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Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) 
en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

 

Chemische risico’s en een multidisciplinaire PMO 
leidraad gevaarlijke stoffen; 
nieuwe kansen voor de bedrijfsarts….. 

                 
Op donderdag 14 juni 2018 vanaf 13.00 u in Golden Tulip Hotel Central, 

Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch  
(Hotel Central ligt aan de markt ca. 15 minuten lopen vanaf  

het station, zie ook www.goldentuliphotelcentral.nl, tel. 073-6926926,  
 
Inleiding 
 

Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen komt in Nederland op veel werkplekken nog 
steeds voor.  Naar schatting sterven in Nederland jaarlijks ongeveer 3000 tot 4000 mensen 
aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen door  het werk. 
In België loopt de raming op tot een 5.000 beroepskankers per jaar (4-8,5 % van het totaal), 
in Europa wordt geraamd dat jaarlijks 102.500 sterfgevallen kunnen worden toegeschreven 
aan kanker door blootstelling aan stoffen op het werk. Kanker zou met 53% de belangrijkste 
oorzaak van werk gerelateerd overlijden zijn binnen de EU. De ziektelast veroorzaakt door 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk wordt geschat op 90.000 DALY's, werkzame 
personen en gepensioneerden samen. 
 
In  2016, is het startsein gegeven voor de nieuwe EU ‘Roadmap on Carcinogens’. Zes 
organisaties, waaronder EU-OSHA, de Europese Commissie en de Europese sociale partners, 
ondertekenden een convenant om deel te nemen in een nieuw stappenplan voor een 
regeling om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek te reduceren. 
De gevolgen van een arbeidsongeval zijn direct, maar CMR-ED stoffen op het werk blijven 
een sluipend gevaar omdat hun effect vaak pas lang na de blootstelling intreedt. 
Toch gaat de Europese politiek niet verder dan een nieuwe sensibilisatiecampagne en 
bindende grenswaarden voor 13 van de ongeveer van 5.000 als kankerverwekkend 
ingedeelde stoffen.  
 
Een van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig 
gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is het Preventief 
Medisch Onderzoek (PMO). Het blijkt echter dat een gericht PMO voor werkenden die 
blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen, slechts in een minderheid van de daarvoor in 
aanmerking komende bedrijven plaatsvindt. Om deze reden heeft het Ministerie van SZW 
aan de NVAB gevraagd een Addendum Leidraad PMO Gevaarlijke Stoffen op te stellen.  
 
Kunnende actoren in de bedrijfsgezondheidszorg de werkgevers wel bewegen het 
preventiebeleid te voeren dat in de bescherming van werknemers tegen deze gevaarlijke 
stoffen voorziet? Een eerste voorwaarde is dat zij zelf goed geïnformeerd zijn en over 
voldoende kennis beschikken. 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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Bij de opzet en uitvoering van het PMO  gevaarlijke stoffen moeten arbo-professionals  met 
elkaar samenwerken. Waar het domein van de arbeidshygiënist vooral bij de Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het doen van omgevingsmetingen (environmental 
monitoring) ligt, is dat van de bedrijfsarts vooral bij biologische (effect) monitoring en het 
opsporen van (vroege)gezondheidseffecten en van gezondheidseffecten kwetsbare 
personen.  
 
Biomonitoring is een goede methode om totale  blootstellingen aan o.a. CMR-ED stoffen 
evalueren.  De plaats van Biologische (Effect) Monitoring binnen het PMO is een onderwerp 
van discussie; is dit nu een medische handeling of een aanvulling op de RI&E? 
 
 

Programma 
 

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 
 
13.30 - 13.40 Mededelingen uit de bestuur van CGC, Paul Scheepers (voorzitter CGC) 

mededelingen vanuit de NVAB, Introductie van het programma, Rik Menting,  
dagvoorzitter 

                           
13.40 – 14:55    Programma preventie van beroepsziekten door stoffen - Nicolette Damen 

Het programma heeft als doel de aanpak van risico’s van het werken met 
stoffen bij bedrijven te versterken en daarmee bij te dragen aan het 
voorkomen van beroepsziekten. Met het programma wil SZW met branches, 
bedrijven, producenten, werkgever- en werknemersorganisaties, 
arboprofessionals en preventiemedewerkers een verdere beweging in gang 
zetten om te komen tot een gezondere en veiligere omgang met stoffen op 
de werkvloer. De campagne voor vergroting van de bewustwording wordt 14 
mei gelanceerd. Zowel de NVvA als de NVaB hebben plannen om dit 
programma in te zetten om een impuls te geven aan hun werk op dit terrein.  
 

13.55 – 14:10     PMO in de arbobeleidscyclus - Marian van Zadelhoff 
Zij neemt u mee naar de plek die de PMO, de RI&E en de 
blootstellingregistraties samen hebben in de arbobeleidscyclus. Voor 
bepaalde onderwerpen gelden extra voorschriften voor de PMO. En hoe de 
PMO in samenhang bezien met de RI&E, kan leiden tot een meer integraal 
advies aan de werkgever.  

 
14:10 - 14.40 Toelichting op leidraad PMO gevaarlijke stoffen en casuïstiek. Een praktische 

aanpak voor bedrijfsarts en arbeidshygiënist - Frank Brekelmans  
 
14:40 - 15:00 Pauze 
 
15.00 - 15.30 Mogelijkheden en beperkingen van Biologische monitoring   

gezondheidskundig onderzoek of onderdeel van het 
blootstellingsonderzoek? – Paul Scheepers 
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15:30 - 16:00   Casuïstiek aluminium -  Bas de Barbanson 

 Hoe voorkomen we beroepsziekten door aluminium?  
 Hoe sporen we het tijdig op? 
 Hoe optimaliseren we de samenwerking met de arbeidshygiënist en 

de curatieve sector ?      
                                                      
16.00  - 16:30 Paneldiscussie met de zaal aan de hand van stellingen. 
 
16.30 Afsluiting door dagvoorzitter 
 
 
Sprekersinformatie 
 
Marian van Zadelhoff is beleidsmedewerker gezond werken bij het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Zij heeft scheikunde gestudeerd aan de VU waarna zij ging 
werken bij het ministerie voor Milieubeheer aan stoffen in het milieu en afval. Vanaf 2000 
werkt zij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan uiteenlopende 
onderwerpen: stoffen op de werkplek, infectieziekten door biologische agentia, 
kinderarbeid, duurzame inzetbaarheid en nu weer stoffen. Zij is in begin 2000 een aantal 
jaren bestuurslid van de CGC geweest. 
 
Nicolette Damen is sinds 2017 programma manager preventie beroepsziekten bij het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij heeft Europese studies gestudeerd aan 
de UVA waarna zij ging werken bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan 
jeugd en later aan de inclusieve samenleving. 
 
Frans Brekelmans heeft zijn studie biologie zich in de jaren '80 bezig gehouden met 
vraagstukken op het raakvlak van gezondheid en milieu. Halverwege de jaren '90 leidden 
aanvullende opleidingen toxicologie en arbeidshygiëne tot het werk als arbeidshygiënist: 
activiteiten op het raakvlak gezondheid en arbeid. Na 10 jaar werken bij de ArboUnie startte 
hij in 2006 zijn eigen adviesbureau. Sindsdien verricht hij uiteenlopende opdrachten voor 
overheid en bedrijfsleven. De werkzaamheden vinden vooral plaats in de sectoren waar 
letterlijk de handen uit de mouwen worden gestoken zoals de chemie, de bouw- en 
houtsector, de metaalsector, de zorg, de overheid, de voedingsmiddelensector en het 
onderwijs. 
 
Paul T.J. Scheepers heeft in Wageningen milieuhygiëne gestudeerd en promoveerde daarna 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar biologische monitoring van 
blootstelling aan dieselmotoremissies. Na zijn promotie werd hij benoemd als assistant 
professor bij de afdeling Toxicologie van de Radboud Universiteit. In 1998 begon hij zijn 
onderzoeksgroep risico-evaluatie en moleculaire epidemiologie en in 2001 richtte het 
Research Lab Molecular Epidemiology (RLME) op. Werkgroep en laboratorium maken thans 
deel uit van het Radboud Institute for Health Sciences van het Radboudumc. In 2007 volgde 
zijn benoeming tot associate professor in risk assessment and molecular epidemiology. Hij 
coördineerde een tweetal Europese FP7 projecten op het gebied van biologische monitoring  
(BIOMODEM en BIOMONECS) en is nu betrokken bij diverse H2020 projecten, waaronder het 
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Europese Biomonitoring Initiative (HBM4EU). Hij adviseert de Gezondheidsraad, RIVM, 
EU/DG Sante, WHO en ILO over risicobeoordelingsvraagstukken. Sinds 1997 heeft hij een 
certificering in de toxicologie, eerst bij SMBWO en later bij EUROTOX (ERT), sinds 2001 is hij 
geregistreerd arbeidshygiënist (RAH) en sinds 2012 heeft hij een erkenning als 
gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) met piketdiensten voor 
veiligheidsregio’s in Zuid-Nederland. Hij was co-auteur van de GGD-RIVM richtlijn 
biomonitoring bij kleinschalige chemische incidenten die in 2012 verscheen.  
 
Bas de Barbanson is bedrijfsarts en arbeidstoxicoloog. Afgestudeerd in 1991 aan RUL te 
Maastricht. In 1999 maakte hij een scriptie voor de bedrijfsartsenopleiding CORVU over het 
organo-psychosyndroom bij schilders. Gespecialiseerd in beroepsziekten ten gevolge van het 
werken met chemische stoffen zoals: zware metalen (chroom 6, lasrook, lood, kwik, 
mangaan etc.) en oplosmiddelen (aceton, benzeen, xyleen etc.) en recent ook PFOA (C8). 
Eigenaar en oprichter van Toxguide in 2011. Toxguide is een expertisecentrum 
gespecialiseerd in veilig werken met chemische stoffen. Voert landelijk programma’s 
biomonitoring uit bij de productie bedrijven (petrochemie, metaalsector, industriële 
cleaning, tankopslag). Geeft adviezen aan bedrijven over gezondheidsrisico’s van chemische 
stoffen. Is sinds jaren als docent verbonden aan diverse opleidingsinstituten. 
 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via cgc@epsnet.nl 
De CGC organiseert samen met de NVMM een bijeenkomst op 13 september 2018 in Den Bosch 

en samen met de NVvA een bijeenkomst op 8 november 2018 in Utrecht Lunetten. 

 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 
als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 
chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit 
terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor 
bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch 
milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het 
thema, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 
(NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse 
Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde 
(NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De 
themamiddagen bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te 
brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 
 
Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 
“Vereniging”, “Contactgroepen” en “Gezondheid en Chemie”. U vindt daar de programma’s 
en presentaties van de CGC-bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC 
ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten. 
 
Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten 
van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de 
CGC maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 
beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken. 

mailto:cgc@epsnet.nl

