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(n.a.v. SER, 2012)

Maar dan nog…….
Jaarlijks:
- ~8.000 cases gemeld; ~25.000 geschat (NCvB)

- 50 zaken voor de rechter (Kamerbrief Asscher)

Kick-off
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De vraag van vandaag:
Hoe komen we samen een stap verder in de 
preventie van beroepsziekten?

Wie, Wat, Hoe …

- Signalering, diagnose, aanpak
- ‘Leren van incidenten’- achterliggende oorzaken

Kick-off
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inspectie SZW

• Presentaties op NVvA-symposia, (regio-) 
bijeenkomsten, artikelen door….

Remco Houba, Dirk Paardekoper, Tamara Onos, Mariska Droog, 
Roberto d’Onofrio, Peter Wielaard, Frank Brekelmans, Jolanda 
Willems,… etc.?

• Activiteiten (kennis)centra….NKAL, NCvB, Solvent Teams,

Toxpoli Radboud/ Arbo Unie, Longalliantie….

• Onderzoek Panteia, TNO (lopend),…

Kick-off



Kennismaken met Rijksbreed | 15 mei 2009
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Programma:

* Inzet Inspectie SZW ‘16-’19 (informerend)

* Discussie; 3 stellingen ‘Beter signaleren’
→ feedback

* Casus Paprikateler & salpeterzuur

* Discussie; 3 stellingen ‘Beter leren’
→ feedback 

Kick-off
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Blootstelling 

gevaarlijke stoffen

Procesveiligheid

Chronisch, 
effecten lange termijn

Acuut, 
effecten korte termijn

Inzet Inspectie SZW: 
Programma “Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen”
2016 - 2019

Motto: “Road to zero” 



Het programma BmGS 2016-2019 omvat:
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Procesveiligheid

BRZO
Werken met GS
Acute risico’s
Explosie
Brand
REACH

Inspecties

Blootstelling

Werken met GS
Chronische en 
langdurige effecten
CMR-stoffen
REACH

Inspecties
Andere interventies

Signalering en 
Ontwikkeling

Nieuwe risico’s
Tools ontwikkelen
Communicatie
Normstelling
Veilige Werkwijze
Zelfinspectie
Samenwerking
Europees
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2017… (o.a.) project Blootstelling CMR-stoffen

• “Met eigenaar”
• Inspecties bij grotere/ complexe bedrijven
• Aanpak: 4-stappenmodel, toegespitst op CM[R]. 

• “Zonder eigenaar” 
Cases: andere interventies & voorbereiding inspecties:

• Gesprekken branches; voorlichting/ communicatie;
• Stimuleren ontwikkeling stand der techniek;
• Handhaving meer o.b.v. maatregelen/ ‘technisch haalbaar’?



“Toegespitst op CM[R]”
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- Aanvullende registratie
- Grenswaarden – wettelijke ~ of zo laag mogelijk
- Vervanging of onderbouwen noodzaak
- Blootstelling “zo laag mogelijk”
- Technisch haalbare maatregelen

-“Operationeel beschikbaar en toepasbaar in de 
specifieke situatie”
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http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/?sessie=146c93ff471dabb0b47fcaf2e63ac1e3

“Top-10” CM-stoffen als ‘ingang’:
-Nieuwe/ verlaagde grenswaarde
-Omvang blootgestelde groep
-Maatschappelijke ophef.

Met eigenaar

http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/?sessie=146c93ff471dabb0b47fcaf2e63ac1e3


Met eigenaar
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Reserves: o.a.
Cytostatica, ‘tri’

REACH-
autorisaties



3 casussen
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- Kwartsstof: handhaven op veilige werkwijzen ↔ literatuur

&

- Chroom-6
- Nieuwe GW → Gesprekken branches/ PvA’s/ Veilige werkwijzen
- Defensie, luchtvaart, GWW, Metaal (→ V.C. lasrook)

- Dieselmotoremissie (ook ‘buiten’)
- Nieuwe GW? / Nader prioriteren/ Technisch haalbaar

Zonder eigenaar



reserve
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- Hardhoutstof (meubel-, jachtbouw, parket) 

- PAK (wegenbouw, dakbedekkers, bouw [sloop] )

- Formaldehyde (musea, papierindustrie)

- Ethyleenoxide (magazijnen) *

- Gebruikte motorolie (div.)

- Beryllium; cadmium (recycling electronica) *

Zonder eigenaar



Zelfinspectie gevaarlijke stoffen:

www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen
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Voorbeelden communicatie/ voorlichting

http://www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen


Inspectiefocus: www.inspectiefocus.nl
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http://www.inspectiefocus.nl/


Dus…
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Inzet inspectie SZW focust op preventie ‘aan de 
voorkant’ door stimuleren van:

- Structurele aanpak:
- inventariseren – beoordelen - beheersen - borgen;

- Vervanging;
- Vaststellen grenswaarden/ zo laag mogelijk;
- Beheersing, inspanningsplicht, ‘zo laag mogelijk’;

- Vaststellen stand der techniek/ Veilige werkwijzen (branches).

→ Wat is nog meer nodig?



In gesprek – blok 1 – Beter signaleren
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In beweging:

3 groepjes; ieder 1 stelling

3 vragen: Vóór? – Tegen? – Hoe regelen?

~ 10 min.

Geeltjes plakken

Kort terugkoppelen; ‘Behapbare 1e stap’
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Bedrijven moeten worden verplicht alle 4 de 
kerndeskundigen in te huren t.b.v. preventie 
(toel.: Nu slechts 1 verplicht. Bedrijfsartsen, AH’ers, A&O’ers, 
VK’ers moeten elkaar veel meer op (kunnen) zoeken t.b.v. 
signalering & structurele aanpak)

De rol en positie van werknemers, OR’en, 
preventiemedewerkers in de signalering van 
beroepsziekten moet worden versterkt, b.v. 
door een recht op:
- Inschakelen bedrijfsarts/ AH’er voor werkplekonderzoek
- Zelf melden van (vermoede) beroepsziekten bij het NCvB

Werknemers verplicht 1x per jaar naar PAGO/PMO! 



Recente casuistiek
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Casuistiek - Vragen en lessen

- Is Paracelsus nog in beeld?

- Rol deskundigen en belangenbehartigers; 

verhelderend of verwarrend?

- (Ver-)oordelen a.d.h.v. norm-2017?

Lastig is:

- Historische blootstelling goed schatten (< 1980)

- ‘Historische Stand der techniek’ vaststellen

- Historische stand van zaken vaststellen

- Vaststellen wat men had moeten/ kunnen weten 
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In gesprek – blok 2 – Beter leren

Inspectie SZW moet de wettelijke taak krijgen om cases van 
beroepsziekten te onderzoeken (achterliggende oorzaken).
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Veel beroepsziekten openbaren zich pas na de pensionering. 
Bij pensionering moet daarom de huisarts het 
“arbeidsdossier” overhandigd krijgen en dit moet in te zien 
zijn t.b.v. historisch onderzoek. 

Werkgevers zullen nooit meewerken aan case-analyse, uit 
angst voor claims.


