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Inleiding: Een onderdeel in het gevaarlijke stoffen beleid is vast te stellen welke 

personen in een bedrijf, instelling of afdeling blootgesteld wordt aan kankerverwekkende 

of mutagene stoffen.  

In een productiebedrijf zijn blootstellingen vaak structureel en via een model te schatten. 

In een (research) laboratorium of bijvoorbeeld in de bouw daarentegen vinden 

blootstellingen (soms kortdurend) plaats bij verschillende personen en de mate van 

blootstelling is niet bekend.  

Hoe kan in deze situaties voldaan worden aan art 4.15 “Lijst met werknemers” en art. 

4.10c “Dossier en registratie” van het Arbeidsomstandighedenbesluit? 

 

Methoden en technieken: In de presentatie wordt aandacht besteed aan een tweetal 

belangrijke onderdelen, te weten hoe worden blootstellingsgegevens vastgelegd en waar 

worden blootstellingsgegevens vastgelegd.  

Aangeven wordt wat de mogelijke manieren zijn om te voldoen aan het vastleggen van 

blootstellingen aan C en M stoffen in de werknemerslijsten, maar ook in een dossier.   

Voorbeelden van enkele bedrijven worden hiervoor gebruikt. Asbest blootstellingen in 

een Diafragma Elektrolyse Bedrijf. Deze resultaten zijn op persoon in een Excel verzamelt 

en in het papieren dossier van de betreffende werknemers opgenomen. Bij een ander 

bedrijf zijn de gegevens van zwavelzuur aerosolen op functieniveau vastgelegd, maar 

hiervan is nog niet besloten hoe deze worden bewaard in een registratiesysteem. In een 

researchlaboratorium wordt vastgelegd, met welke kankerverwekkende of mutagene 

stoffen gewerkt wordt (hoeveelheid en tijd en werkwijze). Dit wordt gedurende een jaar 

verzamelt en aan het eind van het jaar door de leidinggevende afgetekend en 

opgenomen in het personeelsdossier van de medewerker of medewerkster. Wordt in alle 

gevallen voldaan aan het vastleggen van blootstellingsgegevens volgens?  

Het vastleggen van resultaten van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet 

plaatsvinden in een persoonlijk medisch dossier (art 4.10c lid 1). In lid 4 van art 4.10c 

wordt aangegeven dat de resultaten van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in een 

passende vorm geregistreerd moeten en 40 jaar bewaard moeten blijven, evenals de lijst 

werknemers bedoeld in at 4.15. Ligt de lijst werknemers nu ook vast in het persoonlijk 

medisch dossier of in een dossier van de werkgever. Bevat het dossier van de werkgever 

ook de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken? 



In lid 5 van art. 4.10c wordt aangegeven dat de werkgever de documenten moet 

overdragen aan de toezichthouder als binnen de bewaartermijn van 40 jaar het bedrijf of 

instelling de werkzaamheden staakt.  

Wie is hiervoor verantwoordelijk, de bedrijfsarts, arbodienst of de werkgever en hoe 

controleert de overheid of voldaan wordt aan deze wetgeving? 

 

Conclusie: Aangeven wat de mogelijke manieren zijn om te voldoen aan het vastleggen 

van blootstellingen aan C en M stoffen in de werknemerslijsten, maar ook in een dossier.  

Aangeven hoe Arbo Unie omgaat met dit vraagstuk om bedrijven te ondersteunen bij dit 

onderwerp.  

 

 


