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Hierbij nodig ik je van harte uit voor de bijeenkomst die de Nederlandse Vereniging voor 
Toxicologie, sectie Arbeidstoxicologie en sectie Risicobeoordeling, organiseert in 
samenwerking met de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC): 
 
 

Flatten the Curve  
Hoe vertalen piekblootstellingen zich in gezondheidsrisico’s en hoe 

beheers je die?  
 

 
Donderdag 18 maart 2021;  

• inloggen vanaf 13:20  

• start programma 13:25 

• sluiting 16:30 
 
Locatie: via TEAMS. 
 
Let op! NVT-en CGC-leden moeten zich aanmelden via de link die ze via de e-mail 
toegezonden krijgen. Daarna wordt 1-2 dagen van tevoren de link naar de TEAMS meeting 
toegezonden. NB: dit is een persoonlijke link, dus niet doorsturen naar derden. 
 

 
Een bewijs van deelname wordt alleen verstrekt aan deelnemers die óf lid zijn van de 
NVT óf lid zijn van de CGC, en na invullen van het evaluatieformulier.  

 
 

Tijdens werkzaamheden kunnen er kortdurend hoge blootstellingen aan schadelijke 
chemische stoffen plaatsvinden die gecorreleerd zijn aan bepaalde handelingen op bepaalde 
momenten. Deze piekblootstellingen kunnen naast acuut ernstige gezondheidsproblemen 
ook nadelige gezondheidseffecten op de lange termijn veroorzaken. Grenswaarden met een 
tijdgewogen gemiddelde concentratie van 15 minuten (TGG-15 minuten) kunnen helpen 
deze risico’s te herkennen, zodat gerichte preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat 
die kortdurende hoge blootstelling(en) plaatsvinden. Dit klinkt makkelijker gezegd dan 
gedaan, want wat is precies een piekblootstelling en wanneer is zo’n grenswaarde nodig? 
Hoe meet je die pieken op de werkplek en hoe kun je het beste zo’n 15-minuten norm 
afleiden om het risico ervan te kunnen beheersen? En bieden de 15-minuten normen 
voldoende bescherming of zijn daarnaast ook ‘absolute’ bovengrenzen nodig? Deze 
onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de bijeenkomst.   
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Programma   

  
13:20  
13:25 

Inloggen; met eigen koffie of thee  
Start programma 

  
 Aankondigingen:  

Contactgroep Gezondheid & Chemie, Paul Scheepers  
Nederlandse Vereniging voor Toxicologie, sectie Arbeidstoxicologie, 
Jolanda Rijnkels  
Nederlandse Vereniging voor Toxicologie, sectie Risicobeoordeling, 
Annette Wilschut 

  
13:30 Opening van het symposium: dagvoorzitter Henri Heussen; technische 

begeleiding: Fenneke Linker 
 

  
13:35 – 14:05 Arbeidsintoxicaties vaak gemeld bij het Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum.  
– Anja Wijnands , NVIC  
 
Het NVIC wordt regelmatig benaderd over bedrijfsongevallen met 
gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij met name om acute 
piekblootstellingen. Het totale aantal meldingen is de afgelopen jaren 
toegenomen. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de 
meldingen van de laatste 5 jaar, met aandacht voor patiëntgegevens 
(geslacht en leeftijd), informatie over de blootstelling (route, 
verbinding) en de gerapporteerde gezondheidseffecten. Deze 
retrospectieve data vormden de aanleiding voor het starten van een 
prospectief follow-up onderzoek. Dit onderzoek is in september 2020 
gestart en heeft als belangrijkste doelstelling het verkrijgen van 
inzichten in prevalentie, aard en determinanten van acute 
arbeidsintoxicaties in Nederland. Door het enquêteren van patiënten 
kan met name meer informatie over de oorzaken van 

arbeidsintoxicaties verkregen worden.  

 
  
14:05 – 14:35 Grenswaarden voor kortdurende blootstelling en acute DNELs: 

een gelukkig huwelijk? 
Josje Arts, Nouryon  
 
Grenswaarden voor kortdurende blootstelling aan chemische stoffen 
zijn er in 2 soorten: grenswaarden die gebruikt worden voor 
‘emergency response’ en ‘land use planning’ en grenswaarden 
gebruikt om de werker te beschermen. De laatstgenoemde waarden, 
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bestaande uit Short Term Exposure Limit (STEL), Ceiling en/of Peak 
Limitation waarden, worden vastgesteld wanneer nadelige 
gezondheidseffecten zouden kunnen ontstaan als gevolg van 
kortdurende blootstelling aan een hoge concentratie van een stof. 
Piekblootstelling zou onder meer kunnen leiden tot carcinogeniteit, 
luchtwegallergie, narcose en luchtwegirritatie.   
Voor REACH registratie dienen naast long-term DNELs ook acute 
DNELs te worden afgeleid. Wat is nu de relatie tussen STEL, Ceiling 
en Peak Limitation values enerzijds en acute DNELs anderzijds, en 
hoe kunnen deze laatste worden vastgesteld indien er alleen een 
acute (4-uurs) inhalatietoxiciteitsstudie beschikbaar is?   
 
 

  
14:35 – 14:50 Pauze 
  
14:50 – 15:20 Meten van kortdurende piekblootstelling en mogelijkheden voor 

gerichte preventie  
Eelco Kuijpers, TNO  
 
Nu worden grenswaarden veelal alleen voor 
kortdurende/piekblootstelling vastgesteld voor acute situaties die 
levensgevaar kunnen opleveren. Echter, ook inzicht in piekblootstelling 
voor chemische stoffen met minder acute effecten biedt nieuwe 
mogelijkheden voor gerichtere preventie. Aan de hand van enkele 
voorbeelden wordt geïllustreerd dat de piekblootstelling vaak voor een 
groot deel bepalend is voor de totale blootstelling. Daarnaast wordt 
ingegaan op de meetmethoden voor het meten van piekblootstelling 
aan de hand van voorbeelden uit o.a. onderzoek naar nanodeeltjes en 
de toepassing van (goedkope) sensoren. Tot slot wordt ingegaan op 
Virtual Occupational Hygiene Assistant (VOHA). Een ambitie om een 
gezonde en veilige werkplek meer te managen i.p.v. incidenteel te 
monitoren i.r.t. chemische stoffen. Met concrete tools krijgen o.a. 
werknemers inzicht in hun actuele blootstellingen, wordt 
gewaarschuwd bij te hoge (piek)blootstellingen en worden handvatten 
geboden om de blootstelling te reduceren. 
 
 

  
15:20 – 15:50 Systemische toxiciteit van formaldehyde: het belang van 

endogene vorming en van exogene piekblootstelling –  
Paul Scheepers, Radboudumc  
 
Formaldehyde is een lichaamseigen afvalstof uit het 1C (‘one carbon’) 
metabolisme met genotoxische eigenschappen die leidt tot endogene 
DNA-schade. Bij proefdieren is gevonden dat bij lage blootstellingen 
(geschat wordt een bandbreedte van ca. 1 tot 6 ppm) DNA-schade 
zich niet vertaalt in een dosis-afhankelijke toename in tumoren. In 
epidemiologische studies zijn aanwijzingen gevonden dat 
piekblootstellingen mogelijk bijdragen aan een verhoogd kankerrisico. 
Evaluaties voor werkpleknormen uitgevoerd in Europa (o.a. door de 
Gezondheidsraad en de voormalige SCOEL) gaan uit van een 
drempelwaarde voor het optreden van lokale toxiciteit. Andere 
evaluaties (zoals het openbaar concept van de USEPA) gaan uit een 
lineair verband in een lage dosis range. Er is voldoende bewijs voor 
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neuskanker maar beperkt bewijs voor kanker van lymfatische en 
bloedvormende cellen (LHC). In een grote studie onder personen die 
beroepsmatige balsemingen uitvoerden is gebleken dat het verband 
tussen acute myeloide leukemie het sterkst naar voren komt, in relatie 
tot piekblootstellingen. Hiermee vormt formaldehyde een interessante 
casus om de relevantie van piekblootstelling te bespreken. Deze 
bijdrage is gebaseerd op een deskundigenrapport in het 
Lancasterproces waarin een bedrijf en enkele leidinggevenden zich 
voor de rechter moeten verantwoorden..  
 
 

  
15:50 – 16:15 Discussie  

 
  
16:30 Afsluiting 
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Over de sprekers 
 

 

Drs Anja Wijnands is sinds 1993 werkzaam als senior onderzoeker bij 
het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van 
het UMC Utrecht.   
Na haar studie Biologische Gezondheidskunde aan de Universiteit 
Maastricht, heeft zij 3 jaar gewerkt bij het Adviescentrum Toxicologie 
van het RIVM, waar zij betrokken was bij de beoordeling van 
Diergeneesmiddelen. In 1993 is zij in dienst gekomen van het NVIC, 
waarbij zij als onderzoeker diverse rollen vervult. Zo is zij 
medeverantwoordelijk voor de inhoud van de database die het NVIC 
gebruikt voor het verstrekken van informatie aan medische 
professionals. Hiervoor heeft zij kennis opgebouwd over de fysisch 
chemische eigenschappen, kinetiek en toxiciteit van een groot aantal 
verbindingen (van geneesmiddelen tot industriële stoffen). Naast haar 
rol als literatuuronderzoeker is zij als coördinator verantwoordelijk voor 
de aansturing en begeleiding van collega’s en de prioritering van de 
werkzaamheden aan de database. Anja heeft diverse publicaties 
geschreven en onderzoeken uitgevoerd. In 2020 is zij begonnen met 
een retrospectief en prospectief onderzoek naar arbeidsintoxicaties. Bij 
deze onderzoeken zijn 2 masterstagiaires betrokken, die beiden door 
Anja begeleid worden 

 

  
 
 

Dr. Josje Arts Na haar studie Voeding aan de toenmalige Landbouw 
Hogeschool in Wageningen is Josje Arts in 1986 gestart als 
inhalatietoxicoloog bij TNO Voeding in Zeist. Naast haar dagelijkse 
werkzaamheden bij TNO heeft zij promotieonderzoek gedaan op het 
gebied van luchtwegallergie en is ze aan de Universiteit van Utrecht 
gepromoveerd in 2001. Sinds 2008 was Josje werkzaam bij AkzoNobel 
in Arnhem met name op het gebied van REACH registraties en gaf zij 
leiding aan de groep toxicologen en arbeidshygienisten binnen de 
centrale HSE Business Support afdeling. Vanaf maart 2013 was ze 
werkzaam als Product Safety & Regulatory Affairs (PSRA) manager 
binnen de centrale Governance afdeling. Sinds 2018 is ze als global 
senior toxicologist werkzaam bij de PSRA afdeling van Nouryon 
(voorheen AkzoNobel Chemicals) op het gebied van REACH 
registraties (EU) en registraties buiten de EU, functioneert ze als 
vraagbaak op het terrein van chemische stoffen en HSE, en is ze lid 
van diverse groepen binnen Cefic die zich bezighouden met de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van o.a. hormoonverstorende stoffen, 
mengseltoxiciteit, nanomaterialen en microplastics. 
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Dr. Eelco Kuijpers is medior onderzoeker bij de afdeling Risk Analysis 
for Products in Development bij TNO. Eelco heeft een achtergrond in 
arbeid gerelateerde en milieu gerelateerde gezondheidsrisico’s. Hij is 
gepromoveerd bij de Universiteit Utrecht op een studie die de 
gezondheidseffecten van nieuwe nanomaterialen op werknemers 
onderzocht. Binnen TNO is hij inhoudelijk verantwoordelijk voor 
onderzoek gericht op het meten en interpreteren van blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen voornamelijk bij werknemers en het toepassen van 
nieuwe technologie (bv. sensoren, tekst/data mining) met als ultiem 
doel het aantal beroepsziekten verminderen. Hij heeft > 20 publicaties 
op zijn naam staan op het gebied blootstelling beoordeling in het kader 
van risicobeoordeling en epidemiologie, digitalisering van de werkplek 
door de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie en detectie 
van vroege effecten van blootstelling op gezondheid van werknemers. 

 

 

Dr. ir. Paul T.J. Scheepers heeft in Wageningen milieuhygiëne 
gestudeerd en promoveerde daarna aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen op een onderzoek naar biologische monitoring van 
blootstelling aan dieselmotoremissies. Na zijn promotie werd hij 
benoemd als assistant professor bij de afdeling Toxicologie van de 
Radboud Universiteit. In 1998 begon hij zijn onderzoeksgroep risico-
evaluatie en moleculaire epidemiologie en in 2001 richtte het Research 
Lab Molecular Epidemiology (RLME) op. Werkgroep en laboratorium 
maken deel uit van het Radboud Institute for Health Sciences van het 
Radboudumc. In 2007 volgde zijn benoeming tot associate professor in 
risk assessment and molecular epidemiology. Hij coördineerde een 
tweetal Europese FP7 projecten op het gebied van biologische 
monitoring  (BIOMODEM en BIOMONECS) en is nu betrokken bij 
H2020 projecten waarin biomonitoring wordt gebruikt voor 
blootstellingsonderzoek zoals DiMoPEx, HBM4EU en SPRINT. Hij 
adviseert de Europese Commissie, RIVM, WHO en ILO over 
risicobeoordelingsvraagstukken. Sinds 1997 heeft hij een certificering in 
de toxicologie (ERT), sinds 2001 is hij geregistreerd arbeidshygiënist 
(RAH) en sinds 2007 heeft hij een nevenfunctie als gezondheidskundig 
adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) met piketdiensten in Zuid-
Nederland. 

 
 
 
  

De Contactgroep Gezondheid en Chemie 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 
als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 
chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. 
Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, 
veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en 
milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het thema, 
georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 
(NVvA), de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK), de Nederlandse 
Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde 
(NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De 
themamiddagen bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te 
brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 
 
Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 
“Vereniging”, “Contactgroepen” en “Gezondheid en Chemie”. U vindt daar de programma’s 
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en presentaties van de CGC-bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de 
CGC ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten. 
 
 
 

 
De eerstvolgende CGC bijeenkomst is op donderdag 24 juni i.s.m. de NVAB. Daarop volgende 

bijeenkomsten zijn op 23 september i.s.m. de NVMM en op 25 november i.s.m. de NVvA. 
 
 
 

Stuur even een bericht naar cgc@epsnet.nl om het volledige programma voor deze bijeenkomst te 
ontvangen. Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via hetzelfde e-mail adres. 

 

 
 

mailto:cgc@epsnet.nl

