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Achtergrond 

• Waar het mee begon…. 

• Het arboconvenant (4 sectoren) 

– Communicatiecampagne  

   www.blijmetstofvrij.nl 

– Handboek stofbeheersing 

– Stofbeheersingsplan 

– Gezondheidsbewakingssysteem 

• Rapporten Gezondheidsraad 

• Advies SER: “inhaleerbare allergenen”. 



Meelstofallergie 

• Meelstof waarvoor allergie opgebouwd kan 

worden: tarwe, rogge, haver of gerst 

• Daarnaast allergie voor alpha amylase en 

andere enzymen 

• Er is in de praktijk geen drempelwaarde 

• Kans op sensibilisatie is kritische effect voor 

bepaling blootstellingswaarde. 



Beschrijving doelgroep 

• 10.000 werkenden in Nederland worden 

blootgesteld aan meelstof 

• Sectoren 
– Bakkerijen (ambachtelijk en industrieel) 

– Meelmaalderijen 

– Grondstoffenindustrie 

– Fabricage van koek(jes) 

• Functies met de hoogste blootstelling 
– Brood- en banketbakker 

– Deegmaker 

– Productiemedewerkers 

– Let op: schoonmaak en technisch personeel 

 



Voorkomen van grondstofallergie: 

een twee-sporenbeleid 

• Preventie  

– Handboek stofbeheersing en stofbeheersingsplan  

• Gezondheidsbewaking: het allergieonderzoek 

– Vroege opsporing van allergie om verdere 

gezondheidsschade te voorkomen 

– Inzicht in het vóórkomen van allergie op sectorniveau 
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Preventie: belangrijkste 

blootstellingsmomenten 

• Grootste blootstelling bij pieken 

• Storten van meel 

• Bijstort  

• Bloem strooien 

• Schoonmaak 



Preventie: belangrijkste 

maatregelen 
• Eliminatie 

– Gebruik van pasta of olie.  

– Vervangen van broodverbetermiddelen 

• Beperking overdracht 

– Afzuiging  

• Aanpassing werkwijze 

– Voorzichtig doseren 

– Schoonmaakregime aanpassen 

• Gebruik PBM 



Een paar voorbeelden 
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Het allergieonderzoek 

• Met behulp van triage grote groepen relatief 

goedkoop screenen 

• Centrale regie bij het Informatiecentrum 

Grondstofallergie 

• Elke werkgever/werknemer die wordt 

blootgesteld ontvangt een vragenlijst. 

• Risicobeoordeling vragenlijst, verwijzing 

bakkerspoli. 

• Medisch onderzoek (anamnese, 

bloedonderzoek, longfunctie) 

• Diagnose (beroeps)allergie, (beroeps)astma 
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Allergisch en wat nu? 

• Voorzieningen betaald door de sector:  

– Loopbaanvoorziening (begeleiding/omscholing)  

– Inkomensvoorziening (compensatie loonverlies) 

• De Begeleidingscommissie Grondstofallergie 

– Reintegratie eigen werk mogelijk? Werkgever 

moet werkplek aanpassen 

– Reintegratie eigen werk niet mogelijk? 

Voorziening wordt toegekend. Werkgever krijgt 

advies om preventief de werkplek aan te 

passen. 
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Aanvragen voorzieningen vanaf 

2010 

• Aanvragen: 30 

• Toegekend: 26 

• Werkplekonderzoeken: 29 

• Reintegratie eigen werkgever met monitoring: 4 

• Reintegratie 2e spoor: 25 

• Ondersteuning IVA aanvraag: 1 

 



• Respons is plm 62% 

• Zeer goede methode om grote groepen  efficiënt 

te kunnen screenen 

• De basis is een goed adressenbestand 

• Elke werknemer heeft toegang tot specialistische 

kennis 

• Veel werknemers kiezen ervoor om toch niet 

naar de poli te gaan.  

• Dit betreft de “hoog risico groep”.  

 

Successen en knelpunten 



• Waardevolle informatie over het vóórkomen van 

allergie en sensibilisatie 

• Follow up na polibezoek is lastig vanwege 

gebrek aan samenwerking tussen 

bedrijfsgezondheidszorg en reguliere curatieve 

zorg.  

• Geen bedrijfsarts bekend bij 40% van de cases 

 

Successen en knelpunten 



Successen en knelpunten 

• Goede resultaten van bureau Gerritsen 

• Het helpt mensen om een keus te maken 

• Geen grip op opvolging voorzieningen 

• Te veel schakels bij reintegratie (arbodienst, 

NKAL, werkgever, werknemer, bureau Gerritsen, 

Informatiecentrum) 
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Praktijk 1 

• Werknemer was broodbakker; nu banketbakker, 55 jaar 

• Oog en neusklachten en astma (normale longfunctie) 

• Ambachtelijke bakkerij 

• Geen maatregelen in de bakkerij, geen afgescheiden 

ruimtes, hoge productie, hoge achtergrondconcentratie 



De praktijk (vervolg) 

• Belastende werkzaamheden: bloem strooien, 

ingrediënten mixen en eens per week deeg draaien 

• Er zijn mogelijkheden om achtergrondblootstelling te 

verminderen 

• Afweging: ernst astma, leeftijd, duur van de klachten en 

mogelijkheden voor vermindering blootstelling: Geen 

toekenning voorziening. 

• Brief werkgever: aanpassen werkomstandigheden. 

• Medische monitoring werknemer 

 



Praktijk 2 

• Chef broodbakker, 40 jaar 

• Sensibilisatie voor tarwe en rogge, beroepsastma 

• Aanmelding voor voorziening 

• Ambachtelijke bakkerij in binnenstad 

• Maatregelen in bakkerij: afzuiging op deegkuipen, 

gebruik van stofzuiger, drukverschil tussen verschillende 

ruimtes 

 



De praktijk (vervolg) 

• Blootstellingsmomenten: afwegen van grondstoffen, 

gebruik van strooibloem 

• Geen alternatieve werkzaamheden zonder blootstelling 

> voorziening toegekend 

• Aanmelding bij reintegratiebureau 

• 9 maanden baancoaching succesvol afgerond. 

• Toekenning inkomensvoorziening 

• Werkgever krijgt het dringende advies om de 

maatregelen uit het werkplekonderzoek op te volgen. 

 



Tot slot 
• Beroepsastma is een reëel gezondheidsrisico in 

de meelverwerkende sectoren. 

• Belangrijkste blootstelling aan meelstof door 

piekblootstellingen, beheersing moet zich dan 

ook daar op richten 

• Er is geen drempelwaarde 

• Individuele gevoeligheid verschilt enorm 

• Preventieve maatregelen aanvullen met 

gezondheidsbewaking 

• Triage met vragenlijsten is een kosteneffectieve 

manier om grote groepen werknemers te 

screenen 




