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Inhoud abstract: Inleiding  

Het gebruik van natuurlijke grondstoffen is wereldwijd in de afgelopen honderd jaar 

explosief gestegen. Met schaarste, uitputting en schade aan de omgeving tot gevolg. 

Minder afval, recycling en hergebruik is nodig. Deze uitdaging wordt door steeds meer 

bedrijven aangepakt. Echter, bij het recyclen van materialen kunnen echter nieuwe 

risico’s voor medewerkers ontstaan. In deze presentatie wordt een casus gepresenteerd 

waarbij dit aan de orde was.  

De casus begon bij een signaal vanuit een relatief kleine productielocatie, gespecialiseerd 

in het recyclen van minerale reststromen. In dit bedrijf leken medewerkers in 

toenemende mate te verzuimen door verschillende infectieziekten. Al deze medewerkers 

waren werkzaam binnen de productieafdeling van een bedrijf De hoofdvraag die door het 

bedrijf was geformuleerd is: - Kunnen medewerkers ziek worden door de 

werkzaamheden die ze verrichten bij het recyclen van minerale reststromen?  

Methoden en technieken  

Om de vraagstelling te beantwoorden is nauw samengewerkt door een, in toxicologie 

gespecialiseerde bedrijfsarts en twee arbeidshygiënisten. Er zijn verschillende 

onderzoeksmethoden naast elkaar ingezet: - Anamnese door de bedrijfsarts, waarbij 

zowel de tijdslijnen van blootstelling als klachten naast elkaar zijn uitgezet per 

medewerker; - Groepssessie met medewerkers waarin informatie is gegeven en 

informatie is verkregen over werkmethoden, obstakels om gezond en veilig te werken en 

oplossingen; - Verdiepende risico-inventarisatie en -evaluatie biologische agentia middels 

gebruik van ‘blauwdruk biologische agentia (inclusief een uitgebreid werkplekbezoek)’ en 

indicatieve metingen van endotoxine. Resultaten  

Het belangrijkste resultaat is dat er sprake was een gecombineerde blootstelling aan 

alkalische nevels en biologische agentia. Deze leek gerelateerd te kunnen worden aan de 

gerapporteerde ziekten. De verdere resultaten van de onderzoeken zullen in de 

presentatie verder worden toegelicht. Het bedrijf heeft naar aanleiding van de resultaten 

van dit onderzoek voortvarend maatregelen genomen. Door het wegnemen van bronnen, 

gecombineerd met het nemen van hygiënische maatregelen, voorlichting en het dragen 

van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gezondheidsklachten geëlimineerd.  

 


