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Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie 

(CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NvMM): 

 

Gevaren van mestverwerking 

 
 De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 september 2018 in Golden Tulip Hotel Central,  

Burgemeester Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch, tel. +31 73 6926926, Hotel Central bevindt 

zich op de markt op 10-15 min van het centraal station, zie www.goldentuliphotelcentral.nl 

 

De agrarische sector staat onder druk om te voldoen aan Europese regels ten aanzien van het gebruik 

van ruimte en grondstoffen. De verwerking van afvalstromen zoals mest vormt daarbij een belangrijke 

schakel. Oplossingen in de verwerking van mest kunnen leiden tot meer duurzaam gebruik van 

grondstoffen, land en energie. Voor de sector biedt dit kansen maar er zijn ook gevolgen voor mens en 

milieu. 

 

In de mestverwerking voltrekt zich al een aantal jaren een schaalvergroting waarbij agrarische 

ondernemers in coöperatief verband grootschalig hun afvalstoffen gaan verwerken. In het boeren 

landschap verschijnen steeds meer chemische procesinstallaties voor mestvergisting. Vanwege het 

‘groene’ karakter van deze installaties lijken de gevaren van een giftige gaswolk ontsnapping naar de 

omgeving onderschat te worden. De boeren die meegaan in de keuze voor ‘hightech’ krijgen steeds 

meer te maken met procestechnologie en de veiligheid van deze installaties voor hun werknemers en 

voor de omgeving. In de periode 1980-2013 waren er 56 ziekenhuisopnames voor zwavelwaterstof 

intoxicaties gerelateerd aan 35 mestincidenten. De overlevingskans in deze periode was 43 % 

(Mooyaart et al., 2016). Onder de slachtoffers bevinden zich vaak familieleden van agrariërs, 

waaronder soms ook (jonge) kinderen van gezinnen afkomstig van agrarische bedrijven. Jaarlijks zijn 

er enkele doden te betreuren als gevolg van mest-gerelateerde incidenten. Ook worden milieu 

incidenten gemeld zoals een giftige salpeterzuurwolk uit een mestverwerkingsintallatie ontsnapte in 

maart/april in 2017 in Zevekote, West Vlaanderen.  

 

Op deze bijeenkomst zullen de gezondheidsrisico’s van het ‘werken met mest’ in brede zin worden 

besproken. In het programma wordt aandacht besteed aan primaire preventie en voorlichting binnen de 

agrarische sector. Ook zal recent onderzoek naar goede praktijken worden gepresenteerd. Vanuit het 

onderzoek zal een perspectief worden geschetst op technologische ontwikkelingen in de 

mestverwerkingsindustrie over de komende tien jaar. Er zal ook aandacht worden besteed aan de 

respons bij chemische incidenten gerelateerd aan mest en de risico’s die dit met zich meebrengt voor 

hulpverleners. Tenslotte zal worden ingegaan op de behandeling van slachtoffers die in veel gevallen 

gelukkig leidt tot herstel van betrokkenen.  
 

Bronnen; Mooyaart EAQ, Gelderman ELG, Nijsten MW, de Vos R, Hirner JM, de Lange DW, Leuvenink HDG, 

van den Bergh WM. Outcome after hydrogen sulphide intoxication. Resuscitation. 2016; 103:1-6. 

 

 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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Programma 

 

13:00 - 13:30 Ontvangst met koffie en thee 

 

13:30 - 13:45 Opening door Henk Jans namens de NVMM en Paul Scheepers namens de CGC  

 

13:45 - 14:15 Ontwikkelingen in de procesmatige bewerking van organische mest – Hans 

Verkerk 

 

14:15 - 14:45 Risico’s van mest en mestverwerking – Fridtjof de Buisonjé 

14:45 - 15:00 Pauze 

 

15:00 - 15:30 

 

Het redden van slachtoffers - Jetty Middelkoop 

15:30 - 16:00 Behandeling van slachtoffers van mestongevallen – Eline A.Q. Mooyaart 

 

16:00 - 16:30 Paneldiscussie 

 

Sprekersinformatie 

 

Hans Verkerk (Cumela Nederland) is opgeleid als landbouwkundig ingenieur. Zijn loopbaan 

startte hij als coördinator bij een groot onderzoeksprogramma op het gebied van de mest- en 

ammoniakproblematiek in de landbouw. Vervolgens was hij beleidsmedewerker op dit terrein 

bij het Ministerie van Landbouw. Bij datzelfde ministerie heeft hij zich vervolgens vijf jaar 

beziggehouden met crisismanagement. Hij was onder andere tijdens de Mkz-crisis en de 

Vogelpestcrisis verantwoordelijk voor de inzet van de diensten van andere ministeries (in het 

bijzonder politie en leger). Sinds 2004 werkt hij als beleidsmedewerker meststoffendistributie 

bij CUMELA Nederland de belangenvereniging van ondernemers in groen, grond en infra, 

waaronder de mesttransporteurs, -verwerkers en -exporteurs. Daarnaast is hij werkzaam voor 

Bureau Mest Afzet, een expertisebureau op het gebied van mestverwerking en mestexport. 

 

Fridtjof de Buisonjé (WUR) heeft een HBO-opleiding Tropische Landbouw afgerond met 

specialisatie Bodemkunde. Daarna heeft hij in verschillende West-Afrikaanse landen gewerkt 

in landbouw-ontwikkelingsprojekten. Sinds 1989 is hij in dienst bij de Stichting DLO (Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek), onderdeel van Wageningen UR. Sinds 2001 heeft hij zich bij 

Wageningen Livestock Research als technisch onderzoeker gespecialiseerd in alles wat met 

veehouderij en mest te maken heeft; zoals samenstellingen en eigenschappen van mest, 

mestverwerking, mestbeleid en bemesting. Hij heeft veel praktijkervaring op het gebied van 

technische installaties en processen bij mestverwerking. Toenemende mestoverschotten op 

bedrijfsniveau door schaalvergroting in de Nederlandse veehouderij zorgen voor een toename 

van mesttransporten, mestopslagen en verwerkingsinstallaties en daarmee samenhangende 

risico’s. 

 

Jetty Middelkoop (Brandweer Amsterdam Amstelland) is van oorsprong opgeleid als analist. 

Na een aantal jaren bij de afdeling plantenziektekunde van de Landbouwuniversiteit 

Wageningen was zij achtereenvolgens beroepsmilitair, inspecteur stralingshygiëne bij VROM 

en hoofd van de Stralingsbeschermingsdienst van Defensie. Intussen is zij al weer heel wat 

jaren actief als Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) bij brandweer Amsterdam Amstelland. 

Regelmatig rukt zij uit naar incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals 
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branden, lekkages, verkeersongevallen en dumpingen. In haar vrije tijd heeft zij zich 

gespecialiseerd in gassen uit natuurlijke materialen – met als belangrijkste onderdeel 

mestgassen Zij houdt hiervan een internationaal incidentregister bij en geeft regelmatig les 

aan brandweerkorpsen en agrarische studieclubs. Haar website vindt u op www.hazmatcat.nl 

 

Eline Mooyaart, UMCG, Groningen 

[…] 

 

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 programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 

“contactgroepen” en  “CGC”. U vindt daar de programma’s en ppt-files van de CGC-

bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen 

voor nieuwe bijeenkomsten. 

 

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten 

van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de 

CGC maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 

beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken.  

 

De volgende CGC bijeenkomst over het onderzoek naar de blootstelling aan hexavalent chroom bij Defensie is 

op donderdag 8 november i.s.m. de NVvA in zalencentrum Aristo, Utrecht Lunetten 
 

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. 

 

http://www.hazmatcat.nl/
mailto:cgc@epsnet.nl

