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Inhoud abstract: In december 2019 is de publicatie “Preventie beroepsziekten: de 

essentiële rol van professionals; de RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten 

door blootstelling aan gevaarlijke stoffen” verschenen. De publicatie is opgesteld door 

Arbo Unie in opdracht van de NVvA. De projectleider van het onderzoek is Rimke 

Kerkhoff. Aan de publicatie en het onderzoek is samengewerkt door een groep 

arbeidshygiënisten binnen Arbo Unie.  

Professionals, zoals arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en bedrijfsartsen vormen 

een belangrijke schakel in het herkennen en voorkomen van beroepsziekten gevaarlijke 

stoffen.  

In de praktijk lijkt deze rol nog niet optimaal te worden ingevuld. Arbo Unie heeft voor de 

NVvA een verkennend onderzoek uitgevoerd om te kijken of dit mogelijk te wijten is aan 

gebrek aan kennis, opleiding, samenwerking en/of eventuele andere factoren. Dit 

onderzoek is onderdeel van het grote actieplan “Preventie van beroepsziekten door 

gevaarlijke stoffen” van de NVVA. 

De presentatie op het NVVA congres zal een inhoudelijke presentatie zijn waarin 

ingegaan zal worden op de inhoud van de publicatie. Onderwerpen in de presentatie 

zullen zijn: 

• Aanleiding van het onderzoek

• De RI&E en gevaarlijke stoffen: wat gaat er niet goed en hoe kan het beter

• De PAGO en gevaarlijke stoffen: wat gaat er niet goed en hoe kan het beter

• Er zal worden ingegaan op de belangrijkste onderzoeksresultatenTijdens de

presentatie zal ook stil worden gestaan bij mogelijkheden ter verbetering. Hierbij zullen 

enkele praktische voorbeelden de revue passeren en is er ruimte voor discussie. 

Opmerkingen: In de presentatie zullen de resultaten worden getoond die naar voren 

zijn gekomen tijdens het onderzoek dat door Arbo Unie en voor NVvA is uitgevoerd in het 

kader van het activiteitenprogramma preventie beroepsziekten. Er is ruimte voor 

discussie. Hiernaast zal kort worden stilgestaan bij enkele positieve voorbeelden uit de 

praktijk.  


