certificeringsschema’s te gaan 
ontwikkelen. Een dergelijk schema draagt naar 
onze overtuiging niet bij aan de borging van de 
vakbekwaamheid van onze leden en leidt niet tot 
een daling van het aantal beroepsziekten en het 
bevorderen van duurzame inzetbaarheid.  
Wij verzoeken de directeur daarom dringend 
om haar initiatief te heroverwegen en te investeren in een systeem 
waarmee de kwaliteit van het handelen van de kerndeskundigen in de 
volle breedte wordt gewaarborgd. 
Naar onze mening zijn er andere en betere oplossingen. Hier willen wij 
als beroepsverenigingen graag samen met het ministerie aan werken.

De symposiumcommissie onder leiding van de 
nieuwe voorzitter Nick van den Hurk is alweer 
druk bezig met de voorbereidingen voor het 29e 

NVvA-symposium, dat zal plaatsvinden op onze 
vertrouwde symposiumlocatie Woudschoten 
in Zeist. Het thema van het symposium is 
inmiddels bekend: ‘Arbocadabra – googlen of 
goochelen?’. Dat belooft wat!
Het symposium biedt ruimte voor plenaire 
bijdragen rondom het thema. In parallelsessies 
en workshops is er gelegenheid om eigen 
onderzoek te presenteren. Ook wordt dit jaar 
weer een ignite sessie georganiseerd.  
Dé mogelijkheid om in 5 minuten anderen 
enthousiast te maken voor het vakgebied en 
uw (praktijk)ervaringen te delen! Binnenkort 
zal er weer een call for abstracts naar alle 

leden worden verstuurd. Mocht je er bij het 
verschijnen van deze Nieuwsbrief nog geen 
hebben ontvangen dan kun je die vinden op 
de NVvA-website. Je bijdrage hoeft zeker niet 
per sé over een wetenschappelijk onderzoek te 
gaan. Juist ook praktijkonderzoeken zijn meer 
dan welkom! 
Het bestuur moedigt alle leden van harte aan 
om ook een abstract in te sturen. De richtlijnen 
hiervoor vind je te zijner tijd eveneens op de 
NVvA-website. De data kan je alvast in je 
agenda noteren, woensdag 8 en donderdag 9 
april 2020. 

Joost van Rooij

‘Arbocadabra – googlen of goochelen?’
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Buitenlandbeurs 2020

Op het gebied van de arbeidshygiëne is er in de 
wereld nog veel te verbeteren en te bereiken. 
Ook voor 2020 stelt het bestuur daarom weer 
een buitenlandbeurs van € 10.000,- beschik-
baar. Met de buitenlandbeurs wil de NVvA 
initiatieven van leden steunen die een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van de arbeids-
hygiëne elders in de wereld. 
Dit jaar (2019) is de buitenlandbeurs gewonnen 
door Zita Kolder. Haar project is gericht op 
reductie van infecties onder medisch personeel 
in Ghana door middel van de ontwikkeling van 
beheersmaatregelen om het aantal prik-, snij- 
en spatincidenten in Ghanese ziekenhuizen te 
verminderen. Haar ervaringen en bevindingen 
zullen we op het komend symposium  vernemen. 
Ik nodig alle leden uit om nu alvast na te 
denken over een interessant project in het 
buitenland en om mee te dingen naar de NVvA 
buitenlandbeurs 2020. Heb je een goed idee, 
of altijd al eens het plan gehad om ‘iets in het 
buitenland’ te doen: dit is je kans! Wie weet win 
jij wel de buitenlandbeurs in 2020. Meer infor-
matie over de buitenlandbeurs vind je op onze 
NVvA website onder beurzen. Daar vind je een 
overzicht van toegekende projecten en tevens 
het reglement en scoringsformulier voor de 
beoordeling. Maak een korte beschrijving van 
je plan, voeg er een begroting bij en stuur dit 
voor 15 maart 2020 naar het secretariaat van 
de NVvA. De winnaar wordt door mij bekend 
gemaakt op woensdag 8 april 2020 tijdens de 
feestavond van het komende NVvA-symposium. 

Uitdagingen voor 2019-2020 

De uitdagingen van het NVvA-bestuur voor 
2019-2020 zijn het verder uitrollen van het 
NVvA Actieplan Preventie Beroepsziekten, de 
tweejaarlijkse ledenenquête, het afronden van 
het certificeringsschema (of een alternatief) en 
deskundigheidsbevordering in combinatie met 
het stimuleren en faciliteren van intercollegiale 
toetsing (ICT). Verder ook het intensiveren van 
contacten met zusterverenigingen, deelname 
aan het European Industrial Hygiene Platform 
en de website Hoe word ik arbeidshygiënist. 
Wil je hier een bijdrage aan leveren schroom 
dan niet om je te melden! Meer informatie hier-
over kun je krijgen via mij of het secretariaat.

Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter

Om vast te noteren:

29e symposium NVvA: 

‘Arbocadabra – 

Googlen of Goochelen?’ 

Woensdag 8 en 

Donderdag 9 april 2020

Congrescentrum Woudschoten 
Zeist

Oproep

Heb je zelf ideeën of suggesties om de 
NVvA en daarmee de arbeidshygiëne in 
Nederland en daarbuiten nog verder te 

ontwikkelen en te bevorderen?

Dan nodigen we (het NVvA-bestuur) je 
nadrukkelijk uit om die met ons te delen.

Je kunt ons tegenkomen op NVvA-
bijeenkomsten. Een onderwerp inbrengen 
en toelichten tijdens één van de reguliere 
bestuursvergaderingen of op de jaarlijkse 

beleidsmiddag van het bestuur in 
Wageningen (eerstvolgende: woensdag 

20 februari 2019), is ook mogelijk.

Je kunt natuurlijk ook  
een e-mail sturen naar:

nvva@arbeidshygiene.nl 

Schroom niet! 
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ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE EN 
ZOÖNOSEN, EN DE BIJDRAGE VAN  
DE ARBEIDSHYGIËNE
Dick Heederik, IRAS Universiteit Utrecht

Infectieziekten en antimicrobiële resistentie staan niet heel hoog 
op de arbeidshygiënische agenda terwijl daar laatste jaren wel veel 
aandacht naar uit gaat. Vooral in de veehouderij zijn dit belangrijke 
thema’s die afgelopen jaren aan aandacht hebben gewonnen door 
opkomst van nieuwe resistente bacteriën door het antibioticagebruik 
in de veehouderij en uitbraken van dierziekten zoals Q-koorts tussen 
2007-2009. 

Bij onderzoek onder varkenshouders en 
kalverhouders, naar aanleiding van de ontdekking 
van een onbekende MRSA-stam bij de dochter 
van een varkenshouder, bleek meer dan 60% 
van deze veehouders drager van MRSA te zijn. 
Daarnaast komen sinds de eeuwwisseling ESBLs 
(bacteriële enzymen) in toenemende mate voor 
bij mens en dier. Bijgaand een overzicht van de 
ontwikkelingen.

MRSA

Sinds de eeuwwisseling komen ESBLs in 
toenemende mate bij mens en dier voor.
En in 2005 werd bij een dochter van een 
varkens houder, die rond Nijmegen zijn bedrijf 
had, drager schap voor MRSA geconstateerd. 
Ze moest invasieve chirurgie ondergaan en als 
onder deel van de voorbereiding werd getest 
op MRSA dragerschap (meticiline resistente 
Staphylococcus aureus). Ongeveer 30% van 
de mensen is drager van Staphyloccus aureus 
in de neus- of keelholte, maar dragerschap 
tegen resistente stammen van deze bacterie 
is in Nederland niet gebruikelijk (< 5%). Resis-
tente stammen van deze bacterie worden veel 
ge vonden in tehuizen en ziekenhuizen onder 
verzwakte patiënten die regelmatig antibiotica 
gebruiken. Maar de stam die het meisje bij zich 
droeg was een onbekende stam, genetisch 
afwijkend van stammen die in ziekenhuizen 
werden gevonden. Uit microbiologisch onder-
zoek door medisch microbiologen bleek dat 
het hele gezin van het meisje positief was, en 
al snel werd een link gelegd met de varkens 
en het antibioticagebruik tijdens opfokken en 
afmesten van de dieren. Deze bevindingen 

hebben geleid tot een reeks aan studies in de 
veehouderij die lieten zien dat veehouders, 
familieleden en dierenartsen een veel hogere 
kans op dragerschap hadden. Meer dan 60% 
van de veehouders (varkenshouders en kalver-
houders) bleken drager van MRSA te zijn.  
Vaak was dit dragerschap tijdelijk, na een 
langere blootstellingsvrije periode, bijvoorbeeld 
door vakantie, bleek een groot deel van de vee-
houders geen drager meer te zijn, maar 5-10% 
bleek persistent drager te zijn en daarmee 
een potentiële bron te vormen voor verdere 
verspreiding naar gezinsleden en anderen. Uit 
meerdere studies bleek dat de intensiteit van 
het contact met varkens en kalveren de kans op 
dragerschap bepaalde. 

Blootstelling
Specifieke studies in Denemarken en Neder-
land naar de rol van lucht blootstelling lieten zien 
dat bij ook bij hogere bloot stellings niveaus aan 
MRSA in stallen de kans op drager schap hoger 
is. Op zich zijn dit al bijzondere bevindingen. 
MRSA is lastig meet baar. De bacterie overleeft 
monster name niet goed. Maar met de huidige 
moleculaire analyse methoden, gebaseerd op 
meting van DNA, kan MRSA in stofmonsters 
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worden gemeten. Van deze nieuwe meet-
technieken zie je langzamerhand meer en meer 
arbeidshygiënische toepassingen. Met arbeids-
hygiënische meetstrategieën voor lucht of der-
male blootstelling worden transmissieroutes van 
infectieuze agentia ontrafeld. Dit biedt potentieel 
mogelijkheden voor preventieve maatregelen 
waaronder stofreducerende maatregelen, maar 
ook de effectiviteit van beschermingsmiddelen 
kan beter worden onderzocht. 
Omdat de “vee-gerelateerde” MRSA (tegen-
woordig aangeduid als ST-398) minder goed 
verspreidde van mens naar mens dan stammen 
die voorkomen in ziekenhuizen, is de aandacht 
voor MRSA als beroepgerelateerd risico 
wat weg geëbt. Echter, het probleem is niet 
verdwenen en de zorg blijft dat de bacterie kan 
muteren tot een virulenter en beter versprei-
dende vorm van vee-gerelateerde MRSA. 

ESBLs

ESBLs, staat voor Extended-Spectrum Bèta-
Lactamasen. Sinds de eeuwwisseling komen 
ESBLs in toenemende mate bij mens en dier 
voor. Dit komt grotendeels door overmatig 
gebruik van antibiotica, maar ook toegenomen 
mobiliteit en besmetting via het milieu dragen 
hieraan bij. Dat is verontrustend. ESBLs kunnen 
voor de mens en dier belangrijke antibiotica 
zoals penicillines en cefalosporines afbreken, 
waardoor ze hun werking verliezen. Dat kan 
leiden tot het falen van invasieve behandelingen 
en zelfs tot verhoogde sterfte. 

ESBLs zijn enzymen die door bacteriën 
worden ge produceerd. De bacteriën die ESBLs 
kunnen produceren zijn meestal gewone 
darm bacteriën, zoals Escherichia coli. Deze 
bacteriën zijn onschadelijk zolang ze zich in 
de darm bevinden van gezonde personen of 
dieren (dragers), maar kunnen ook infecties 
veroorzaken. 
Infecties met ESBL-producerende bacteriën zijn 
moeilijker te behandelen omdat antibiotica uit 
de bèta-lactamgroep geen effect meer hebben. 
De genen die voor ESBL enzymen coderen be-
vinden zich op zogenaamde plasmiden, kleine 
mobiele genetische elementjes, die kunnen 
worden doorgegeven van de ene bacterie op 
de andere. Ze kunnen ook tussen verschillen de 
soorten, Escherichia coli, Klebsiella en Salmo-
nella bacteriën worden door gegeven. Dat zorgt 
voor een potentieel dynamische verspreiding. 
De zorg over deze vorm van resistentie is 
daarom ook groot omdat de verspreiding sneller 
kan gaan dan van bijvoorbeeld MRSA. 
De relatie tussen veehouderij en ESBLs bij 
mensen werd voor het eerst gelegd in een 
Nederlands onderzoek onder vrouwen met 

blaasontsteking. Een deel van deze vrouwen 
had ESBL producerende Escherichia coli 
bacteriën in de urine en er waren sterke aan-
wijzingen dat deze bacteriën overeenkwamen 
met stammen van Escherichia coli bacteriën 
van pluimvee. Dezelfde bacteriën kwamen voor 
op kipfilets die bij een aantal supermarkten 
waren gekocht. Later gedetailleerd moleculair 
typeringsonderzoek van de verschillende 
stammen uit de urine en op de kipfilet liet zien 
dat het allemaal toch wat ingewikkelder zat. 

Onderzoek ESBLs
Om in de verspreiding van ESBLs beter 
te begrijpen en in de toekomst adequate 
maat regelen te kunnen treffen, is door een 
groot  Nederlands onderzoeksconsortium, 
het ESBLAT consortium, onderzoek gedaan 
naar de bijdrage van dieren, vlees en het 
milieu aan het ESBL-dragerschap bij de mens. 
Daarnaast is gekeken in hoeverre verschil-
lende overdrachtsroutes (transmissie), zoals 
beroeps matige blootstelling aan dieren, de 
mate van vleesconsumptie en het zwemmen in 
opper vlaktewater, bijdragen aan de blootstelling 
van de algemene bevolking. 
Hiervoor is informatie verzameld over de 
aan wezigheid van ESBLs bij verschillende 
land bouw huisdieren zoals koeien, kippen en 
varkens, en ook huisdieren en wilde vogels. 
ESBL-dragerschap is onderzocht bij mensen 
in de algemene bevolking en bij veehouders. 
Bij patiënten in ziekenhuizen en huisartsen-
praktijken is onderzocht welk aandeel ESBLs 
hadden bij infecties.

De genetische informatie van de verschillende 
soorten ESBLs, de mate waarin die voorkomen 
en de aantallen ESBL-producerende bacteriën 
per reservoir zijn verzameld uit 35 Nederlandse 
studies met meer dan 27.000 observaties in de 
periode tussen 2005-2015. Deze studies waren 
al eerder uitgevoerd of zijn in het kader van het 
ESBLAT-onderzoeksproject geïnitieerd. 
In alle onderzochte reservoirs, van zowel mens, 
dier als milieu, kwamen ESBLs voor.  
De hoogste percentages ESBLs werden 
gevonden bij pluimvee, op vlees van pluimvee 
en in oppervlaktewater (50 tot 100%).  
Bij de algemene bevolking en bij urineweg-, en 
invasieve infecties waarbij een E. coli geïsoleerd 
wordt, lag dit rond de 5%. Een hogere kans 
op dragerschap werd gevonden bij mensen 
die door hun beroep meer kans hebben op 
blootstelling aan dierlijke reservoirs, zoals 
veehouders en slachthuismedewerkers. 

Door de genetische overeenkomst van ESBL-
soorten tussen reservoirs in kaart te brengen 
(similariteitsanalyse) ontstaat een beeld van 
de mogelijke transmissieroutes tussen deze 
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reservoirs. Hoe groter de genetische overeen-
komst, hoe aannemelijker dat er daadwerkelijk 
overdracht heeft plaatsgevonden. In alle 
onderzochte reservoirs en transmissieroutes 
werd een grote diversiteit aan soorten ESBLs 
gevonden. Een opvallende bevinding is dat alle 
ESBL-soorten ook in alle reservoirs voorkomen, 
zij het in verschillende mate. ESBL-soorten uit 
de algemene bevolking en patiënten vertonen 
onderling grote genetische overeenkomsten, 
terwijl soorten uit de veehouderij (vee, vlees) 
beduidend minder overeenkomen met die van 
de mens. 
De gevonden verschillen tussen ESBLs in 
mensen en in de veehouderij suggereren dat 
landbouwhuisdieren, met inbegrip van pluimvee 
en vlees van pluimvee, een relatief kleine 
bijdrage leveren aan ESBLs die voorkomen bij 
de mens in vergelijking met de bijdrage van de 
mens zelf. Dat de mens zelf de belangrijkste 
bron is van ESBLs, is in lijn met een rapport 
van een aantal EU-agentschappen (ECDC/
EFSA/EMA-rapport), waarin het gebruik van 
bepaalde antibiotica, cefalosporines, in de 
humane gezondheidszorg werd genoemd als 
belangrijkste oorzaak voor het voorkomen van 
ESBL- producerende E. coli bij de mens.

Veehouders
Een uitzondering vormen veehouders. De 
verdelingen van ESBL-soorten in deze groepen 
vertonen een sterke gelijkenis met die in het 
eigen vee en verschillen van die van andere be-
volkingsgroepen. Dit suggereert dat contact met 
vee de meest waarschijnlijke transmissieroute 
is. Weer bleek dat stofblootstelling in stallen 
een belangrijke factor is die ESBL-dragerschap 
van veehouders verklaart. Veehouders met een 
hogere ESBL-blootstelling via stallucht bleken 
vaker ESBL-drager te zijn. 

ESBLs worden ook vanuit de stallen naar 
de omgeving verspreid. Omwonenden van 
veehouderijbedrijven zijn blootgesteld aan 
ESBLs via het milieu, bijvoorbeeld in de lucht. 
Op kilometers afstand van veehouderijbedrijven 
zijn ESBLs nog meetbaar. Onderzoek onder 
een grote groep omwonenden liet zien dat 
deze blootstelling evenwel niet resulteert in een 
verhoogde kans op dragerschap. 

Mens, dier en milieu: one-health
De alom aanwezigheid van ESBLs in mens, dier 
en milieu maakt het opsporen van bronnen en 
transmissieroutes een typisch one-health pro-
bleem, wat een interdisciplinaire aanpak vraagt. 
Het onderzoek binnen het ESBLAT-consortium 
betrof dan ook een unieke samenwerking van 
experts uit de humane gezondheidszorg en 
gezondheidsonderzoek, diergeneeskunde en 
milieuwetenschappen, waaronder arbeids- en 
milieuhygiëne. 

Q-koorts

Tussen 2007 en 2009 heeft zich de grootste in 
de literatuur beschreven uitbraak van Q-koorts 
voorgedaan in Nederland. De Q-koorts bacterie, 
Coxiella burnetii, circuleerde in de geitensector. 
Deze sector was in korte tijd gegroeid en 
het aantal bedrijven was in de voorgaande 
jaren toegenomen. Hoe de besmetting in de 
Nederlandse geitenpopulatie terecht is geko-
men is nooit duidelijk geworden. De bacterie 
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stormen op de melkgeitenbedrijven. 

Sporen van de Coxiella burnetii bacterie 
verspreidden zich vanuit de geitenbedrijven 
naar de omgeving. Na inhalatie veroorzaakte 
de bacterie Q-koorts, waarvan het ziektebeeld 
gepaard gaat met griepachtige verschijnselen 
en bij een klein deel van de patiënten ontstaat 
longontsteking tot ernstiger ontstekingen met 
mogelijk zelfs dodelijke afloop (endocarditis, he-
patitis). De bacterie is een potente veroorzaker 
van Q-koorts en longontsteking. Een dosis van 
enkele bacteriën door inhalatie is voldoende 
om Q-koorts te ontwikkelen. Dit bleek onder 
andere uit onderzoek dat in de jaren 60 is 
uitgevoerd in de Verenigde Staten in het kader 
van onderzoeksprogramma’s naar biologische 
oorlogvoering. De Q-koorts bacterie is een 
tijd lang gezien als potentiële kandidaat om te 
verwerken in bommen en granaten. Maar omdat 
effectieve verspreiding niet eenvoudig was, 
is hier verder vanaf gezien en is de verdere 
ontwikkeling van biologische wapens stilgelegd.

Metingen
De bacterie is lastig te kweken en dat heeft 
het vaststellen van de bedrijven die een risico 
voor omwonenden vormden gecompliceerd. 
Gedurende de uitbraakjaren zijn in en rond 
bedrijven blootstellingsmetingen uitgevoerd 
om te onderzoeken of bedrijven besmet waren. 
Dit waren in eerste instantie metingen met 
apparatuur voor microbiologische agentia. Vaak 
zijn dit relatief kortdurende metingen die als 
gevolg daarvan vaak negatief waren, terwijl een 

Metingen van Coxiella bacterie in een geitenstal

bedrijf wel een positieve status had. Dergelijke 
metingen hielpen daarmee niet om de bedrijfs-
status vast te stellen. 

Na de uitbraakjaren is een groot ZONMW 
project gestart gecoördineerd door de Universi-
teit Utrecht (IRAS) waarin Universiteit Utrecht, 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
en het RIVM en de Wageningen Universiteit 
(Veterinaire groepen uit Lelystad) samenwerk-
ten. Een belangrijk onderdeel van het project 
betrof het verbeteren van de meetmethode 
voor Coxiella burnetii en uitwerking van een 
meetstrategie op bedrijven in combinatie met 
omgevingsmetingen. 
Door het RIVM is een meetmethode gehan-
teerd waarmee Coxiella burnetii specifiek DNA 
kon worden aangetoond in stofmonsters. Een 
groot voordeel van deze methode is dat deze 
de kweekstap onnodig maakte. Nadeel is dat 
niet vaststaat of een Coxiella-positief monster 
ook infectieus is. Immers, het DNA kan zich 
in een dode bacterie hebben bevonden die 
daardoor geen risico vormt voor ontwikkeling 
van Q-koorts bij de mens. Maar de voordelen 
prevaleerden en de meetmethode was toe-
pasbaar op inhaleerbaar stof en bij voorbeeld 
PM10 (buitenlucht) monsters. Aan de hand 
van dergelijke metingen kon de bedrijfsstatus 
beter worden vastgesteld en ook kan met een 
meetgrid in de omgeving rond bedrijven bronop-
sporing plaatsvinden. Arbeidshygiënische en 
milieuhygiënische meetconcepten dragen 
daarmee bij aan opsporen van bronnen van 
infectieziekten en preventie.  
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Recente ontwikkelingen
Momenteel is er weer sprake van een verhoogd 
risico op longontsteking rond geitenbedrijven. 
Het is onwaarschijnlijk dat het Q-koorts betreft, 
maar de oorzaak is nog onbekend. Kortgeleden 
is onderzoek gestart om de oorzaak te 
onderzoeken. Dat onderzoek richt zich in eerste 
instantie op de dieren (veterinair onderzoek) 
en op de geitenhouder en de werknemers die 
werkzaam zijn in de de geitenbedrijven. Als de 
oorzaken zijn vastgesteld zal verder worden 
gekeken naar verspreiding vanuit de bedrijven 
naar de (werk)omgeving. 

De One Health benadering vanuit verschillende 
disciplines gold zowel voor het onderzoek van 
ESBLs, als voor de onderzoeken naar Q-koorts 
en de verspreiding van de bacterie vanuit gei-
tenbedrijven naar de omgeving. Deze samen-
werking was van groot belang om de humane 
blootstellings- en gezondheidsrisico’s door 
mens, dier en milieu te kunnen onderzoeken 
en kwantificeren. Dit heeft bij ESBL-onderzoek 
nog openliggende vragen opgeleverd, en bij 
het Q-koortsonderzoek tot belangrijke nieuwe 
inzichten in de aanwezigheid en de verspreiding 
van de Q-koorts bacterie geleid. 

Nawoord
Aandacht voor infectieziekten en antimicrobiële 
resistentie vanuit het arbeidshygiënisch veld 
is geen vanzelfsprekendheid. Toch is de 
bijdrage uit deze hoek belangrijk geweest en 
exemplarisch voor de nieuwe mogelijkheden 
die bestaan om resistente micro-organismen en 
infectieuze agentia te meten met de tegenwoor-
dig beschikbare meetmethoden. Dit legt nieuwe 
velden open en geeft ook arbeidshygiënisten 
in het veld nieuwe mogelijkheden die nog maar 
heel beperkt zijn geëxploreerd. 

Dick Heederik, IRAS Universiteit Utrecht
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RISICO VAN FIPRONIL 
IN BEHANDELDE KIPPENSTALLEN

Wouter ter Burg

In de zomer van 2017 brak de fipronilcrisis uit. Een Belgisch pluimvee-
bedrijf vond bij een interne controle hoge concentraties van fipronil in 
kippeneieren en lichtte de Belgische autoriteiten in. Ondertussen was 
de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) al bezig met een 
strafrechtelijk onderzoek naar de herkomst van fipronil in eieren. 
Dit bleek geen losstaand incident: in augustus 2017 waren 207 
bedrijven betrokken. Het incident was uitgegroeid tot een fipronilcrisis. 

Het bleek al snel dat het bedrijf ChickFriend een 
middel tegen bloedluis had gebruikt waar fipronil 
in zat vermengd. Fipronil mag echter niet gebruikt 
worden bij dieren die bestemd zijn voor de 
voedsel keten en daarmee was deze toepassing 
illegaal. 
In eerste instantie ging de zorg vooral uit naar 
de consumptie van eieren, kippenvlees en 
aanverwante producten met eieren of kippenvlees. 

Risicobeoordeling

Uit de risicobeoordelingen van het RIVM 
(2017a) voor kortdurende blootstelling met hoge 
ei-consumptie en het maximale fipronilgehalte, 
werd geconcludeerd dat een gezondheidsrisico 
niet is uit te sluiten, maar dat er geen risico’s 
zijn te verwachten bij langdurige normale 
consumptie. Om gezondheidseffecten te voor-
komen zijn eieren vernietigd, kippen geruimd of 
vroeg in de rui gezet om het fipronil uit de kip te 
krijgen. Daarnaast werd de afzet van getroffen 
bedrijven met een te hoog gehalte aan fiprinil 
in eieren geblokkeerd voor de handel. Iets later 
ontstond de vraag of er risico’s zijn voor de 
werknemers die werkzaamheden uitvoeren in 
de kippenstallen of personen die regelmatig 
aanwezig zijn in behandelde stallen. Hoewel 
het doorgaans aan de branche zelf is om 
risicobeoordelingen uit te voeren voor blootstel-
lingen aan chemische stoffen bij werknemers, 
gaf het Ministerie van SZW het RIVM opdracht 
om de risico’s van fipronil-blootstelling in kaart 
te brengen. 

Blootstellingsinformatie
Om voor deze casus de blootstelling van 
werk nemers in behandelde stallen te kunnen 
beoordelen is informatie nodig over hoe het 
middel is gebruikt: hoeveelheid, concentratie, 
aantal en tijdstip van toepassingen. Echter, 
het was helemaal niet bekend hoeveel fipronil 
er gebruikt was en hoe vaak per stal. Het was 
immers een illegale toepassing. In sommige 
gevallen was ook niet bekend hoe lang het 
geleden was dat de stal was behandeld en of er 
tijdens de voorlaatste behandeling ook fipronil 
aanwezig was, waardoor stapeling plaats heeft 
kunnen vinden. 
De aanknooppunten om de blootstelling in te 
schatten vanuit bestaande informatie waren 
dus zeer beperkt. Gebruikers en staleigenaren 
gaven aan dat het middel goed en langdurig 
werkt en dat het bij een groot aantal stallen was 
toegepast. Dit klopt met de chemische eigen-
schappen van fipronil, wat een zeer persistente 
stof is. Verder is uitdampen en verwaaien niet 
een voor de hand liggend scenario voor het 
beoordelen van het risico voor werknemers. 
Omdat fipronil lang aanwezig kan blijven is er 
aangenomen dat huidcontact en inademing van 
stof de belangrijke routes van blootstelling zijn. 
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Een kant en klare aanpak om dit te beoordelen 
was niet beschikbaar.

Fipronil 
Fipronil is een insecticide, een werkzame stof 
in biociden en gewasbeschermingsmiddelen. 
Biociden en gewasbeschermingsmiddelen 
mogen in Europa alleen verkocht en gebruikt 
worden als ze zijn toegelaten. Voor een toela-
ting wordt informatie geleverd met betrekking 
tot het gebruik van het middel dat de werkzame 
stof bevat en de gevaarseigenschappen van 
de stof voor mens en milieu. Fipronil is toege-
laten voor de behandeling van zaden en ter 
bestrijding van kakkerlakken (zie Ctgb: https://
www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2017/08/04/fipronil 
geraadpleegd 29-7-2019). Dit betekent dat de 
stof- en gevaarseigenschappen van fipronil 
bekend zijn. 
Het gebruik van fipronil in pluimveestallen valt 
onder de biocide-wetgeving, aangezien het 
een gebruik is van een insecticide buiten de 
landbouw. Er is echter geen middel toegelaten 
voor dit gebruik en daarom is er geen informatie 
over de mogelijke blootstelling als gevolg 
van dit gebruik. Binnen het kader “Biociden” 
zijn wel guidance documenten beschikbaar 
op basis waarvan dergelijke blootstellingen 
geschat kunnen worden, maar deze richten zich 
voornamelijk op de toepasser van de middelen. 
Blootstellingschattingen bij re-entry, het nadien 
betreden van de behandelde ruimtes, wordt 
veelal afgedaan met de geschatte hogere 
blootstelling bij de toepasser. De feitelijke 
blootstelling bij re-entry wordt in dat geval niet 
beoordeeld. Hierdoor ontbreekt het aan enige 
kennis om op juiste wijze de blootstelling van de 
werkers in behandelde stallen te beoordelen. 

Onderzoek blootstelling
Het was crisistijd wat betekent dat de risico-
beoordeling het liefst gisteren al af moest zijn. 
Omdat er weinig informatie beschikbaar is om 
de blootstelling voor werknemers in te schatten 
is ervoor gekozen om metingen uit te voeren 
bij de pluimveestallen. Twaalf bedrijven hebben 
zich vrijwillig gemeld om deel te nemen aan 
het onderzoek. Van deze stallen was een stal 
onbehandeld, 11 waren behandeld, waarvan 
één stal tussentijds was schoongemaakt.  
Van de twaalf stallen was er één behandelde 
stal met kooihuisvesting, de overige stallen 
betroffen vrije-uitloop- of scharrelkippen. 
Een vragenlijst werd uitgezet om de gebruike-
lijke werkzaamheden en tijdsbesteding in de 
kippenstallen in kaart te brengen.  
Op basis hiervan zijn scenario’s opgesteld 
die intensieve werkzaamheden beschrijven 
gedurende 1 tot 4 uur per dag, inspectietaken 
in de stal en mestverwerking. De werknemers 
hebben contact met onder andere hekken, 
deurposten, drinkbakken en natte of droge 
mest. De scenario’s werden gekoppeld aan 
blootstellingsformules waarbij aannames zijn 
gedaan over de totale oppervlakte die een 
werknemer aanraakt, de hoeveelheid stof die 
ingeademd kan worden en de hoeveelheid mest 
die verwerkt wordt. 

Bij huidcontact is de overdracht van een be-
handeld oppervlak of vanuit gecontamineerde 
mest naar de huid belangrijk. Deze overdracht 
wordt gekarakteriseerd door de overdrachts- 
(transfer-) coëfficiënt, die de overdacht per 
tijdseenheid beschrijft in een effectief gecon-
tacteerd oppervlak. In de risicobeoordelingen 
die uitgevoerd worden voor de toelating van 
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biociden en gewasbeschermingsmiddelen 
zijn een aantal transfercoëfficiënten afgeleid. 
Hoewel deze transfercoëfficiënten niet 
direct toepasbaar zijn voor het contact van 
werknemers in kippenstallen, is in het geval van 
contact met staloppervlakten aangenomen dat 
het contact vergelijkbaar is of tenminste lager 
dan bij laag-intensieve werkzaamheden tijdens 
de verwerking van gewassen. 
Voor mest is conservatief aangenomen dat 
het contact plaatsvindt met natte mest, die 
een laagje vormt op de huid waaruit fipronil de 
huid kan passeren. Beide aannames zijn bij 
gebrek aan betere alternatieven gebruikt, met 
de opmerking dat het daadwerkelijke contact 
daarmee overschat zal zijn. 

Voor blootstelling via de lucht is vooral de 
inhaleerbare en respirabele fractie stof belang-
rijk. De blootstelling is doorgerekend voor een 
1-uurs of 4 uurs-blootstelling, bij lage en hoge 
intensieve werkzaamheden. De scenario’s met 
aannames zijn vervolgens gekoppeld aan stof-, 
veeg- en mestmonsters die genomen zijn in 
de twaalf stallen. Hiertoe werd de meetploeg 
van het MilieuOngevallenDienst (MOD) van het 
RIVM ingezet, die de monstername volgens 
een vooropgezet protocol heeft uitgevoerd.  
De analyses zijn uitgevoerd door een geaccre-
diteerd laboratorium met ervaring in analyses 
van fipronil en de metabolieten. 
De veegmonsters werden genomen op 20 ver-
schillende locaties in een stal op plaatsen waar 
huidcontact te verwachten is. Op drinkbakken, 
hekken, deurposten, trappen, etc. Daarnaast 
werden ook stofmonsters buiten genomen, 
naast luchtmonsters binnen en buiten de stallen 
om fipronil in de gasfase te meten, en er zijn 
grasmonsters genomen. Er is per stal maar 
op één moment gemeten. Dit houdt in dat er 
geen informatie beschikbaar is over de afbraak 
van fipronil in de loop van de tijd. Dit betekent 
automatisch ook dat de risicobeoordeling alleen 
een uitspraak kan doen over de situatie zoals 
die op dat moment is bemonsterd. 

Resultaten 
De risicobeoordeling werd in december 2017 
gepubliceerd in een RIVM briefrapport (2017b). 
Fipronil werd gevonden in alle behandelde 
stallen, zowel in de stof- en veegmonsters als 
in mestmonsters. De buitenlucht stofmonsters, 
alle luchtmonsters en de grasmonsters bevat-
ten geen meetbare hoeveelheden fipronil. 
Opvallend, maar wellicht niet verbazend, waren 
de veel hogere gemeten waarden fipronil in 
veegmonsters van de stal met kooihuisvesting. 
Het omgekeerde beeld boden de fipronilgehal-
tes in de mest. De gehaltes in de stofmonsters 
waren iets lager voor de monsters uit de stal 
met kooihuisvesting. 

De verschillen kunnen mogelijk verklaard 
worden door de wijze van behandeling; een 
kooihuisvesting vereist een hogere hoeveelheid 
van het middel, maar de mest wordt gemakkelij-
ker opgevangen. Dit laatste gebeurt niet in vrije 
uitloop/scharrel-stallen waardoor de mest niet 
alleen via de kip, maar ook door de omgeving 
makkelijker besmet raakt. De schoongemaakte 
stal bevatte nog steeds fipronil in veeg- stof- en 
mestmonsters. 

Het beeld van lastig te verwijderen fipronil uit de 
behandelde stallen werd bevestigd door berich-
ten uit de media. Veel bedrijven zijn langdurig 
buiten bedrijf geweest vanwege de aanwezig-
heid van fipronil in eieren en pluimvee. Ook in 
de onbehandelde stal werd fipronil gevonden in 
het stofmonster, zij het in een lage hoeveelheid. 
Een verklaring hiervoor werd niet gevonden en 
het is niet verder onderzocht.

Huidblootstelling
Uit de analyseresultaten en de berekeningen 
bleek dat de huidblootstelling aan de behan-
delde oppervlakten de belangrijkste route van 
blootstelling was. Dit verschil was vooral in de 
stal met kooihuisvesting duidelijk zichtbaar.  
De blootstelling via inademing van stof of 
tijdens het verhandelen van de mest was een 
factor 200 lager. Bij de andere behandelde stal-
len (uitgaande van intensieve werkzaamheden 
en 4 uur tijdsduur) was het verschil slechts een 
factor 2 lager. 
Kanttekening bij de berekening is dat de 
berekeningen van de huidblootstelling 
conservatiever zijn vanwege de conservatieve 
uitgangswaarden (bij gebrek aan specifieke 
informatie). Daarbij is er in de blootstellingschat-
ting geen rekening gehouden met persoonlijke 
beschermingsmaatregelen. De resultaten uit 
de vragenlijst gaven onvoldoende inzage in 
het daadwerkelijke en/of correcte gebruik van 
bijvoorbeeld handschoenen en stofkapjes.  
Om die reden is ervoor gekozen om de 
berekeningen uit te voeren, uitgaand van 
werken zonder persoonlijke beschermings-



14 NVvA Nieuwsbrief (30) 2019 - 3

middelen. Anderzijds werd wel uitgegaan van 
huidblootstelling, voornamelijk aan de handen: 
het dragen van overalls werd verondersteld. In 
de praktijk, zeker op warme dagen, werden ook 
korte mouwen gedragen. 

Liepen werknemers een risico? 
De blootstelling aan fipronil in de kooihuis-
vesting was zodanig hoog dat de toxicologische 
referentiewaarde voor veilig werken (AOEL, 
afgeleid door EFSA - 2006)) overschreden werd 
bij intensief huidcontact. Dat wil niet zeggen dat 
er direct gezondheidseffecten kunnen optreden, 
maar een risico valt niet uit te sluiten. In alle 
andere scenario’s was de geschatte blootstel-
ling ruim lager dan de AOEL. 
De risicobeoordeling dekt door de gebruikte 
scenario’s ook de blootstelling van andere aan-
wezigen af, zoals de eigenaren, dierenartsen, 
vertegenwoordigers etc. De risicobeoordeling 
was beperkt tot de blootstelling aan fipronil door 
werkzaamheden. Geaggregeerde blootstelling 
door consumptie van (eigen) eieren of kip-
penvlees is niet beoordeeld. Ook de risico’s 
als gevolg van andere blootstellingen, zoals 
blootstelling aan stofdeeltjes of ammoniak uit 
de mest is niet mee beoordeeld. De monster-
nemers waren in ieder geval goed beschermd, 
behalve tegen de nieuwsgierige kippen. 

Alles in overweging nemende gaf de blootstel-
ling aan fipronil bij de werknemers geen 
directe reden tot grote zorg. Daarbij waren, 
gezien de illegale toepassing, maatregelen al 
vereist om fipronil uit de stallen te verwijderen. 
Wel lieten de berekeningen zien dat bij een 
dergelijke crisis door illegaal gebruik van een 
middel, de blootstelling bij werknemers niet 
verwaarloosbaar kan worden geacht. Het is dan 
ook een zinvolle bijdrage om de blootstelling 
van werkers in te schatten, om alle risico’s 
van illegaal gebruik te managen. Het is te 
hopen dat, getuige dit schrijven twee jaar na 
de fipronilcrisis, die boodschap minstens zo 
persistent is als de stof fipronil.  

Wouter ter Burg (MSc. ERT), RIVM
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Q-KOORTS: HET BEGIN, 
HET VERLOOP EN DE MAATREGELEN

Marilous Chaillet

In het voorjaar van 2007 belt een huisarts uit Herpen (Noord-Brabant) 
naar de GGD. Hij krijgt een bovengemiddeld aantal patiënten met lage 
luchtweginfecties op zijn spreekuur. 

In dezelfde periode belt de arts-microbioloog 
van het nabijgelegen ziekenhuis ook de GGD 
met het signaal dat twee personen uit hetzelfde 
gezin zijn opgenomen met een zeer ernstig 
verlopende lage luchtweginfectie. Achteraf 
blijken het de beginsignalen van de eerste grote 
Q-koortsepidemie in Nederland, de grootste die 
ooit ter wereld is beschreven. In drie jaar tijd, 
van 2007 tot 2009, loopt het aantal bevestigde 
gevallen op van 196 tot 2357.

Het verloop 

In 2007 jaar waren er in totaal 196 bevestigde 
ziektegevallen. Al snel wordt een aantal melk-
geitenhouderijen met abortusproblematiek (veel 
miskramen) als meest waarschijnlijke bron 
geïdentificeerd. Na afloop van de epidemie 
leeft het idee dat dit een eenmalig incident is. In 
voorgaande jaren waren er op andere plaatsen 
namelijk vergelijkbare abortusproblemen op 
melkgeitenhouderijen, zonder een hoog aantal 
lage luchtweginfecties of verhoogde incidentie 
van Q-koorts bij mensen. Klaarblijkelijk zijn er in 
2007 andere (klimatologische, landschappelijke 
of bacteriegebonden) factoren in het spel die tot 
zoveel ziekte bij de mens leiden. 

In 2008 komt de epidemie in Nederland echter 
groter terug, en verspreid over een breder 
gebied. Er worden 1.014 patiënten met Q-koorts 
gemeld, vooral in het zuidoosten van het land. 
Al bij de eerste meldingen van grote aantallen 
humane ziekte in 2007, concentreert de trans-
missiehypothese zich op aerogene overdracht 
(verwaaiing) vanuit grote melkgeiten- en 
melkschapenbedrijven met abortusproblematiek 
tijdens de aflammer-periode. De hypothese is 
ook dat droog en warm weer zorgt voor meer 
transmissie. 

Ondanks alle maatregelen is de epidemie 
wederom groter en worden, nog steeds 
voornamelijk uit de zuidelijke provincies, 2.357 
ziektegevallen van Q-koorts gemeld. Vanuit 
het ministerie worden maatregelen ingesteld: 
controle van de melk en verplichte vaccinatie 
van geiten. Daarnaast wordt besloten om alle 
drachtige dieren op Q-koortspositieve melkgei-
ten- en melkschapenbedrijven te ruimen. Er zijn 
vanaf eind 2009 ruim 50.000 dieren gedood. 
Daarnaast geldt voor meer dan 55.000 vrouwe-
lijke dieren een levenslang fokverbod.
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Hoe ontstaat Q-koorts? 

De ‘Q’ in Q-koorts verwijst naar het woord 
‘Query’, dat vraag of vraagteken betekent.  
Tot 1937 was de verwekker van de ziekte na-
melijk onbekend. Inmiddels weten we meer over 
Q-koorts, de besmettingsweg en de preventieve 
maatregelen. Q-koorts is een zoönose, een 
infectieziekte die kan worden overgedragen 
van dier op mens maar niet van mens op mens. 
De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie 
Coxiella burnetii. Deze kun je oplopen door het 
inademen van lucht waar de bacterie in zit. 
De bacterie komt in de lucht tijdens het 
lammeren van besmette geiten of schapen. 
Vooral het vruchtwater en de moederkoek van 
besmette dieren bevatten grote hoeveelheden 
bacteriën. De bacterie kan ook in melk, mest 
en urine zitten, maar niet in het vlees van de 
geit of het schaap. De bacterie kan maanden 
tot jaren overleven. In zeldzame gevallen kan 
het drinken van rauwe melk ook een bron van 
besmetting zijn. Dieren zijn besmettelijk zolang 
zij de bacterie bij zich dragen. 

In ongeveer twee procent van de humane 
besmettingen ontwikkelt zich een chronische 
infectie. Zwangere vrouwen en hartpatiënten 
hebben een grotere kans om ernstig ziek te 
worden door een chronische infectie. Ook 
mensen met een afweerstoornis lopen extra 
risico.

Maatregelen melkgeitenhouderij

De melkgeitensector is slechts een kleine 
tak van de veehouderij in Nederland. Er zijn 
ongeveer 360 melkgeitenbedrijven en ongeveer 
650.000 dieren. Wat moeten ondernemers en 
werknemers in deze sector weten over Q-koorts 
en welke maatregelen moeten zij nemen? 
Stigas, het sectorinstituut voor gezond en veilig 
werken in de agrarische en groene sector, 
adviseert werkgevers al in 2010 om het risico 
op Q-koorts te beperken volgens de arbeids-
hygiënische strategie: aanpak van de bron, 
hygiënisch werken om overdracht te voorkomen 
en tenslotte persoonlijke bescherming.  
Stigas ontwikkelde hierover een leaflet en 
leverde een bijdrage aan de voorlichtingsbijeen-
komsten voor geitenhouders in Oost-Brabant en 
Noord-Limburg. 

In mei 2015 stelt het ministerie van LNV samen 
met LTO Nederland een ‘Factsheet maatregelen 
Q-Koorts’ op. Deze geldt ook voor bedrijven met 
een publieke functie waar mogelijk een besmet-
tingsrisico is, zoals kinderboerderijen. De 
maatregelen gaan over de vaccinatie van geiten 
en schapen, algemene hygiëne, mestopslag, 

het vervoer en uitrijden van mest, de omgang 
met publiek en de aflammer-periode. Het doel: 
algemene voorlichting en het tegengaan van de 
verspreiding van Q-koortsbacteriën binnen en 
vervolgens vanuit de bedrijven. In de factsheet 
wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven 
zonder Q-koorts, Q-koortsverdachte bedrijven 
en besmette bedrijven. Alle publieksbedrijven 
en professionele melkschapen- en melkgeiten-
bedrijven (bedrijven met meer dan 50 dieren) 
zijn verplicht om hun schapen en geiten te 
vaccineren. 

De geitenhouders krijgen vanuit Stigas nog 
steeds de volgende adviezen: 

•  Laat je dieren vaccineren tegen Q-koorts.
•  Uit het periodiek tankmelkonderzoek weet 

je of je bedrijf besmet is met Q-koorts. 
Informeer je werknemers over het resultaat 
van de test.

•  Raadpleeg een dierenarts als je vermoedt 
dat je dieren besmet zijn, ook als je minder 
dan 50 geiten of schapen hebt.

•  Overweeg een aparte kraamafdeling voor de 
dieren te maken, die je goed kunt schoon-
maken en desinfecteren.

•  Berg geboortemateriaal op in een afgesloten 
bak en laat deze verwerken door een 
destructiebedrijf. Onder geboortemateriaal 
wordt verstaan: placenta, vliezen, vocht en 
mest en stro van de geboorteplek.

•  Zorg ervoor dat werknemers en stagiaires 
die bij het aflammeren en de schoonmaak 
aanwezig zijn, naast bedrijfskleding, een 
mond-neuskapje (FFP3 filter), veiligheidsbril 
en rubberen laarzen dragen. Zorg dat ze 
bij het omkleden het mondkapje als laatste 
afdoen.

•  Als je reinigt met de hogedrukspuit is het erg 
belangrijk dat je je goed beschermt. In de 
waternevel die je inademt, kunnen bacteriën 
zitten. Draag daarom een mond-neuskapje 
(FFP3 filter).

•  Was vaak je handen met water en zeep. 
Droog je handen met een papieren hand-
doek en gooi deze na afloop meteen in de 
afvalbak.

•  Laat bedrijfskleding in het bedrijf en was 
deze apart van andere kleding.

•  Was je haren na het werk.
•  Bij zwangerschap van de ondernemer of een 

werknemer: vermijd contact met schapen en 
geiten in de periode van enkele weken rond 
het lammeren, zeker als er sprake is van 
abortusproblemen bij de dieren.

Daarnaast worden de volgende algemene 
hygiënemaatregelen geadviseerd:
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•  Handhygiëne - Was je handen en onderar-
men met water en zeep, droog ze goed af 
met een wegwerphanddoek.

•  Sieraden - Draag tijdens het werk geen 
ringen (ook geen gladde ringen), armbanden 
en horloges.

•  Nagels en haren - Knip je nagels kort. Was 
je haar na het werk.

•  Zakdoek - Gebruik papieren zakdoekjes. 
Gooi de zakdoek na gebruik weg.

•  Kleding - Trek dagelijks schone kleding 
aan. Trek ook schone kleding aan als je 
kleren zichtbaar vuil zijn. Werkkleding is 
een verzamelplaats van micro-organismen 
en moet gewassen worden. Bewaar vuile 
kleding apart van schone kleding. 

•  Wondjes - Dek open wondjes aan je handen 
en huidbeschadigingen af met een pleister.

•  Hoesten - Nies en hoest met een afgewend 
gezicht. Hoest met je hand voor je mond.

Vaccinatie werknemers: maatwerk 

De Gezondheidsraad (GR) heeft in 2015 een 
advies uitgebracht over vaccinatie voor werk-
nemers. De huidige arbeidshygiënische maat-
regelen, waaronder vaccinatie van  bepaalde 
categorieën geiten en schapen, hygiënisch 
werken en het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn afdoende om de 
meeste werknemers te beschermen en veilige 
en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden.
In bepaalde situaties is vaccinatie van werk-
nemers tegen Q-koorts te overwegen. Bijvoor-
beeld voor werknemers in specifieke beroepen 
met een relatief hoog blootstellingsrisico aan de 
bacterie, zoals het frequent in aanraking komen 
met besmette dieren of met materiaal daarvan. 
En ook voor werknemers die bij blootstelling 
een verhoogde kans hebben op een ernstiger 
beloop van de ziekte (gespecificeerde afwijkin-
gen aan hart en bloedvaten). 
Vaccinatie is dus maatwerk, dat volgt op 
een gedegen risico-inschatting waarin de 
beroeps matige gezondheidsrisico’s maar ook 
de beschik baarheid en de voor- en nadelen 
van vaccinatie moeten worden afgewogen. 
Momenteel is vaccinatie van werknemers niet 
gangbaar en het vaccin is niet in Nederland 
geregistreerd. 

Met dank aan het RIVM,

Marilous Chaillet, bedrijfsarts / medisch 
 adviseur, Stigas

Kan een zwangere vrouw helpen  
bij het lammeren?

Een zwangere praktijkdocente op een 
groenschool wil in het voorjaar met haar 
leerlingen meehelpen bij het lammeren 
van schapen en geiten op een veehou-
derij. De dieren zijn gevaccineerd tegen 
Q-koorts. 
Schapen en geiten kunnen besmet zijn 
met Coxiella burnetii (Q-koorts), Listeria 
monocytogenes of Chlamydia abortus. 

Deze ziekteverwekkers kunnen niet al-
leen bij de dieren, maar ook bij de mens 
abortus veroorzaken, wanneer zij tijdens 
het lammeren worden overgedragen.  
Zo kan acute Q-koorts bij zwangere 
vrouwen zwangerschaps-complicaties 
geven. De kans op een vroeggeboorte, 
miskraam of intra-uteriene vruchtdood 
is hoger dan bij een zwangere vrouw 
zonder Q-koorts. 

Omdat niet met zekerheid kan worden 
voorspeld of dieren vrij zijn van ziekte-
verwekkers, hanteert de Arbowet in deze 
situaties het voorzorgsprincipe.  
Het beleid van de werkgever moet gericht 
zijn op het voorkómen of minimaliseren 
van de blootstelling van werknemers 
aan ziekmakende factoren. Vanuit het 
voorzorgsprincipe geldt het advies dat 
zwangere vrouwen niet helpen bij het 
lammeren van schapen en geiten en ook 
dat zij contact met potentieel besmette 
dierlijke materialen vermijden.
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PAK STOF AAN! 
… IN DE AGRARISCHE  
   EN GROENE SECTOR
Marilous Chaillet

Werkenden in de agrarische en groene sector komen vaak in aanraking met stof. Bijvoorbeeld bij 
contact met dieren in de stal. En bij het oogsten en verwerken van granen, groenten, aardappels 
en bloembollen. 
In de varkens- en pluimveehouderij, in de akkerbouw, maar ook in andere sectoren bevat stof 
bijna altijd schadelijke deeltjes. 

Dat geldt niet alleen voor vaste droge stof, maar ook voor 
nevel en gassen. Het gaat vaak om heel fijne deeltjes van 
planten  (pollen), producten, voer, strooisel, uitwerpselen 
en dieren (huidschilfers). 
Deze deeltjes kunnen onder andere endotoxinen bevatten. 
Ook kan het gaan om kwartsstof uit zand of klei of om 
houtstof. Vooral kleine deeltjes kunnen diep in de longen 
doordringen en daar schade aanrichten.

Stigas, het kennisinstituut voor veilig en gezond 
werken in agrarisch en groen en tevens ook 
arbodienst, is daarom begin dit jaar gestart 
met de campagne ‘Pak stof aan!’. Doel van 
de campagne is werkgevers en werknemers be-
wust te maken van de risico’s van blootstelling 
aan stof en hen te helpen in actie te komen. In 
de campagne, die financieel ondersteund wordt 
door het ministerie van SZW, staan bewust-
wording, advies en vroegtijdige signalering van 
klachten centraal. 

Gezondheidsklachten pas laat merkbaar
In de praktijk zien we dat werkgevers en 
werknemers zich onvoldoende bewust zijn van 
de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 
stof en de noodzaak om preventiemaatregelen 
te nemen. Dit komt omdat klachten vaak pas 
na langere tijd optreden en de oorzaak meestal 
niet duidelijk is. Gezondheidsklachten als 
gevolg van stof zijn daarom 
ook minder zichtbaar in 
verzuim- en arbeids-
ongeschiktheidscij-
fers. Omdat men er 
niet direct hinder 
van ondervindt is de 
motivatie lager om er 
iets tegen te doen. 

Stofmetingen en advies op de werkplek
De campagne bestaat uit meerdere activiteiten. 
Via communicatie worden onder meer 
praktijkvoorbeelden online en via vakbladen 
gedeeld. Verder worden indicatieve stofme-
tingen uitgevoerd bij bedrijven en krijgen zij 
gericht advies. Op veehouderijbeurzen krijgen 
bezoekers de mogelijkheid om hun longfunctie 
te testen en wordt het gesprek aangegaan over 
maatregelen. Verder is er ook extra aandacht 
voor de risico’s van stof en voor het signaleren 
van klachten bij een bezoek aan de bedrijfsarts. 

Ontsluiten van blootstellingsgegevens
Tot slot wordt gewerkt aan het ontsluiten van 
blootstellinggegevens van stof en endotoxinen. 
Op basis van eerder onderzoek en metingen 
wordt een database samengesteld. Bedrijven 
kunnen zo inzicht krijgen in de blootstellings-
niveaus voor hun sector en werkzaamheden 
en nagaan of maatregelen noodzakelijk zijn. 
Hiervoor wordt samengewerkt met het Institute 
for Risk Assessment Sciences van de universi-
teit van Utrecht (IRAS).

Meer weten over het project?  
Bezoek: www.pakstofaan.nl of www.stigas.nl 

Tanja de Jong
Onderzoeker/projectleider Stigas
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MESTGASSEN: ACUUT TOXISCH, 
BRANDBAAR EN EXPLOSIEF 

Yvonne van Gog

De mestgassen zwavelwaterstof, methaan en kooldioxide hebben sinds 
1980 zeker 30 mensenlevens en duizenden dierenlevens gekost. 
Maar het brandbare gas methaan speelt ook een rol bij het toenemende 
aantal stalbranden, en in stallen met dichte vloeren kan methaan 
explosies veroorzaken in de mestkelder. 

Tot nu toe ontbreekt het aan een integrale aanpak 
van de veiligheid, de brandveiligheid en de 
emissie van stallen. 
Met de toename van het aantal grote stallen en de 
gewijzigde wetgeving rondom (het uitrijden van) 
mest, groeit ook het probleem van mestgassen. 

In dit artikel een overzicht van de ontwikkelingen 
en onderzoeken rond het toxische, brandbare en 
explosieve karakter van mestgassen, met aandacht  
voor preventieve maatregelen.

“In ieder geval 30 mensen zijn op een boerderij 
omgekomen door mestgassen sinds 1980”. 
Aan het woord is Jetty Middelkoop, Adviseur 
Gevaarlijke Stoffen (AGS) bij brandweer 
Amsterdam-Amstelland.” Het aantal ongevallen 
met mestgassen dat mij bekend is, is slechts 
het topje van de ijsberg”. Jetty kwam in haar 
werk in aanraking met het onderwerp mest-
gassen en heeft er inmiddels een levensmissie 

van gemaakt om dit risico breed onder de 
aandacht te brengen. Sinds de negentiger 
jaren inventariseert Middelkoop de mestgas-
incidenten in Nederland. Bij het onderzoek naar 
het ongeval in 2013 in Makkinga, heeft de OVV 
(Onderzoeksraad voor de Veiligheid) dankbaar 
gebruik gemaakt van haar gegevens en van die 
van Stigas (kennisinstituut en Arbodienstverle-
ner in de agrarische sector). 
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Acute toxiciteit

Op een boerderij in Makkinga werd op 
19 juni 2013 een silo gereinigd door twee 
medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf. 
Eén medewerker ging de silo in en werd tijdens 
de werkzaamheden onwel. Zijn collega bij het 
mangat riep om hulp en ging vervolgens zelf de 
silo in, zonder adembescherming. Ook die werd 
onwel. Vervolgens zijn nog een aanwezige een 
loonwerker en de zoon van de agrariër in de 
silo afgedaald. Alleen de loonwerker overleefde 
die dag. 
De OVV onderzocht dit ongeval en verbreedde 
het onderzoek naar veiligheidsproblemen met 
mestgassen in de gehele agrarische sector. 
Jaarlijks vinden gemiddeld drie ongevallen door 
inhalatie van mestgassen plaats, met dodelijke 
menselijke slachtoffers en ernstige gewonden. 
In de periode 1980-2013 overleden 29 mensen 
door inhalatie van mestgassen. 

Conclusies 
De Onderzoeksraad analyseerde de data die 
verzameld waren door Jetty Middelkoop en 
Stigas. Op basis van de data trok de OVV de 
volgende cijfermatige conclusies: 

•  Sinds de negentiger jaren waren er zeker 35 
ernstige ongevallen, deze vormen het ‘topje 
van de ijsberg’. Waarschijnlijk zijn er veel 
meer incidenten, maar deze zijn niet bekend 
omdat er geen hulpverlening bij betrokken 
is geweest. Incidenten worden niet gemeld 
of onderzocht omdat vaak de agrariërs 
zelf getroffen worden en zij als zelfstandig 
ondernemer niet onder toezicht staan van 
I-SZW.

•  Bekend is dat tussen 1980 en 2013 er 57 
slachtoffers waren, waarvan 28 dodelijk.

•  Het gemiddelde aantal mestgasongevallen 
per vijf jaar neemt toe. Mogelijk is dit het 
gevolg van meer melden door meer bekend-
heid rond het risico.

•  Tot 2008 vonden alle ongevallen plaats in 
een besloten ruimte: de mestkelder, mest-
silo of mesttank. Sinds 2008 is het aantal 
ongevallen (relatief en absoluut) in de stal 
toegenomen. Eenderde van de ongevallen 
vond plaats in de stal, meestal tijdens het 
mixen van de drijfmest in de kelder.

•  Van de 28 dodelijke slachtoffers van 2008 tot 
2013 kwam de helft om doordat het slacht-
offer een ander wilde redden. In 70 % van 
de gevallen wilde men een mens redden, 
in 30 % van de gevallen wilde men een dier 
redden. 

Problematiek

Mest wordt als drijfmest opgevangen in 
de mestkelder. Vandaaruit kan het worden 
overgepompt om uit te rijden, of naar een silo 
of tank om de mest op te slaan of te vervoeren. 
In de mest vindt een natuurlijk rottingsproces 
plaats waarbij de mestgassen ontstaan. In 
stilstaande mest zullen deze gassen langzaam 
uitdampen. De aanwezigheid van mestgassen 
in de lucht boven mest hangt af van de snelheid 
waarmee de gassen vrijkomen, de concentratie 
van de gassen, de dichtheid van de gassen, 
schuimvorming en de aanwezige ventilatie. 
Zwavelwaterstof heeft in lage concentratie de 
geur van rotte eieren, in hoge concentraties 
ruik je het niet meer, omdat de neuszenuw lam 
wordt gelegd. Dat maakt het extra gevaarlijk: als 
de geur verdwijnt lijkt het gas te zijn verdwenen, 
terwijl dan juist de concentratie verhoogd is. 
Het gas is zwaarder is dan lucht en blijft dus 
onderin een silo hangen als er geen ventilatie 
is. Kooldioxide is eveneens zwaarder dan lucht, 
is geurloos en kan in zeer hoge concentraties 
zuurstof verdringen. Bij ontbreken van ventilatie 
kan boven de mest dus een toxisch en/of 
zuurstofarm luchtmengsel ontstaan. 

Veiligheidsproblemen met mestgassen doen 
zich voornamelijk voor bij drijfmest van 
runderen en varkens. Om hoge concentraties 
van de mestgassen te voorkomen moet de 
stal optimaal geventileerd worden en moeten 
de dieren liefst buiten de stal staan, of anders 
vastgezet worden zodat zij niet op de roosters 
kunnen komen. Op varkensmest vormt zich 
geen korst, maar wordt de mest afgesloten 
onder dichte vloeren. 
Bij koeienmest ontstaat op (een deel van) de 
mest echter een korst waardoor de mestgassen 
gevangen blijven en pas vrijkomen wanneer 
de korst wordt gebroken en de mest in 
beweging komt. Om vorming van een drijflaag 
te verminderen en grootschalige ophoping 
van mestgassen tegen te gaan is regelmatig 
mixen belangrijk. Bij het mixen komen echter 
de mestgassen vrij. Tijdens het mixen van mest 
worden zwavelwaterstof en kooldioxide enige 
meters omhooggestuwd tot in de stal. Ook na 
het mixen kunnen de gassen in de stal blijven 
hangen. 
 
De Onderzoeksraad onderscheidde twee 
ongevalscategorieën: ongevallen in besloten 
ruimtes (mestkelder, silo/, container) en in de 
stal tijdens het mixen van de mest in de mest-
kelder. In een besloten ruimte zoals een silo is 
geen ventilatie, ook nadat de mest verwijderd is 
en de silo ‘schoon’ is, kunnen H2S en CO2 nog 
in hoge concentratie in de silo aanwezig zijn. 
Het ongeval in Makkinga vond plaats in een 
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silo (besloten ruimte), waarbij onvoldoende 
of verkeerde veiligheidsmaatregelen werden 
getroffen. Na analyse van de overige ongeval-
len concludeerde de OVV dat de situatie in 
Makkinga geen uitzondering was. Nergens 
in de sector werden adequate preventieve 
maatregelen getroffen. 

Preventie

De Onderzoeksraad beschrijft in het rapport de 
preventieve maatregelen die genomen moeten 
worden en benoemt de volgende stappen: 

•  Beoordeling van het gevaar: metingen vooraf 
en tijdens de werkzaamheden

•  Bescherming: inzetten geforceerde ventilatie 
en gebruik van adembescherming passend 
bij het risico

•  Redding: de aanwezigheid van middelen om 
een effectieve evacuatie of reddingspoging 
te ondernemen wanneer iemand onwel 
wordt of bedwelmd raakt

In Makkinga werden geen metingen vooraf 
gedaan. De enige meting die werd gedaan 
was met een multigasmeter (H2S en O2) die 
het eerste slachtoffer droeg. Onbekend is of 
deze meter aan stond en welke alarmwaarden 
waren ingesteld. Als adembescherming droeg 
de medewerker in de silo een luchtkap, met een 
lange slang aangesloten op een persluchtcom-
pressor buiten de silo. De OVV concludeerde 
dat deze overdruk- luchtkap niet voldoet als 
adembescherming voor mestgassen en dat 
de ademlucht volledig onafhankelijk moet zijn. 
Middelen voor een redding ontbraken. 

De tweede ongevalscategorie zijn ongevallen 
in de stal tijdens of na het mixen van mest. De 
slachtoffers vielen vaak doordat ze zagen dat 
dieren onwel werden en wilden redden. Jetty 
Middelkoop: 

“Wanneer een boer mest gaat mixen 
dat langere tijd heeft stil gestaan, krijg 
je het ‘cola-effect. Het koolzuurgas in 
de colafles blijft opgelost tot je ermee 
gaat schudden, dan komt het gas 
massaal vrij. Bij mest werkt het precies 
hetzelfde. Bij het mixen komen ineens 
grote hoeveelheden gas vrij, waaronder 
zwavelwaterstof. Afhankelijk van de 
lokale situatie kan er zoveel vrijkomen 
dat één teug dodelijk is.”

De Onderzoeksraad deed de volgende bevin-
dingen: 

•  Vaak wordt niet maximaal geventileerd. 
Bij natuurlijke ventilatie kan het ventileren 
ontoereikend zijn doordat de wind niet uit de 
juiste hoek komt of onvoldoende krachtig is. 
Ook kan de luchtstroom in de stal zodanig 
zijn dat bepaalde hoeken onvoldoende 
ventileren.

•  Een deel van de boeren mixt niet vaak 
genoeg, bijvoorbeeld alleen voor het 
uitrijden, waardoor zeer hoge concentraties 
mestgassen ontstaan.

•  Vee wordt niet altijd vastgezet, met het risico 
dat vee bedwelmd raakt en vervolgens ook 
de boer die de dieren wil redden.

•  Sommige boeren lopen tijdens het mixen de 
roosters op om het verloop van het mixen te 
kunnen zien, of breken de korst handmatig.

Risicobesef 

Een terugkerend fenomeen is, dat voor het ver-
helpen van een storing éven snel’ een kelder of 
tank wordt betreden. Daarnaast speelt vaak de 
algemeen menselijke neiging om in noodgeval-
len onmiddellijk te hulp te schieten, vooral als eer 
duidelijk sprake is van een acute noodsituatie en 
vaak is er sprake van een familie- of collegiale 
relatie met het slachtoffer. Veiligheidsmaat-
regelen worden dan makkelijk vergeten. 

De mestsilo in Makkinga na het ongeval Het gebruikte persluchtmasker.
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Een belangrijke conclusie van de OVV was dat 
er bij de risicogroepen onvoldoende risicobesef 
en kennis is van de risico’s van mestgassen. 
Daarom adviseert de OVV meer aandacht te 
besteden aan mestgassen in de opleidingen 
van risicogroepen: agrariërs, inspecteurs 
(keurmeesters) en brandweer. 
Jetty Middelkoop: “LTO heeft hier niets aan 
gedaan. Heel actief met veiligheid is Cumela, 
de vakvereniging voor loonwerkers en mensen 
in de groenvoorziening. Cumela heeft onder 
andere de gave website “www.mestgassen.
nl ontwikkeld. De meeste brandweerkorpsen 
op het platteland hebben mestgassen in het 
onderwijsprogramma opgenomen. Maar voor 
alle groepen geldt: herhaling is de kracht van de 
reclame. Je zou dit periodiek moeten herhalen.” 

Toename risico 

Als bijkomende verklaring voor het beperkte 
risicobesef ziet de OVV de verhoging van het 
risico door recente ontwikkelingen. De risico-
groepen zijn zich niet bewust van het feit dat het 
risico groter is geworden. Recente ontwikkelin-
gen zijn: meer opslag en mixen van drijfmest, 
meer afdichten van mest vanwege emissie, het 
bijmengen van andere stoffen in de drijfmest.
Er is een nieuwe ontwikkeling: in de hermetisch 
afgesloten emissiearme varkensstallen vallen 
ventilatiesystemen uit door blikseminslag, 
kortsluiting of overbelasting (tijdens bijvoorbeeld 
een hete zomer). De dieren stikken vervolgens 
in hun eigen gassen. 

Door schaalvergroting (meer dieren, meer 
mest) en kortere periodes waarin de mest kan 
worden uitgereden, neemt de hoeveelheid 
drijfmest die moet worden opgeslagen toe. Door 
de schaalvergroting zijn de mestkelders groter 
in volume maar ook ingewikkelder, waardoor 
vaker gemixt moet worden. Een deel van de 
drijfmest wordt vaak langdurig buiten de stal in 
silo’s opgeslagen, waarin grote hoeveelheden 
mestgassen ontstaan. Overtollige drijfmest 
wordt bijvoorbeeld aan akkerbouwers verkocht, 
die eisen stellen aan de homogeniteit, waardoor 
weer meer moet worden gemixt.

De stallen en de mest worden steeds meer 
afgesloten om milieu-emissie van gassen te 
voorkomen. Jetty Middelkoop: “Varkensstallen 
zijn potdicht afgesloten gaskamers. Vroeger 
waren koeienstallen grupstallen. De mest viel 
in een open mestgoot, de ‘grup’. De vaste mest 
werd op de mesthoop gekruid, waar de gassen 
vrij konden uitdampen. Daar kon zuurstof bij 
de mest komen waardoor er voor de anaerobe 
bacteriën die methaan en H2S maken weinig 
te halen viel. In de gierput kwam vooral de 

urine terecht. Hierin zat voor bacteriën weinig 
eetbaars. Daarna kwamen de moderne stallen 
met roostervloeren en daaronder gierputten 
waarin mest en urine samen kwamen. Voor 
gasvormende anaerobe bacteriën een ideale 
leefomgeving. In verband met milieueisen zijn 
er steeds meer emissiearme vloeren waaronder 
het gas zich ophoopt.”

Er zijn veel voorbeelden van stoffen die (soms 
illegaal) worden bijgemengd met de mest 
waardoor meer mestgassen en schuimvorming 
op de mest ontstaat. Hieronder een aantal 
voorbeelden: 

•  De samenstelling van het veevoer. Op 20 
februari 2018 overleden 40 varkens in Loer-
beek door vergiftiging met zwavelwaterstof. 
Waarschijnlijke oorzaak is het mengen van 
gestoomde aardappelschillen bij het voer. 

•  Het mengen van verschillende soorten mest, 
zoals varkensmest bij koeienmest.

•  Er is een ontwikkeling om de mest ‘aan 
te zuren’ met bijvoorbeeld melkzuur om 
de zuurgraad van de mest te verbeteren, 
waardoor vaste sulfiden in de mest worden 
omgezet in zwavelwaterstof.

•  In de varkensstal kan door een technisch 
defect onbedoeld brijvoer in de mest komen, 
waardoor sterke schuimvorming ontstaat.

•  Voor het uitrijden voegen boeren soms 
spuiwater toe als stikstofbron. Spuiwater 
is afkomstig uit de ammoniakwassers en 
bestaat uit ammoniumnitraat in zwavelzuur 
(een zure zwavelbron) wat een sterke 
verhoging van de concentratie zwavelwater-
stof veroorzaakt.

•  In runderstallen wordt gips (calciumsulfaat) 
uit de bouw of uit industriële rookwassers 
soms gebruikt als strooisel in de ligboxen, 
dit bevordert de eveneens vorming van 
zwavelwaterstof. 

Sinds Makkinga

Na het ongeval in Makkinga en de publicatie 
van het OVV-onderzoeksrapport is veel in 
gang gezet om de bekendheid van het risico 
van mestgassen te vergroten en preventief 
maatregelen te treffen om incidenten te 
voorkomen. Op advies van de OVV zijn de 
preventieve maatregelen in de arbocatalogi van 
Mechanisch Loonwerk en de sector Melkvee en 
Graasdieren uitgebreid met aandacht voor de 
juiste onafhankelijke adembescherming en een 
protocol voor het werken in een besloten ruimte 
en voor reddingsacties. De arbocatalogus 
voor de Varkenshouderij heeft, in weerwil van 
het advies van de OVV, de maatregelen niet 
aangepast. 
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Een risicogroep vormen de medewerkers 
van gespecialiseerde bedrijven die mestsilo’s 
reinigen en/of inspecteren. Deze relatief kleine 
beroepsgroep is niet georganiseerd in een 
koepelorganisatie en heeft geen arbocatalogus. 
Een deel van deze bedrijven heeft zich na het 
ongeval in Makkinga verenigd in een werk 
groep (‘Kiek uut met stront’) en heeft een 
veiligheidsprotocol opgesteld onder met de titel 
‘Leidraad veilig werken in mestopslagen’. 
Op 9 mei 2017 publiceerde KIWA de beoor-
delingsrichtlijn BRL 2342 voor de beoordeling 
van mestbassins en drijvende en niet-drijvende 
afdekkingen. Op 1 juli 2018 werden de eerste 
twee reinigingsbedrijven gecertificeerd voor 
veilig en verantwoord reinigen van mestopslag-
systemen volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 
K906. 

De koepel van loonwerkers en mestdistributeurs 
Cumela biedt op www.mestgassen.nl een gratis 
E-learning module aan over het werken en 
omgaan met mestgassen. Bezoekers van de 
website kunnen filmpjes bekijken en vragen 
beantwoorden, en op die manier hun kennis 

testen en vergroten. Cumela stimuleert de ken-
nis rond mestgassen onder agrariërsdoor onder 
andere te adviseren aan agrarische scholen 
over het implementeren van lesmateriaal.

Mestgassen en stalbranden 

Behalve giftig zijn mestgassen ook brandbaar 
en kunnen ze leiden een explosieve atmosfeer. 
Jetty Middelkoop: “Stalbranden kunnen op veel 
manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door proble-
men met elektra, gebruik van warmtelampen 
bij jonge dieren, hooibroei of het in brand 
raken van landbouwmachines. Maar ook door 
werkzaamheden zoals lassen of slijpen of uiers 
branden (ontharen van uiers met een brander 
– red.) in de buurt van de gierput. In zulke 
gevallen blijft de oorzaak vaak onbekend omdat 
boeren dan niet altijd de oorzaak van de brand 
vertellen in verband met de verzekering. Mede 
daardoor is het percentage stalbranden met 
‘oorzaak onbekend’ nogal hoog.” Het instituut 
voor Fysieke Veiligheid (IFV) geeft in een 
overzicht met oorzaken van stalbranden (zie 

Ravage na een stalbrand bij een eierbedrijf (augustus 2019); ruim 16.000 kippen kwamen om.

Oorzaken van stalbranden 
Bron: IFV, 2017 

2014 2015 2016 Totaal 

Technische oorzaak 7 5 1 15 %

Werkzaamheden 4 2 5 12%

Blikseminslag 3 3 1 8 %

Broei, of brand in stro/hooi 1 3 1 6 %

Brandstichting 1 - 1 2 %

 Onbekend 12 13 26 57 %

28 26 35

Overzicht stalbranden 

en dierlijke slachtoffers 
 Bron: IFV, 2017 

Aantal stal-
branden

Aantal dierlijke 
slachtoffers

2012 15 90.623

2013 23 25.300

2014 28 37.803

2015 26 133.200

2016 35 199.061

Totaal 127 485.988
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bijgaande tabel) alleen ontstekingsbronnen op. 
Niet beschreven wordt in hoeverre de ontste-
kingsbronnen tot brand konden leiden door de 
aanwezigheid van de brandbare mestgassen. 

Actieplannen

De laatste jaren bestaat veel aandacht voor 
stalbranden en zijn diverse organisaties in het 
geweer gekomen om de hoeveelheid stalbran-
den en het aantal dierlijke slachtoffers fors te 
verminderen. Dit heeft geleid tot het Actieplan 
Stalbranden 2012-2016, vooral gericht op 
bewustwording en het achterhalen van oorza-
ken. Het vervolg daarop, Actieplan Brandveilige 
Veestallen 2018-2022 is meer gericht op 
preventie. Het beschrijft diverse preventieve 
maatregelen alsook schadebeperkende maat-
regelen. Periodieke zijn bijvoorbeeld keuring 
van elektra, elektromotoren beveiligen tegen 
oververhitting, directe luchtafzuiging onder 
roosters in mestputten, een aparte stalling voor 
voertuigen en werktuigen, een bliksemafleider 
op het dak van een stal. Schadebeperkende 
maatregelen kunnen zijn: een brand- en 
rookdetectiesysteem in de technische ruimte, 
het aanleggen van een bluswatervoorziening 
op het bedrijf en een objectinformatiekaart ten 
behoeve van de brandweer’.

In 2018 heeft het Economisch Instituut voor de 
Bouw (EBI) de brandveiligheidsmaatregelen uit 
onder andere het Actieplan Stalbranden geana-
lyseerd en beoordeeld op effect en kosten. Een 
van de bevindingen is dat directe luchtafzuiging 
onder roosters in mestputten (vooral betrekking 
op varkensstallen) voor de afvoer van (schuim) 
gevaarlijke gassen, niet heel effectief is voor de 
brandveiligheid. 
De minister schijft in haar brief aan de Kamer: 

“Wel van belang voor brandveiligheid 
is de ontwikkeling en uitrol – door in-
novaties en investeringen – van nieuwe 
integraal duurzame en emissiearme 
stalsystemen waarmee brongericht 
schadelijke emissies uit stallen integraal 
en preventief worden voorkomen. Van 
belang hierbij is een frequente afvoer van 
mest uit de stal en het scheiden van mest 
en urine bij de bron, waarna vervolgens 
de verse varkensmest in gesloten 
regionale clusters wordt verwerkt. Dit 
is een van de maatregelen die in het 
Hoofdlijnenakkoord voor de sanering en 
verduurzaming van de varkenshouderij 
zijn afgesproken”. 

Emissiearme stallen

Emissiearme varkensstallen lijken bijna ontwor-
pen om brand te bevorderen. Jetty Middelkoop: 
“De lucht wordt afgezogen via enorm grote 
kanalen die de lucht naar de wassers brengen. 
Die kanalen lopen over de hele stal. Bij brand 
kan het vuur zich zo razendsnel over de stal 
verspreiden”. Dierenarts (en uitvinder) Bulle 
Koster heeft voor brand in de stal een oplossing 
bedacht: valwanden. Bij brand vallen de wanden 
naar buiten en kunnen de dieren ontsnappen. 
Deze valwanden zouden ook te gebruiken zijn 
wanneer bijvoorbeeld de ventilatie uitvalt.

Emissiearme stallen

Op 27 februari 2019 ontplofte het gas 
onder een emissiearme stalvloer in Mar-
kelo. Door de ontploffing zakte de vloer 
van de stal in en verdronken 13 koeien 
in de drijfmest. In de daarop volgende 
weken moesten nog 15 koeien worden 
afgemaakt, omdat zij onherstelbare long-
schade hadden opgelopen. 

De omgevingsdienst deed na onderzoek 
naar het ongeval twee belangrijke aanbe-
velingen: 

“Het is essentieel dat de gemeente zich 
inzet voor aandacht en bewustwording bij 
zowel agrariërs als in de politiek. Met het 
nemen van de nieuwe maatregelen voor 
de installatie van emissiearme vloeren 
is alleen gekeken naar milieuwinsten en 
is er weinig aandacht geweest voor de 
eventuele gevaren die deze keuze met 
zich meebrengt op dier en mens, door 
een brand of explosie. Er zou een betere 
afweging moeten zijn tussen milieu en 
veiligheid bij het ontwerpen van toekom-
stige wetgeving in bijvoorbeeld het Activi-
teitenbesluit (cursivering redactie). 
Vanuit de verschillende oogpunten zijn 
al vaker dezelfde conclusies getrokken. 
Het ontbreekt echter aan verdieping en 
verbinding van deze conclusies.” 

De omgevingsraad vindt dat verschil-
lende partijen en experts zich moeten 
buigen over een groot aantal hypothe-
sen rond onder andere de invloed van 
dieper en vollere kelders en een hogere 
melkproductie, een rantsoen op schuim-
vorming op de mest, op de hoeveelheid 
(of concentraties) mestgassen.
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Explosiegevaar 
De Actieplannen richten zich vooral op brand, 
maar de wettelijk verplichte emissiearme 
stalvloeren kennen een verwant risico: ontplof-
fingen onder de vloer. Jetty Middelkoop: 
“Doordat de vloer bijna volledig is afgesloten 
hoopt zich veel meer gas op dan onder 
roostervloeren. Om de uitwerpselen naar de 
put te krijgen zijn er verschillende systemen. 
In sommige stallen duwen mestrobots de mest 
naar de put. Wanneer een vonk in de put komt, 
bijvoorbeeld door de mestrobot, ontstaat een 
krachtige ontploffing, doordat de drukgolf van 
het opgesloten gas moeilijk weg kan.” 

Oplossingen? 

Misschien is de oplossing voor al die mestgas-
sen, voor de gezondheid en het milieu, heel 
‘menselijk’. Om hygiënische redenen zijn ooit 
het toilet en de riolering uitgevonden. Is dit ook 
de oplossing voor varkens? 
‘De Hoeve’ in Valkenswaard, proefbedrijf van 
de Keten Duurzame Varkenshouderij (KDV), 
experimenteert momenteel met het varkenstoi-
let 2.0. De provincie Brabant heeft 2,6 miljoen 
euro uitgetrokken om dit project te stimuleren. 
Varkens mesten van nature niet op de plek 
waar ze gevoerd worden. Dit systeem komt 
neer op vloervoedering van de (vlees)varkens, 
waarmee de dieren wordt aangeleerd hun 
behoefte tegen een muur van de stal te doen. 
Daarna worden de uitwerpselen dagelijks 
afgevoerd, de mest verblijft dus niet lang in de 
put, zoals traditioneel het geval is. Hiermee 
wordt de emissie van mestgassen aan de bron 
gereduceerd. 

Referenties 

“Dodelijk ongeval in mestsilo te Makkinga”  
Onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2014.

E-learning Cumela: www.mestgassen.nl   

‘Lessen uit crises en mini-crises 2017’,
Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV)

Jetty Middelkoop: “De beste oplossing voor 
zowel de brandveiligheid als de emissie is: de 
put onder de stal vandaan halen. De drijfmest 
moet direct uit de stal worden afgevoerd. In het 
buitenland, zoals in Duitsland, zie je dat wel 
gebeuren. Daar wordt de mest meteen naar een 
opslag buiten de stal gepompt. Mogelijk gebeurt 
dat minder in Nederland omdat het moeilijk is 
een vergunning te krijgen voor uitbreiding van 
de bebouwde oppervlakte. 
Het is belangrijk dat de veiligheid, de brand-
veiligheid en de emissie integraal worden 
aangepakt.” 

Yvonne van Gog, NVWA 
Redactie NVvA Nieuwsbrief 
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Een typische zin die ik in mijn woonplaats erg vaak hoor. Niet alleen omdat ik fervent 
liefhebber ben van woordgrappen… Nee daar is deze column te serieus voor. Kom Nick, 
je bent een volwassen vent… Ach wie houd ik voor de gek, oké eentje dan: Ik heb een bril 
nodig, zei de kapper gekscherend. 

Waar waren we? Oh ja, ‘Hurk, ZEUR TOCH NIET ZO!’ 
Ik word in mijn thuisomgeving vaak bij mijn achternaam aangesproken, vooral door 
vrienden. En laat ik van hen nu net ook die zin het vaakst horen. Het gebeurt namelijk 
nogal eens dat ik de vriendengroep moet remmen in het enthousiasme. Al sinds ons 
16de levensjaar zijn we ieder jaareinde volop in de weer om een grootse carnavalswagen 
te bouwen voor de start van de vastenperiode, beter bekend als carnaval. En dat vrije-
tijdsarbeid ook arbeidsomstandigheden heeft, daar denken de meesten niet aan. 

Kratten op een rolcontainer met een plankje erop als rolsteiger? Doe maar niet...
Op de heftruck klimmen om de lepels te bereiken zodat je makkelijker bij dat ene  

hoekje kan? Doe maar niet...
Lassen totdat je elkaar niet meer ziet staan door de lasrook? Doe maar niet... 

Geverfde delen schoonbranden? Doe maar niet... 
Een tractor zonder enige vorm van roetfilter in de afgesloten loods starten en  

stationair laten lopen (het is immers koud buiten)? Doe maar niet...
Persoonlijke beschermingsmiddelen? ‘Hurk, ZEUR TOCH NIET ZO!’

‘Dat kan makkelijk!’
‘Dat doen we al jaren zo…’

‘Er is toch nog nooit iets misgegaan?!’

Ook in de agrarische sector en het MKB komt de ‘(Hurk,) ZEUR TOCH NIET ZO!’ mentali-
teit regelmatig terug. Wacht eens... Dit gezegd, bedacht en gelezen hebbend... Is dat wel 
sectorspecifiek? Ook in grotere organisaties kom je de ‘zeur toch niet zo’ mentaliteit vaak 
tegen, zeker in ons vak. Echter is het niet met die ene, erg duidelijke, ondubbelzinnige 
zin. Nee, in de BV Nederland krijg je een blik, zucht, of bagatelliserende toon. Of, nog 
erger, van die prachtige kantoor-termen: 

‘Volgens mij zitten we niet op gelijke vlieghoogte.’
‘We denken erover na en komen er op een ander moment op terug.’

‘Die parkeren we even.’
‘Dat is niet in lijn met onze visie.’

‘Creëert dat wel toegevoegde waarde?’
‘We gaan voor een meer integrale aanpak’.

Allemaal beleefde manieren die op hetzelfde uitkomen:
‘Hurk, ZEUR TOCH NIET ZO!’

Het is misschien niet de meest beleefde uiting, maar volgens mij is het voor iedereen het 
beste als we deze mate van helderheid wel gaan gebruiken én accepteren in onze com-
municatie. Dat men een zorgplicht heeft en aan wetten moet voldoen staat niet altijd 
bovenaan de prioriteitenlijst. Je resultaten, conclusie, en advies kunnen nog zo duidelijk 
zijn, als je niet helder communiceert komt er helemaal niets van. 
En dat ik deze zin, als nieuwe voorzitter van de symposiumcommissie (BREAKING NEWS), 
ook van jullie wat vaker ga horen... dat neem ik voor lief. 

Vooruit, nog eentje dan...                              Waarom staakt de brandweer? 
Antwoord: Ze eisen een rook-vrije werkplek.

‘HURK, ZEUR 
TOCH NIET ZO!’ 

Nick van den Hurk
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COMMUNICATIE IN CRISISSITUATIES

Ina Dijkman

Verslag Landelijke Contact Bijeenkomst (LCB). 

Op 23 mei 2019 was er weer een landelijke contactbijeenkomst van de 
NVvA, ditmaal over risicocommunicatie. 

Als sprekers traden achtereenvolgens op: 
Rinske Keuken, Peter van den Hazel en Jolanda Willems. 

Doel van deze bijeenkomst was, arbeidshygiënisten handvatten geven 
om in crisissituaties en met beperkte informatie en onder druk de 
opdrachtgever een handelingsperspectief te bieden. 
De communicatie kan gericht zijn op:

- De opdrachtgever 
- Medewerkers 
- Publiek 

(Bij communicatie met publiek valt 
te denken aan inhoudelijke onder-
steuning van de opdrachtgever bij 
externe communicatie. De opzet 
was een bijeenkomst met niet alleen 
voordrachten, maar een ‘doe’ bijeen-
komst te houden.)

GAGS

Rinske Keuken is medisch milieukundige en 
werkt als GAGS (Gezondheidskundig Adviseur 
Gevaarlijke Stoffen) bij de GGD. Zij neemt ons 
mee in haar dagelijkse werk als GAGS.  
Er zijn in totaal 25 GGD ’s die multidisciplinair te 
werk gaan. RIVM is derdelijns als het gaat om 
de communicatie in dit netwerk. Rinske begint 
met de wettelijke basis. Zo staat er een hoop 
beschreven in de wet met als basis de Wet 
Publieke Gezondheid. 
Daarnaast is het verplicht dat elke gemeente 
een aangewezen persoon heeft om zich hier 
mee bezig te houden. Deze persoon moet 
risico’s voor de publieke gezondheid kunnen 
signaleren, advies kunnen geven over de 
risico’s, vragen beantwoorden (ook van bur-
gers), onderzoek doen enz. De focusgebieden 
van de GAGS zijn met name: bodem, water, 
lucht en binnenmilieu. Maar daarnaast worden 

Nederlandse  
Vereniging  
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ze ook ingeschakeld bij calamiteiten en crisis-
situaties. De GAGS hebben allemaal verschil-
lende achtergronden (chemie, arbeidshygiëne, 
milieukunde, toxicologie enz.) en werken veel 
multidisciplinair samen. Er wordt ook vaak 
samengewerkt met de brandweer. De GAGS 
geven advies over gezondheidskundige risico’s, 
maatregelen, beschermen van hulpverleners 
en over crisiscommunicatie. In een crisissituatie 
gaan ze als volgt te werk:

1)  Er wordt een flitsadvies afgegeven
2)  Er wordt meer informatie verzameld, het 

advies wordt mogelijk aangevuld of beter 
afgestemd

3)  De adviezen worden opnieuw beoordeeld
4)  Er wordt een verwijzing naar arbozorg 

(nazorg) gegeven. 

De GAGS maken gebruik van verschillende 
richtlijnen als basis voor de communicatie, zoals 
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bijvoorbeeld de MMK-richtlijnen (Medische 
Milieukunde) en factsheets.

Een aantal voorbeelden van flitsadvies pas-
seren de revue: 

-  Bij rook? Advies: blijf uit de rook. 
-  Betreft het een toxische wolk? Advies: 

schuilen 

Als schuilen niet afdoende bescherming kan 
bieden, dient er geëvacueerd te worden. Bij 
een woningbrand is deze pas weer veilig te 
bewonen als er geen zichtbaar roet meer 
aanwezig is en er geen rooklucht meer kan 
worden waargenomen. Bij een asbestbrand is 
ontruiming vaak niet nodig. 

Chemische Toxidromen

Peter van den Hazel (Arts MMK en GAGS bij 
de GGD) kondigt aan dat hij heel veel slides 
heeft en veel wil vertellen, “want ik wordt hier 
altijd heel enthousiast van”. Hij gaat als een 
speer en stort flink wat informatie over ons uit. 
Hij begint gelukkig wel bij het begin: gevaarlijke 
stoffen. Er zijn immers heel veel gevaarlijke 
stoffen (honderdduizenden), ook veel incidenten 
(honderden), maar er zijn maar 5 toxidromen. 
Een toxidroom is een complex van verschillende 
symptomen die ontstaan door blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen. Deze stoffen hebben min of 
meer dezelfde eigenschappen, maar hebben in 
ieder geval specifieke symptomen gemeen.  
Dit is uiteraard afhankelijk van allerlei factoren 
(de aard van de stof bijvoorbeeld). Er zijn on-
geveer 60 incidenten per jaar, in Peter’s regio, 
waarvan maar liefst 50% bedrijfgerelateerd!  
Het loont dus om als arbeidshygiënist wat meer 
af te weten van deze toxidromen. 

Toxidroom 1:   Irriterend. Deze stoffen werken 
irriterend bij inademing.  
Hierin zijn 3 types te onder-
scheiden: stoffen die effect 
hebben op de bovenste lucht-
wegen, stoffen die effect heb-
ben op de onderste luchtwegen 
en stoffen die systemische 
effecten hebben. Voorbeelden 
van dit soort stoffen zijn: 
 Ammonia, formaldehyde, 
zoutzuur, zwaveldioxide, chloor, 
fosgeen, stikstofdioxide.

Toxidroom 2:   Asfyxiërende stoffen. Deze 
stoffen werken verstikkend 
bij inademing. Ze maken het 
zuurstoftransport naar en in de 
cellen onmogelijk. Voorbeelden 
van dit soort stoffen zijn: kool-

monoxide, stikstof, halon, freon, 
butaan, methaan, propaan. 

Toxidroom 3:   Cholinerge stoffen. Bij dit 
toxidroom gaat het om stoffen 
die de werking van het enzym 
acetylcholinesterase blokkeren. 
Acetylcholine is een belang-
rijke neurotransmitter in het 
zenuwstelsel. Voorbeelden van 
dit soort stoffen zijn: insecti-
ciden en zenuwgassen zoals 
organofosfaten, carbamaten en 
zenuwgassen.

Toxidroom 4:   Corrosiva (bijtende stoffen). 
Bij dit toxidroom gaat het om 
stoffen die een bijtende werking 
hebben. Voorbeelden van dit 
soort stoffen zijn: zuren, basen, 
oxiderende stoffen en witte 
fosfor. Het zijn bijtende stoffen 
waarbij vooral lokale effecten 
optreden met weefselschade 
en chemische brandwonden  
als gevolg.

Toxidroom 5:   Koolwaterstoffen – oplosmid-
delen. Dat kunnen alifatische-, 
aromatische- of gehalogeneer-
de koolwaterstoffen zijn zoals 
methaan, butaan, propaan, 
benzeen, chloroform, trichloor-
ethyleen, perchloroethyleen.  
De meeste koolwaterstoffen 
zijn brandbaar en explosief.

Crisissituaties

Jolanda Willems (Prevent Partner) werkt onder 
andere voor de GGD en ze heeft wat ervaring 
met acute situaties in de arbeidshygiëne.  
Ze volgt een stappenplan in het geval van 
crisissituaties: 

• 112 bellen
• NVIC bellen
• RI&E’s/stoffenlijst opvragen bij het bedrijf

Daarnaast maakt ze soms gebruik van model-
len om de blootstelling te schatten (door gebruik 
te maken van Stoffenmanager® of ART). De 
H-zinnen die toegekend zijn aan de producten 
gebruikt Jolanda om het toepasbare toxidroom 
te kunnen herleiden. Jolanda geeft aan dat ze 
veel uitdagingen heeft meegemaakt als het 
gaat om risicocommunicatie. Met name de 
perceptie en emoties van mensen spelen hierbij 
een grote rol. De grootte van een risico wordt 
vaak niet goed ingeschat. Daartegenover staat 
dat sommige kleine risico’s als groot worden 
ervaren door mensen, bijvoorbeeld vanwege 
een bepaalde emotie. 
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Jolanda geeft als voorbeeld de brand bij Moer-
dijk. Hierbij werd een kernteam samengesteld 
en liep de communicatie alleen via het team. 
Daarbij was er ook een korte lijn met bijvoor-
beeld de GGD. Hierdoor vertelde iedereen 
hetzelfde verhaal, ook naar de buitenwereld en 
de media. Een volgend voorbeeld speelt zich af 
in een exotischer land: de Bahama’s.  
Hier bevindt zich een zeer groot industrieterrein, 
waar de omwonende direct in de buurt van 
dit terrein wonen. Er zou sprake zijn van een 
hogere incidentie van kankergevallen bij deze 
omwonenden. Hiernaar werd een onderzoek 
ingesteld, waarbij Jolanda betrokken was.  
Dit onderzoek was zeer politiek beladen, omdat 
de verkiezingen daar voor de deur stonden. 
Toen het onderzoek inhoudelijk gereed was, 
werd er toch heel voorzichtig gecommuniceerd 
om (politieke) onrust te voorkomen. Hiervoor 
hebben ze een stakeholder-analyse gebruikt. 
Dit raadt Jolanda ten zeerste aan om in te 
zetten als er communicatie over risico’s nodig is.

Interactie

De middag wordt afgesloten met een interactief 
gedeelte: de groep wordt opgedeeld in vieren 
en we krijgen allemaal een case. De opdracht 
schrijft voor dat we moeten nadenken over hoe 
we zouden communiceren, wie we zouden 
betrekken en wat onze vervolgstappen zouden 
zijn. Enkele voorbeelden van cases: vrijkomen 
van chloorgas bij een zwembad, vrijkomen van 
CO in een Shisha lounge etc. Leuk om te doen 
en je krijgt een andere kijk op de situatie door 
dit te bespreken. De conclusie is wel dat je 
meer tijd nodig hebt om dit soort communicatie 
voor te bereiden, ook al heb je die tijd in de 
praktijk vaak niet. Wellicht een idee om als 
NVvA een draaiboek te maken voor incidenten.

Ina Dijkman, redactie NVvA Nieuwsbrief
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ARBOFOTO

Geheel passend bij deze ah-grarische Nieuwsbrief, 
ontdekte een onzer redacteuren een probleem dicht bij huis. 

Het GFT-afval wordt daar sinds kort opgehaald door een wagen met open bak. 
En met een hittegolfje net achter de kiezen, wil het in de containers en zakken waarin bewoners hun 

afval aanbieden, lekker rotten, gisten en stinken. 

Voor bewoners is tijdens het bezoek van deze boldoot-kar de lucht al niet te harden,
maar hoe moet dat zijn voor de inzamelaars, die de hele dag achter die bak aanlopen?

Ze beschikken dan wel over handschoenen, 
al wordt die door slechts 50 % gebruikt,

maar ze doen dit werk zonder adembescherming…!  

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar. 
Wat is er te zien dat u dit wilt delen met de lezers van de Nieuwsbrief. Bij plaatsing ontvangt de 
inzender een cadeaubon. Inzendingen bij voorkeur aan nieuwsbrief@arbeidshygiëne.nl. 
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CALL FOR ABSTRACTS 

29 e NVvA-symposium: 

‘Arbocadabra; Googelen of Goochelen?’

Op woensdag 8 en donderdag 9 april 2020 vindt
 opnieuw het jaarlijkse NVvA-symposium plaats: 

Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist

Abstract indienen vóór 1 november 2019 

Let op: we zullen vanaf dit jaar strikter zijn met de deadline en  
de richtlijnen bij het accepteren van abstracts.

Lees de richtlijnen dus goed (zie de website of de mailing) voor  
je je abstract indient.

Bijdragen die ná 1 november binnenkomen, ook als die voldoen aan de 
eisen, zijn niet zeker van acceptatie! 

Dit jaar is het thema ‘Arbocadabra; Googelen of Goochelen?’ gegrepen uit de actualiteiten. Hoe sterk 
staat de arbeidshygiënist tegen de googelende medewerker? Vind je op het internet de waarheid of 
alleen maar ‘fake news’? Dienen we het internet als een tool of naslagwerk te gebruiken? Of is de rol 
van arbeidshygiënist om te goochelen?
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 iedereen zelf zijn IPhone in de lucht kan houden?

Hemel en aarde verzetten om je meting uit te kunnen voeren om resultaten te krijgen en waar je ook 
nog eens een statistische truc op moet doen om een conclusie te kunnen trekken. Kan de arbeidshygi-
enist bij het goochelen met cijfers nog iets leren van niet nader genoemde Amerikaanse of Russische 
staatshoofden? Risicocommunicatie en journalistiek zijn nu, meer dan ooit, aspecten van ons vak 
waar we rekening mee moeten houden. 
Om dit symposiumthema mooi uit de hoge hoed te laten komen doen wij een oproep aan iedereen om 
een abstract in te dienen.
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