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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) 
 

Spuiten en slikken op de werkvloer 
Implicaties van de combinatie van medicatie, alcohol, drugs met 

werken in de chemie 
                 

Op donderdag 22 juni 2017 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 

Zo nu en dan komen er bedrijfsongevallen in het nieuws waarbij een vraag wordt gesteld over 

de fysieke en mentale gesteldheid van betrokkene. Vooral wanneer de gevolgen groot zijn, 

zoals bij de gezagvoerder van een vliegtuig in de burgerluchtvaart of een kapitein op een 

binnenschip met een gevaarlijke stoffen, worden terecht ook vragen gesteld over en het 

gebruik van alcohol of andere middelen. Werknemers en werkgevers moeten alert zijn op dit 

soort risico's en zullen een advies van de bedrijfsarts op dit vlak op prijs stellen. 

 

Het ligt voor de hand dat prestaties van werknemers op de werkvloer kunnen worden 

beïnvloed door gebruik van middelen die om uiteenlopende redenen worden ingenomen. Het 

gebruik kan therapeutisch bedoeld zijn, maar het kan ook gaan om onbedoeld 

gebruik/misbruik van middelen. In beide gevallen kan dit gevolgen hebben voor het 

functioneren. Zowel fysieke/cognitieve prestaties als het sociaal functioneren kan verminderd 

zijn en invloed hebben op  uitvoering van risicovolle taken. Omdat de gemiddelde leeftijd van 

productiemedewerkers toeneemt en chronische ziekten vaker worden behandeld met 

medicatie die dagelijks moet worden ingenomen, is het denkbaar dat er interacties optreden 

met chemisch blootstellingen die gevolgen kunnen hebben met invloed op de veiligheid maar 

ook gevolgen voor de gezondheid van de werknemer. 

 

Tijdens deze bijeenkomst zullen twee kanten worden belicht: in het eerste blok komen 

interacties tussen voorgeschreven medicatie en chemische blootstellingen aan bod. In het 

tweede blok wordt ingegaan op gebruik en misbruik van stimulerende of verdovende 

middelen.   

 

Voor beide is het van belang van tevoren een inschatting te maken van potentiele risico’s en 

wat er op het gebied van primaire en secundaire risicopreventie aan kan worden gedaan. We 

denken dan in eerste instantie aan het opstellen van een alcohol- en drugbeleid, 

preventiecampagnes en het medisch toezicht, maar stellen ons tegelijk vragen over de meest 

geschikte aanpak hiervan. Wat werkt en hoe liggen kosten en baten? 

 

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, Han Ceulen (NVAB) 

Introductie van het programma, Lode Godderis, dagvoorzitter 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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13.40 – 14:10 Impact van gebruik van alcohol en medicatie op de gevolgen van blootstelling 

aan chemicaliën- Christophe Stove 

 Welke interacties kunnen optreden tussen medicatie en blootstelling aan 

chemische factoren op de werkplek? Wat zijn de gevolgen en kunnen we het 

meten? 

 

14:10 - 14.40 Ambulante verslavingszorg in de eerstelijnsgeneeskunde - Catharina Matheï  

Besteedt de huisarts aandacht aan de fysieke en mentale gesteldheid van een 

patiënt en hoe dit kan interfereren met het werk? Is de huisarts voorbereid op 

het inschatten van mogelijke interacties die kunnen optreden tijdens het werk, 

meer dan de algemene waarschuwing dat bij het gebruik van medicatie soms de 

rijvaardigheid kan worden beïnvloed? 

 

14:40 - 15:00 Pauze 

 

15.00 - 15.30 Alcohol en andere drugs én werk ….. - Marie-Claire Lambrechts 

 Wat is bekend over de invloed van het gebruik van stimulerende en verdovende 

middelen voor en tijdens het werk? Hoe kan dit onderwerp uit de taboesfeer 

worden gehaald en zijn er goede praktijken op dit vlak? 

 

16.00 - 16:30 Alcohol, ingestie en inhalatie. Wat kan de bedrijfsarts doen? - André Weel 

  De rol van de bedrijfsarts zal worden toegelicht aan de hand van een update 

van het arbokennisdossier alcohol dat in december 2011 online verscheen (zie 

http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Gevaarlijke_stoffen/D_

Alcohol.pdf).  

 

16.00  - 16:30 Paneldiscussie met de zaal aan de hand van stellingen. 

 

16.30  Afsluiting door dagvoorzitter 

 

Sprekersinformatie 

 

Prof. Dr. Christophe Stove (Toxicoloog, Laboratory of Toxicology & Ref4U & L-GEST, 

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University) 

 

Professor Catharina Matheï (Huisarts, Department of Public Health and Primary Care, KU 

Leuven) 

 

Marie-Claire Lambrechts (Onderzoekster KU Leuven, Centre for Environment and Health; en 

Experte Alcohol en Werk, Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) 

 

Dr André N.H. Weel (Bedrijfsarts-opleider en epidemioloog, Learning and Developing, 

Occupational Health (LDOH) / Yellow Factory, Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde, 

Hilversum)  

 

 

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

Programma 2017 

14 september 2017“Van Teflon in de pan tot PFOA in de ban – Wat zijn de gevolgen van 

milieubelasting van historische emissies in Dordrecht?” – i.s.m. de NVMM in Utrecht Lunetten 

http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Gevaarlijke_stoffen/D_Alcohol.pdf
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Gevaarlijke_stoffen/D_Alcohol.pdf
mailto:cgc@epsnet.nl
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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 

“Vereniging”, “Contactgroepen” en “Gezondheid en Chemie”. U vindt daar de programma’s 

en presentaties 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. 

 


