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Inleiding: Iedere werkgever dient maatregelen te treffen om er voor te zorgen dat 

werknemers niet worden blootgesteld aan een te hoge concentratie gevaarlijke stoffen. 

Bij zwangerschap en periode van borstvoeding zijn daarnaast aan-vullende maatregelen 

nodig als blootstelling kan plaatsvinden aan stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de 

zwangerschap, het ongeboren kind en/of zuigeling via de borstvoeding. Het betreft hier 

met name de kankerverwekkende, mutagene en/of reproductie-toxische stoffen (CMR-

stoffen). Bij diverse bedrijven wordt het voorzorgsprincipe toegepast: gezien de 

intrinsieke gevaren van de CMR-stoffen worden zwangeren helemaal vrijgesteld van alle 

werkzaamheden met CMR-stoffen. Hiermee wordt blootstelling aan CMR-stoffen op het 

werk voorkomen, maar in de praktijk kan dit leiden tot praktische problemen. Tijdens de 

presentatie worden een aantal voorbeelden genoemd. Daarnaast is het vrijstellen van 

alle werkzaamheden met CMR-stoffen in de praktijk vaak ook helemaal niet noodzakelijk. 

Indien een gerichte RI&E Zwangeren en CMR-stoffen wordt uitgevoerd kan, onderbouwd, 

beoordeeld worden of een zwangere tijdens het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden 

vrijgesteld dient te worden van de werkzaamheden of niet. Tijdens deze presentatie 

wordt een voorbeeld gegeven van zo’n RI&E zwangeren en CMR-stoffen in de praktijk.  

 

Methoden en technieken: Bij het uitvoeren van de RI&E Zwangerschap en CMR stoffen 

zijn de volgende documenten als achtergrondinformatie gebruikt: - Stichting van de 

Arbeid: Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap en werk (nov 2013) - NVAB: 

Richtlijn zwangerschap en werk (2007) (in okt 2017 wordt nieuwe versie verwacht) - 

Arbobesluit: verbod zwangeren werken met lood en genotoxische stoffen Deze informatie 

is vertaald naar een concreet stappenplan voor het uitvoeren van een RI&E Zwangeren 

en CMR stoffen. Dit stappenplan wordt tijdens de presentatie toegelicht. Cruciaal in de 

beoordeling van het risico voor zwangeren is het nagaan of het reproductietoxisch effect 

is meegenomen in het vaststellen van de grenswaarde van de reproductietoxische stof. 

Daarnaast dient informatie beschikbaar te zijn over de concentratie waaraan zwangeren 

tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden met CMR-stoffen kunnen worden 

blootgesteld.  

 

Resultaten: Het stappenplan voor het uitvoeren van RI&E Zwangeren en CMR stoffen is 

in de praktijk toegepast bij een aantal (industriële) bedrijven. Tijdens de presentatie 

wordt hiervan een voorbeeld gepresenteerd. Door het uitvoeren van de RI&E werd het 

mogelijk heel concreet aan te geven welke werkzaamheden met CMR-stoffen wel/niet 

meer uitgevoerd mogen worden door zwangeren.  

 

Conclusie: Het is niet altijd noodzakelijk om het voorzorgsprincipe toe te passen als een 

zwangere tijdens het uitvoeren van werkzaamheden wordt blootgesteld aan CMR-stoffen. 



Door het beoordelen van de risico’s voor de zwangere (en het ongeboren kind) kan een 

advies op maat gegeven worden.  

 


