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Chemische risico’s en een multidisciplinaire PMO leidraad gevaarlijke stoffen; nieuwe kansen voor 
de bedrijfsarts…..

Rik Menting¹

Inleiding 

ziektelast veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke 

‘Roadmap on Carcinogens’

partners, ondertekenden een convenant om deel te 

nemen in een nieuw stappenplan voor een regeling om 

voor werkenden die blootgesteld zijn aan gevaarlijke 

¹

Ernst Jurgens: bespreekt vanuit het NVAB bestuur 

de stelling “Bedrijfsarts gaat samen met de arbo 

kern deskundige  de werkplek op!”

werken, waken ) binnen  de arbobeleidscyclus en koppelt 

legt vast welke werknemers blootgesteld zijn aan welke 

medische gegevens, de blootstellingsgegevens en risico-

volle arbeidsomstandigheden van de individuele werk-

Nadruk wordt gelegd op de uitwerking van een stap 

bij klant en werknemer, dat  bedrijfsartsen een stap 

samenwerking met de overige arbo-kermdeskundige en  in 



branches, bedrijven, producenten, werkgever- en werk-

signa lering van klachten, het nemen van maatregelen, 

gezondheids- en veiligheidsgedrag op de vloer, agen-

cyclus.” 

gestelden,

zodat integraal advies aan werkgever kan worden 

geboden,

algemeen maar zeker ook bij werken met gevaarlijke 

-  Opvoeren nodige deskundigheid van arbo-professio-

plek onderzoek een indruk gekregen worden van bloot-

Paul Scheepers: “Mogelijkheden en beper king en 

van Biologische monitoring gezondheids kundig 

stellingsonderzoek?” 

door biomonitoring in blootgestelde groepen zoals 

onderzoek is sterk toegenomen omdat de blootstelling 

werknemers worden gemeten spelen echter geen rol in de 

bepaling van het gezondheidsrisico op individueel niveau 

maar worden gebruikt om grenswaarden voor gevaarlijke 

 



blootstelling, biomarkers voor respons en biomarker voor 

in bloed of bepaling van een stofwisselingsproduct in 

kunnen daarom worden gebruikt om de blootstelling over 

lange keten is van gebeurtenissen tussen blootstelling en 

biomarkers voor gevoeligheid kleine verschillen zien maar 

om kleine verschillen in risico die meetbaar zijn in groepen 

meerwaarde aangetoond bij verschillende vraagstellingen 

kwaliteit of het gebruik van beschermingsmaatregelen 

van ademwegen of huid, kan biomonitoring de vraag 

de bescherming wordt verbeterd is dit daarna vaak aan 

te tonen door het biomonitoring onderzoek opnieuw te 

laatste toepassing is het verzamelen van monsters na een 

dagen voorafgaand aan het urine onderzoek geen vis 

en schelpdieren te eten omdat hierin veel organische 

arseenverbindingen voorkomen die het urineonderzoek 

dan gemakkelijk het beeld ontstaat dat de uitslagen zijn te 

 

argumenten voor de schadelijkheid van aluminium voor 

verschillende orgaansystemen: de hersenen, het beenmerg 



de microtubulus en cytoskeletvorming, verschillende 

beschadigen waardoor uiteindelijk de zenuwcellen 

vindt klontering plaats onder invloed van aluminium 

houdt dit in dat de zenuwcel feitelijk afgebroken wordt 

worden voor calcium, hetgeen in een uiteindelijk afsterven 

osteomalacie-autoimmuundisease tot macro fagen myo-

tot hersenbeschadiging

Tevens wordt verwezen naar neurologische aandoeningen 

(te) hoge blootstelling plaats waardoor mogelijk schade 

alumiumsmelters, thermalspray of aluminium en gebruik 

van aluminum als schuurmiddel, schuren en polijsten van 

aluminium dient te bestaan in anamnese naar bronnen 

van aluminiumopname ( naast beroep ook antacidica, 

Paneldiscussie met de zaal .

onvoldoende kan worden toegepast en er zogenaamde 

benadering, uiteraard is  de riskbenadering , gevolgd door 

deze ontbreekt of onvolledig is,  is er in de ogen van de 

van  het risicomanagement bij werken met gevaarlijke 

vaststellen of de aanwezige aanpak afdoende beheersing 

bewaking van chronisch zieken die werken met gevaarlijke 

het resultaat van een professioneel overleg tussen 

 


