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Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) 
en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 
 
Zin en onzin van het PMO chemische stoffen 

Een verantwoordelijkheid voor de werkgever en bedrijfsarts 

Een duivels dilemma of een uitdaging? 

 
Op donderdag 9 juni 2016 vanaf 13.00 u in Golden Tulip Hotel Central, 
Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch  
(Hotel Central ligt aan de markt ca. 15 minuten lopen vanaf  
het station, zie ook www.goldentuliphotelcentral.nl, tel. 073-6926926,  
op het NS-station kun je een routebeschrijving uitprinten)  
 
 
Inleiding 
 
Het aanbieden van een PMO is wettelijk in de Arbowet vastgelegd en voor de uitvoering zijn 
professionele richtlijnen ontwikkeld. Maar hoe is het nu gesteld met het PMO in Nederland 
en wat zijn de verschillen met  België. In 2014 is door Panteia onderzoek uitgevoerd naar de 
markt en kwaliteit van de arbodienstverlening wat de positie van de arbodienst in de 
zorgverlening heeft verhelderd (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/04/09/de-markt-en-kwaliteit-van-
arbodienstverlening). De arbo sector is in Nederland ingericht volgens de principes van de 
vrije marktwerkwerking. De vraag naar arbodienstverlening staat al jaren onder druk en 
beperkt zich veelal tot de noodzakelijke verzuim en re-integratie begeleiding. 
 
Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2015 laten zien dat sinds 2003 de prioriteit die 
werkgevers geven aan arbeidsomstandigheden sinds 2003 is gedaald (zie 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Vraag_naar_arbeid_2015). 
Werkgevers hebben slechts bepekt belangstelling voor preventie en minder dan 15% van de 
werkgevers voert een PMO uit. Inhoudelijk ligt het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)  ook 
steeds meer onder vuur. Het lijkt  veelal verworden tot zijn tot een commercieel producten 
veelal  gericht op duurzame inzetbaarheid en onderzoek naar leefstijl. 
 
De Richtlijn PMO stelt kwaliteitseisen aan een PMO (Weel, 2014, KNMG 2013). In de praktijk 
houden de artsen die het PMO uitvoeren zich onvoldoende aan deze richtlijnen. Komt dit 
door gebrek aan kennis of ook door gebrek aan betrokkenheid bij het PMO-proces? 
De keuze voor een  PMO en de inhoud ervan worden zelden goed onderbouwd.  
De relatie met de uitgevoerde  RI&E en uitgevoerde blootstellingsonderzoeken ontbreekt 
vaak  bij de opzet van het onderzoek. Het PMO chemische stoffen bestaat veelal uit een 
uitgebreid bloedonderzoek, aangevuld met enkele medische onderzoeken. 
 
Mede door de maatwerkregeling arbodienstverlening is de noodzakelijke samenwerking met 
de arbeidshygiënist in de dagelijkse praktijk helaas ook geen vanzelfsprekendheid meer. 
Bij een maatwerkregeling bepaalt immers het bedrijf zelf hoe en met wie de preventie en 
begeleiding van ziekteverzuim wordt geregeld. Juist het PMO chemische stoffen vereist een 
multidisciplinaire aanpak. 
 
Het PMO is, mits door de juiste deskundigen ingezet, een waardevol instrument voor zowel 
organisaties als voor individuele medewerkers. Het biedt, in samenhang met de risico- 
inventarisatie en -evaluatie, resultaten en inzicht om een actief beleid te voeren op het 
gebied van preventie van beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid. 
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Deze resultaten en inzichten kunnen alleen dan worden geoogst indien het PMO wordt 
uitgevoerd met kennis van de gezondheidsrisico’s.  
Slechts dan kunnen de anamnese, het klinisch onderzoek en de bijkomende klinische en 
biologische testen effectief worden beoordeeld in relatie tot mogelijke blootstellingen in de 
werksituatie. 
 
De sprekers zullen de stand van zaken rond het PMO in Nederland en België weergeven om 
een vergelijking toe te laten. De praktijkvoering wordt aan de hand van casussen 
geïllustreerd. Bovendien wordt de toepassing van biologische monitoring als onderdeel van 
het PMO opnieuw gekaderd. We sluiten af met een paneldiscussie, die mede op basis van 
een aantal stellingen zich zal richten op voorstellen ter verbetering van de huidige praktijk. 
 
 
Programma 
 
13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 
 
13.30 - 13.40 Mededelingen uit de bestuur van CGC, Paul Scheepers (voorzitter CGC) 

Mededelingen vanuit de NVAB, Kees van Vliet (directeur NVAB) 
Introductie van het programma, Rik Menting, dagvoorzitter 

 
13.40 – 14:00 Hoe is het nu gesteld met het PMO  in Nederland? 

Rik Menting 
 
14:00 - 14.25 "Hoe is het PMO bij onze zuiderburen georganiseerd?" 

Corneel Ramselaar 
 
14.25 - 14:50 Casus: “kort van adem” 

Lode Godderis 
 
14.50 - 15.10 Pauze  
 
15.10 - 15.35 Een rol van biologische monitoring binnen het PMO  

Rol voor de arbeidshygiënist of bedrijfsarts of een noodzakelijke  
samenwerking? 
Paul Scheepers 

 
15.35 - 16:00 PMO chemische stoffen, een praktijkvoorbeeld 

Lasrook: Hoe minder hoe beter: Preventie van longkanker bij lassers 
Bas de Barbanson 

 
16.00 - 16:30  Paneldiscussie met de zaal aan de hand van stellingen. 
 
16.30 Afsluiting door Rik Menting, dagvoorzitter 
 
 
Sprekersinformatie 
 
Corneel Ramselaar 
Corneel Ramselaar werkt  als bedrijfsarts bij Idewe, Externe Dienst Voor Preventie en 
Bescherming op het Werk ( EDPBW)  en heeft 25 jaar ervaring met verschillende chemische 
risico ondernemingen. 
Hij werkt deeltijds in het veld en is deeltijds betrokken bij de studiedienst van de EDPBW. 
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Dit op de ontwikkeling van werkwijzen voor de organisatie van de beheersing van chemische 
risico’s zoals inventarisatie van stoffen, identificatie van gevareneigenschappen, uitvoering 
van risico evaluatie, instellen van risicobewaking door middel van biomonitoring.  
 
Lode Godderis 
Prof. dr. Lode Godderis is hoofddocent op het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van 
de KU Leuven. Hij is het divisiehoofd van het lab voor arbeids- en omgeving hygiëne. Hij is 
eveneens directeur Kennis, Informatie en Onderzoek bij IDEWE (Externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk). Prof. dr. Lode Godderis doet onderzoek naar de 
impact van werk op gezondheid van werknemers door de onderliggende mechanismen te 
ontrafelen en tegelijk onderzoekt hij hoe gezondheid s (problemen) een impact kan hebben 
op mogelijkheid tot werken (work-ability). Hij is voorzitter van Modernet (COST Action 
IS1002); een internationaal netwerk voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor trends 
en detectie van beroeps gebonden aandoeningen. Hij is lid van de International Commission 
on Occupational Health, voorzitter van de Belgian Environmental Mutagen Society en 
bestuurslid van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren en de Vlaams 
Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde. Een up-to-date overzichtslijst 
van publicaties en gefinancierde projecten kan worden geraadpleegd op 
https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0005874 
 
Paul Scheepers 
Dr Ir Paul Scheepers heeft in Wageningen milieuhygiëne gestudeerd. Na zijn afstuderen 
(met lof) heeft hij een jaar als arbeidshygiënist gewerkt en is in 1989 begonnen aan zijn 
promotieonderzoek over biologische monitoring van blootstelling aan dieselmotoremissies 
aan de Universiteit van Nijmegen. Na zijn promotie in 1994 werd hij universitair docent bij de 
afdeling Toxicologie van dezelfde universiteit. In 1998 startte hij bij de afdeling Epidemiologie 
en Biostatistiek van het Radboudumc als werkgroepleider op het gebied van risico-evaluatie 
en moleculaire epidemiologie. Binnen deze afdeling richtte het Research Lab Molecular 
Epidemiology (RLME) op. Het onderzoek heeft betrekking op het ontwikkelen van nieuwe 
methoden en toepassingen voor biologische monitoring, gericht op blootstellingen op de 
werkplek en in het algemeen leefmilieu. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de graduate 
school Radboud Institute for Health Sciences (zie www.rihs.nl). Hij coördineerde een tweetal 
Europese projecten op het gebied van biologische monitoring en draagt bij aan 
expertbijeenkomsten in Nederland en internationaal. Hij is gecertificeerd toxicologisch 
onderzoeker sinds 1997 en gecertificeerd arbeidshygiënist sinds 2001. Sinds 2007 heeft hij 
een nevenfunctie als gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) voor 
veiligheidsregio’s in Zuid-Nederland. 
 
Bas de Barbanson 

Bas de Barbanson is bedrijfsarts en arbeidstoxicoloog. Afgestudeerd in 1991 aan RUL te 

Maastricht. 

In 1999 maakte hij een scriptie voor de bedrijfsartsenopleiding CORVU over het organo-

psychosyndroom bij schilders. 

Gespecialiseerd in beroepsziekten ten gevolge van het werken met chemische stoffen zoals: 

zware metalen (chroom 6, lasrook, lood, kwik, mangaan etc.) en oplosmiddelen (aceton, 

benzeen, xyleen etc.) en recent ook PFOA (C8). 

Eigenaar en oprichter van toxguide in 2011. toxguide is een expertisecentrum 

gespecialiseerd in veilig werken met chemische stoffen. 

Voert landelijk programma’s biomonitoring uit bij de produktie bedrijven (petrochemie, 

metaalsector, industriële cleaning, tankopslag). Geeft adviezen aan bedrijven over 

gezondheidsrisico’s van chemische stoffen. Is sinds jaren als docent verbonden aan diverse 

opleidingsinstituten (o.a. PAO Heyendael). 
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Rik Menting 
Rik Menting is ruim 30 jaar werkzaam als bedrijfsarts is in 1983 afgestudeerd aan de VU te 
Amsterdam en heeft naast de bedrijfsartsen opleiding in Nijmegen ( SAGBO) de 
Postdoctorale Toxicologie opleiding in Wageningen gevolgd. 
Naast bedrijfsarts is hij vele jaren werkzaam geweest als manager/bedrijfsarts bij Arbo Unie 
en was lid van het Expertise Centrum Toxische stoffen bij Arbo Unie. 
Sinds 2013 is hij werkzaam als sr. bedrijfsarts bij de Bedrijfspoli te Nijmegen en is daarnaast 
bestuursvoorzitter en medeoprichter van Prevent Partner, een coöperatieve 
netwerkorganisatie van en voor  zelfstandige arbo professionals. 
 
 
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 voor Veiligheidskunde (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 
“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.  
 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via cgc@epsnet.nl 
 

De CGC organiseert het symposium “Exposure sciences with stakeholders in contested societal 
debates about the risk of toxic substances” tijdens het congres van de International Society for 

Exposure Sciences (ISES2016) in de Jaarbeurs in Utrecht, 9-12 oktober 2016 
(zie www.ises2016.org voor meer informatie). 

 


