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Waar 2 werelden elkaar raken  

Medische milieukunde en arbeidshygiëne



• Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook 
opgeleid tot HVK

• Achtergrond in management (MBA) en medische 
gezondheidswetenschappen

• Werkzaam binnen coöperatie PreventPartner en op 
afdeling MMK, GGD 

Voorstellen Jolanda Willems  

Beschikbare 
kennis/kunde/
inzichten 

Voorkomen 
van onnodige 
ziekte/doden 



Introductie MMK of “milieu en 
gezondheid

Maakt onderdeel uit van een van de 
25 GGD-en in Nederland 

80 FTE in heel Nederland

• adviseert lokale overheden in 
hun mogelijkheden om de 
volksgezondheid te beïnvloeden 
via de fysieke leefomgeving

• Geven advies over 
luchtverontreiniging, 
geluidshinder, uitbreiding van 
veehouderijen, asbest, 
bodemverontreiniging en 
binnenmilieuklachten. 



Wetgeving 

Wetgeving

Het bevorderen van medische 
milieukundige zorg is wettelijk 
vastgelegd in de Wet publieke 
gezondheidszorg (art. 2, lid 2e) en 
in besluit publieke gezondheid (art. 
2, 3e lid).

Nieuwe omgevingswet (2017-2018)

Wettelijke taken 

• het signaleren van ongewenste 
situaties;

• het adviseren van de bevolking 
over risico’s, inclusief 
gezondheidskundig advies over 
gevaarlijke stoffen, in het bijzonder 
bij rampen of dreiging van rampen;

• het beantwoorden van vragen 
vanuit de bevolking en het geven 
van voorlichting;

• het verrichten van onderzoek.



Voorbeelden :

Medische Milieukunde 



Mensen worden onwel 
bij roken van waterpijp? 

Bedrijfsgezondheidszorg

- Zorg voor eigenaar? 

- Zorg voor andere 

coffeeshophouders?

Melding GGD: 

Klachten 

onderzocht

Koolmonoxide 

Betrokkenen 

geïnformeerd

Betreffende 

organisatie 

geadviseerd om 

beter te ventileren



Iemand meldt hoofdpijn klachten 
na workshop schilderen

Bedrijfsgezondheidszorg

ZZP- er, via branche?, 

overig? 

Melding GGD: 

Klachten onderzocht

Roken tijdens 

workshop

Oplosmiddelen en 

weinig ventilatie

Arbeidsinspectie 

geïnformeerd. 



Defensie POMS ? 

Bedrijfsgezondheidszorg

- 1 locatie nog in gebruik 

door defensie. 

Project GGD: risico’s 

inschatten bij hergebruik 

van de POMS site

door gebruik van 

chroomhoudende verf en 

mogelijk andere 

gevaarlijke stoffen in het 

verleden. 



Roetschorsziekte? 

Vraag aan GGD:

Wat zijn risico’s 

voor algemene 

bevolking tijdens 

het omhakken van 

deze bomen?  

Kans op allergische 

alveolitis  niet 

bewoners, maar wel 

werkenden. 

Bedrijfsgezondheidszorg

Nog niet bekend dat 

roetschorsziekte is 

gearriveerd in Nederland.



Binnenklimaat in scholen

Bedrijfsgezondheidszorg

Verantwoordelijk voor de 

docenten 

GGD:

Verantwoordelijk voor 

leerlingen

“Gezonde scholen” 

. 



Ontgassen van schepen

Bedrijfsgezondheidszorg

Geen informatie

GGD: 

Vraag politiek: 

gevolgen ontgassen 

van schepen voor 

bevolking en 

werkenden



Intensieve veehouderij

Bedrijfsgezondheidszorg

Eigenaar van deze 

veehouderij bedrijven 

(via branche? ZZP?)

Meewerkende 

familieleden? 

GGD: 

Beleid en 

vraagstukken op 

gebied van intensieve 

veehouderij  

(geur, endotoxinen, 

fijnstof, zoönosen, 

risico’s en 

maatregelen) 



Geluid bij evenementen

Bedrijfsgezondheidszorg

Branche aanpak 

GGD: 

Jongeren en geluid, 

speerpunt . 



Klachten over uitstoot 

Bedrijfsgezondheidszorg

Als omwonende klagen, 

wat betekent dat voor 

werknemers? 

Wie pakt het signaal op 

vanuit GGD/GAGS? 

GGD: 

Klachten over uitstoot 

stoffen bij GGD of 

GAGS. 



ZZP 

Nieuwe inzichten ? 

Overlap



Wat kunnen arbeidshygiëne 
en MMK elkaar bieden (1)? 

Veel overeenkomsten in het werk, 
kunnen we van elkaar leren? 

- Allebei te maken dat relatie blootstelling en 
effect niet altijd op zelfde moment 

- Zelfde onderwerpen (geluid, tox, straling etc) 

- Zelfde manier van onderzoeken (risico = 
blootstelling x gevaar x maatregel 

- Wijze van risico communicatie. 



Wat kunnen arbeidshygiëne 
en MMK elkaar bieden (2)? 

- Elkaars literatuur is bruikbaar 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/GGD_Richtlij
nen_voor_Medische_Milieukunde

-

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/GGD_Richtlijnen_voor_Medische_Milieukunde


Uitdagingen 

• Zijn er mogelijkheden om 
meer gebruik te maken van 
elkaar? 

• Hoe om te gaan met “de 
grijze gebieden” tussen onze 
vakgebieden zoals ZZP-ers, 
scholen? 



Jolanda.willems@preventpartner.nl

Jolanda.willems@vggm.nl

06 17722591
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