
Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Contact Groep Gezondheid en Chemie (CGC) 

en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

over het onderwerp 

 

Ziek van chemische stoffen :  bij welke kenniscentra kan de bedrijfsarts in 

Nederland terecht? 
 

Donderdag 28 juni 2007, om 13.30 uur in het Vergadercentrum LaGare, 

Centraal Station Den Bosch 

(Boven het Centraal Station van Den Bosch, http://lagare-denbosch.nl, tel.: 073 - 69 00 515) 

 

 

Nog altijd worden er in Nederland op jaarbasis duizenden mensen ziek ten gevolge van 

blootstelling aan chemische stoffen. Deze beroepsziekten zijn nog altijd lastig te herkennen  

door bedrijfsartsen en artsen in het algemeen, vooral omdat er zoveel verschillende soorten 

chemische stoffen zijn.  Naar welk kenniscentrum  is het nuttig te verwijzen en wat is de 

toegevoegde waarde van dit onderzoek?      

Elk centrum heeft zijn eigen expertise en legt verschillende accenten: Carel Hulshof van de  

NVAB vertelt over de toegevoegde waarde van richtlijnontwikkeling.    

Daarna vertelt  Frank Jungbauer over de werkwijze van het Academisch Centrum voor Arbeid 

en Gezondheid . Na de pauze zal Rik Menting van de Arbo Unie vertellen hoe bedrijfsartsen 

binnen de Arbo Unie gebruik kunnen maken van het expertisecentrum. 

Tot slot zullen Louis en Atie Verschoor van ECEM vertellen over de specifieke expertise die 

zij kunnen aanbieden bij werknemers die (mogelijk)  ziek zijn geworden door blootstelling 

aan chemische stoffen.   

 

Programma 

 

13.00 Ontvangst met koffie en thee 

13.30 - 13.40 Mededelingen uit het bestuur van de CGC en de NVAB Cees van Vliet 

  Opening door de dagvoorzitter Bas de Barbanson 

 13.40 - 14.10    Noodzaak, proces en de valkuilen van richtlijnontwikkeling 

   (Carel Hulshof, NVAB) 

14.10 - 14.40    Richtlijn contact eczeem  

   (Frank Jungbauer ,Academisch Centrum voor Arbeid en Gezondheid 

   van het UMC) 

   Toelichting van de werkwijze van de nieuwe richtlijn. Verder worden    

   praktische tips behandeld met betrekking tot de arbeidshygiëne en      

   werkplekbeoordeling. Welke werkaanpassingen kun je adviseren en wat  

   adviseer je over handschoengebruik en barrièrecrèmes 

14.40 – 15.00 Pauze 

15.00 - 15.30    Expertise Centrum Toxische Stoffen Arbo Unie 

(Rik Menting, Arbo Unie) 

Behandeling van casuïstiek en werkwijze van het centrum  

15.30 - 16.00     Expertise Centre Environmental Medicine    

(Louis en AtieVerschoor, ECEM)  

                           Behandeling van casuïstiek en werkwijze van het centrum  

16.00 - 16.30 Discussie 

16.30 Afsluiting 



Achtergronden sprekers 

 

Carel Hulshof 

Carel Hulshof is sinds 1982 geregistreerd als bedrijfsarts en sinds 1991 ook als epidemioloog. 

Hij was van 1979 tot 1983 werkzaam  bij de BGD-regio Nijmegen en bij de Arbo Unie 

Amsterdam, met name voor de bouwnijverheid. Vanaf 1983 is hij part-time werkzaam bij het 

Coronel Instituut vanaf 2005 als universitair hoofddocent (UHD). In 1998 promoveerde hij op 

het proefschrift ‘Prevention and control of adverse effects of whole-body vibration, an 

evaluation study in occupational health services’.  

Van 1998 tot 2003 was hij tevens werkzaam bij de Stichting Kwaliteitsbevordering 

Bedrijfsgezondheidszorg (SKB) Vanaf 2003 is hij werkzaam als coördinator 

richtlijnontwikkeling bij het Kwaliteitsbureau NVAB. Hier is hij verantwoordelijk voor het 

opstellen van evidence-based richtlijnen voor de bedrijfsarts en voor de bijdrage vanuit de 

NVAB aan multidisciplinaire richtlijnontwikkeling (met o.a. CBO en NHG). 

Hij is auteur of co-auteur van meer dan 70 wetenschappelijke artikelen en daarnaast van vele 

boekbijdragen, proceedings, rapporten en opiniërende artikelen. Hij ontving in 1999 de 

Burgerpenning, een onderscheiding van de NVAB voor de ‘beste wetenschappelijke bijdrage 

op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg’ over de jaren 1997-1998. 

  

Frank Jungbauer is sinds 2001 werkzaam als klinisch arbeidsgeneeskundige 

en medisch coordinator bij Academisch Centrum voor Arbeid en Gezondheid 

van het UMC in Groningen. Na de Interne Geneeskunde opleiding (in zowel 

binnen- als buitenland)  heeft hij gekozen voor de bedrijfsgeneeskundige 

praktijk. 

De opleiding en het vak van arbeidsgeneeskundige heeft hij geleerd bij 

verschillende werkmaatschappijen van Shell. Hij houdt zich bezig met het 

hele terrein van de klinische arbeidsgeneeskunde, maar heeft speciale 

aandacht voor de huid/ longen en de allergologie in relatie tot het 

werk. Op dit vlak ontvouwen zich ook zijn wetenschappelijke 

belangstelling en internationale publicaties die o.a. in 2004 hebben 

geleid tot een promotie. In 2005 werd zijn proefschrift door de 

beroepsvereniging NVAB bekroond met de Burgerpenning. 

 

Rik Menting is bedrijfsarts werkzaam bij de Arbo Unie sinds 1985. Hij heeft gestudeerd aan 

de VU in Amsterdam. Daarna heeft hij de opleidingen Sociale Geneeskunde aan de KUN in 

Nijmegen en de Post Doctorale Opleiding Toxicologie gevolgd in Wageningen 

In zijn huidige werk heeft hij te maken met industriële bedrijven en ook gemeentes. 

Hij is lid van het expertise centrum Toxische stoffen en vervult een management functie 

binnen de Arbo Unie . 

Atie Verschoor is als chemicus afgestudeerd in 1979 aan de Universiteit Utrecht  

Zij heeft tot 1994 o.a. gewerkt bij de Unilever Research, Erasmus Universiteit en  

Stanford University Californie, USA . In  1994 ECM opgericht (Environmental Consultancy 



& Management) Projecten uitgevoerd voor bedrijven en overheid (o.a. min. VROM, Min. 

SZW,  prov. Utrecht, Noord Brabant en Zuid Holland).Zij is in 1999 gepromoveerd aan de 

UvA,  Environmental Management and toxics reduction in practice. In 2005 ECEM opgericht 

(Expertise Centre Environmental Medicine) als onderdeel van de afdeling interne 

geneeskunde van het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem 

Louis Verschoor heeft zijn artsexamen in 1970 gehaald in Rotterdam. Hij is in 1975 als 

internist geregistreerd. In 1979 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

(EUR) en in 1992 behaalde hij zijn registratie voor Endocrinologie en stofwisselingsziekten  

1992.Overzicht werkzaamheden:                  

1975-1987:  wetenschappelijk hoofdmedewerker Afdeling Inwendige Geneeskunde, 

Medische Faculteit en Academisch ziekenhuis EUR.                                                                           

1980-1981:  visiting associate professor of medicine, Stanford University, California, USA   

1987-heden:  Internist en Hoofd Opleiding, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem                            

2005-heden:  Staflid Onderwijs Instituut, Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMCN)  

2005-heden: werkzaam binnen ECEM . Dit Expertise Center Environmental Medicine 

streeft ernaar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen op mensen zoveel mogelijk 

zichtbaar te maken en te beperken. Enerzijds door adviezen over het gebruik van gevaarlijke 

stoffen te geven. Anderzijds door mensen, met klachten en verschijnselen veroorzaakt door 

gevaarlijke stoffen, te onderzoeken en zo mogelijk het  juiste behandeltraject te adviseren, of 

van expertise te voorzien bij claims. 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie stelt zich voor: 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) heeft als doel het uitwisselen van informatie 

over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen van een 

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 Medisch 

Milieukundigen (NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgenees-

kunde (NVAB). De CGC wil vooral een verbindend platform zijn tussen deze specialismen 

met een multidisciplinaire benadering van gezondheid en chemie. 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.  Kies eerst 

‘bijeenkomsten’ en daarna  ‘CGC’. U vindt daar de programma’s en ppt-files van eerdere 

CGC-bijeenkomsten. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen voor alle bijeenkomsten.  

 

Tijdens de bijeenkomst worden uitsluitend aan leden van de CGC (door de CGC) en leden 

van de NVVK (door de NVVK) certificaten van deelname uitgereikt ten behoeve van 

(her)certificering. 

 

Aanmelden als lid van de CGC kan via info@epsnet.nl (kosten € 40,00 per jaar) 

De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op 

20 september en 15 november 2007 17 januari 2008 20 maart 2008 

 

http://www.arbeidshygiene.nl/
mailto:info@epsnet.nl


 


