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Hierbij nodig ik u uit voor een digitale bijeenkomst* van Contactgroep Gezondheid en 
Chemie(CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

 

Arbeidstoxicologie , een preventietaak voor  de 
bedrijfsarts? 
 
                                             Op donderdag 24  juni 2021  

 
Inleiding 
 
Het risico van het werken met chemische stoffen heeft maatschappelijke en politieke 
belangstelling. 
Elk jaar overlijden 3.000 Nederlanders aan ziektes die ze oplopen door het werken met 
gevaarlijke stoffen. Sinds 2018 wordt  gedurende  vier jaar  in EU-verband uitgebreid 
aandacht besteed aan het thema ‘Gevaarlijke stoffen op het werk’. In Nederland lanceerde 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 de campagne ‘Veilig 
Werken met Gevaarlijke Stoffen’, bedoeld om werkgevers en werknemers aan te sporen om 
werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen.  
 
De rol van de bedrijfsarts blijft echter onderbelicht, zowel  van de overheid, 
arbodiensten  als vanuit de beroepsgroep zelf. https://www.volkskrant.nl/es-bbc96596  
Ook de bedrijfsarts zal, in het kader van een adequate gezondheidsbewaking, hierin hun rol 
actief moeten oppakken. De bedrijfsgezondheidszorg vervult op het gebied van de 
preventie niet de gewenste rol. 
Aanleiding is het rapport van de Commissie Heerts  Stof tot nadenken 
stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning vergemakkelijking schadeafhandeling 
beroepsziekten. Maart 2020  https://www.commissievsab.nl/ 
De regeling is stimulerend voor de arbeidstoxicologie: de rol van de bedrijfsartsen zal hier 
zeker door veranderen: deze zullen met allerlei vragen van werkgevers en werknemers 
geconfronteerd worden  
Onlangs is vanuit TNO ook een tweetal documenten opgeleverd aan Ministerie van SZW, die 
in dit kader interessant  zijn: 
Werkwijzer Arbobeleidscyclus voor Gevaarlijke Stoffen: 
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/werkwijzer-wie-doet-wat-rondom-
gevaarlijke-stoffen Een digitale tool die betrokkenen helder inzicht biedt in de eigen 
verantwoordelijkheden en in die van de anderen bij het inrichten van een veilige werkplek 
wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen 
Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen: Gezond werken met stoffen | TNO als hulpmiddel om op een 
gestructureerde wijze maatregelen te treffen om gezond en veilig te werken met gevaarlijke 
stoffen. 
 

https://healthy-workplaces.eu/nl
https://www.volkskrant.nl/es-bbc96596
https://www.commissievsab.nl/
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/werkwijzer-wie-doet-wat-rondom-gevaarlijke-stoffen
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/werkwijzer-wie-doet-wat-rondom-gevaarlijke-stoffen
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/work/gezond-veilig-en-productief-werken/gezond-werken-met-stoffen/
https://nvab-online.nl/
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Programma 
 
13.15 - 13.30 Inloggen digitale  bijeenkomst 
 
13.30 - 13.40 Mededelingen uit de bestuur van CGC, Paul Scheepers (voorzitter CGC) 
 

Introductie van het programma , Rik Menting,  symposium voorzitter 
 

13.40 – 14.00    Bedrijfsarts en preventie taak , Prof. dr. Frederieke Schaafsma ,  
                             bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde aan het Amsterdam 
                             UMC. 
 
14.00– 14.20    Resultaten  campagne ‘Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen’ 
                             ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
 
                                                    
14:20 – 14.50  het rapport van de Commissie Heerts  bezien vanuit Nederlands Centrum 
                           voor Beroepsziekte , Dr. Henk van der Molen, hoofd NCvB 
                             
                              
14.50 – 15.10 Pauze 
 
15.10 – 15.40   Tegemoetkomingsregeling voor mensen met een beroepsziekte als gevolg  
                            van blootstelling aan gevaarlijke stoffen vanuit buitenlands perspectief. 

 Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige en gast hoogleraar   
  universiteit Milaan 

                                                                    
15.40-   16.00.  casuïstiek , Willem Pieter Piebenga/Herman Bartstra,  
                            klinisch  arbeidsgeneeskundigen 
                      
16.00-   16.30.  discussie 
 
16.30                 Afsluiting door dagvoorzitter 
 
*Accreditatie voor de bedrijfsartsen is aangevraagd 
  U ontvangt na aanmelding voorafgaan aan de bijeenkomst de link om deel te kunnen  
  nemen aan deze bijeenkomst. 
 
Sprekersinformatie  
Volgt nog  
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Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via cgc@epsnet.nl 
 

 
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. 
 
  

mailto:cgc@epsnet.nl
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