
 
Sectie Arbeidstoxicologie  

 

& 

 

 

Aankondiging  
 

U wordt van harte uitgenodigd voor ons  
voorjaar mini-symposium  

 
 
Plaats:    Meeting District Nieuwegein, Blokhoeve 2, 3438 LC Nieuwegein 
Datum:   Donderdag 8 maart 2018, 13:00 – 17:00 uur 
 

 

‘Controverses  
bij het afleiden van grenswaarden’ 

 

 
Gezondheidskundige grenswaarden van gevaarlijke stoffen worden gebruikt om de 
mate van aanvaardbaarheid van blootstelling te beoordelen. Om de blootstelling op 
de werkplek te reguleren leiden commissies van deskundigen grenswaarden af. 
Diverse landen hebben hun eigen expertcommissies waarin toxicologische en 
epidemiologische experts zitting hebben. Ook zijn er internationale commissies van 
deskundigen, bijvoorbeeld in Europees verband (bijv. SCOEL, RAC, EFSA) of 
wereldwijd (bijv. in WHO verband). De beoordelingen van de verschillende 
commissies zijn niet altijd identiek, de voorgestelde grenswaarden wijken soms iets 
af van elkaar, maar blijven binnen dezelfde orde van grootte. Dat is inherent aan het 
´expert judgement´ dat nodig is omdat er vrijwel altijd hiaten zijn in de gegevens van 
de relatie tussen de blootstelling en respons.  Maar soms gebeurt het dat een stof 
op cruciale punten heel anders wordt beoordeeld. Dat geeft aanzienlijke verschillen 
in de beoordeling van het gevaar. En dat is aanleiding voor substantiële verschillen 
in de voorgestelde gezondheidskundige grenswaarde.  Hoe komt het dat 
verschillende commissies van deskundigen tot een afwijkende beoordeling kunnen 
komen? Wat is daarvan de oorzaak? Aan de hand van een 3-tal actuele cases 
wordt dit verder toegelicht en besproken.  
 
 
 
 
 

 

 
Organisatie: 

 

 
Ned. Ver. voor Toxicologie - sectie Arbeidstoxicologie in 
samenwerking met Contactgroep Gezondheid & Chemie. 
 

Aanmelding en kosten: 
 

Vooraf aanmelden is NIET nodig. Deelname is gratis, de 
kosten worden gedragen door de organiserende partijen. 
 

Bewijs van deelname: 
 

Een bewijs van deelname wordt alleen versterkt aan 
bezoekers die óf lid zijn van de NVT óf lid zijn van de CGC.  
Meldt u daarom aan als lid van een van deze twee. 
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Programma  

 

Controverses bij het afleiden van grenswaarden  
 

Vanaf 13:00  
 

Ontvangst met koffie en thee  

13:30 Aankondigingen van CGC  &  sectie Arbeidstoxicologie - NVT 
 

13:35 – 13:50  
 

Opening mini-symposium door dagvoorzitter: Jolanda Rijnkels 

 Video: interview Sandra Philippen over de Duitse 
glyfosfaatdiscussue 

 Afbakening en korte inleiding van het onderwerp. 
 

13:50 - 14:20 
 
 
 
 

Benzeen; Hoe is de werking van de stof in het lichaam? Geldt voor 

benzeen een effectdrempel of niet? Wat zijn de consequenties voor 

de grenswaarde?  

 

Spreker: Gerard Swaen 

 

14:20 - 14:50 
 
 
 

Glyfosaat (Round-up); Is deze onkruidbestrijder kankerverwekkend? 

Verschil in het oordeel van IARC versus andere expertgroepen. Wat 

betekent dat voor het gezondheidsrisico van gebruikers? 

 

Spreker: Hans Kromhout 

 

14:50 - 15:20 
 

Pauze  

15:20 - 15:50 
 

N-Methylpyrrolidon; Grenswaarde voorgesteld door de Europese 

SCOEL versus het voorstel van RAC-ECHA. Op welke punten is het 

advies verschillend? Waarom? 

 

Spreker: Wouter ter Brug 

 

15:50 – 16:30 Vragen en discussie 

16:30 Einde 
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Over de sprekers:  
 

 
 

Dr. Gerard Swaen,  
Senior epidemioloog, potential long term adverse health 
effects of human exposure to chemicals, Maastricht 
University 

 
 

Prof. dr. ir. Hans Kromhout, 
Hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, 
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit 
Utrecht 

 
 

Drs. Wouter ter Brug, 
Human exposure and risk assessor, RIVM 

 


