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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) 

over het onderwerp 

 

Gezondheid en isocyanaten in werk- en woonomgeving –                     

soms te reactief om te (be)grijpen 
 

Op Donderdag 13 juni 2013, om 12:30 uur 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) 

 

In Nederland hebben sommige bewoners hun huizen moeten verlaten nadat de vloer van hun woning 

was geïsoleerd met polyurethaan (PUR) schuim. Dergelijke taferelen zijn breeduit gemeten in de 

schrijvende pers en op televisie en er zijn vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu 

in de Tweede Kamer. Nog voordat er inzicht was in causaliteit tussen de toepassing van PUR bij 

vloerisolatie en de waargenomen gezondheidsklachten zijn al vergaande maatregelen voorgesteld, 

zoals een algeheel verbod op het toepassen van PUR in woningen.  

 

Isocyanaten worden gebruikt als grondstof voor de productie van PUR. Deze kunststof wordt 

opgebouwd uit isocyanaat mono- en oligomeren in een mengverhouding met polyolen die uithardt 

onder invloed van amines. Blootstelling aan grondstoffen en procesemissies kan plaatsvinden bij de 

productie maar ook bij het (opnieuw) verhitten van PUR. Verschillende harde en zachte schuimen 

worden toegepast in gebouwen en in een groot scala aan consumentenproducten. De meest gebruikte 

en gekende isocyanaten zijn tolueen diisocyanaat (TDI), 4,4′-methyleendifenyl diisocyanaat (MDI) en 

1,6′-hexamethyleen diisocyanaat (HDI). Isocyanaten worden gekenmerkt door reactieve NCO-

groepen. De hoge reactiviteit veroorzaakt specifieke toxische effecten en veiligheidsrisico’s, maar 

bemoeilijkt anderzijds de detectie en monitoring van deze stoffen. Er zijn verschillende mogelijke 

werkingsmechanismen van isocyanaten beschreven, maar tot op heden is er nog geen duidelijke 

consensus over.  

 

Isocyanaten zijn gekende oorzaken van beroepsastma en –eczeem. Isocyanaat-geïnduceerd astma 

wordt meestal voorafgegaan door een klachtenvrije latentie periode waarin werknemers 

gesensibiliseerd worden. Er is nog steeds geen internationaal vastgelegde definitie van beroepsastma 

met als gevolg dat er geen erkende aanpak voor diagnosestelling bestaat, waardoor beroepsastma 

weinig herkend en juist gediagnosticeerd wordt. De ernst van beroepsastma is evenwel geassocieerd 

met de ziekteduur voor de diagnose en is een bepalende factor voor de prognose. Voortdurende 

blootstelling leidt tot persistentie van de pathologie en tot een veralgemeend aspecifiek astma. 

 

Vooral werknemers van autoherstelbedrijven lopen een verhoogd risico, omdat in deze sector nog veel 

tweecomponentenlakken worden gebruikt die isocyanaten bevatten. Deze laksystemen worden ook 

gebruikt in andere sectoren, o.a. luchtvaart, bij spoorwegmateriaal, schepen, trucks, 

landbouwmachines en bussen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst hoort u wat de stand-van-kennis is over de relatie tussen blootstelling aan 

isocyanaten en het optreden van gezondheidseffecten op de werkvloer en in hoeverre deze kennis kan 

bijdragen aan het onderzoek naar gesuggereerde verbanden tussen de blootstelling aan stoffen tijdens 

en na het aanbrengen PUR-schuim in woningen en het ontstaan van gezondheidseffecten op korte of 

langere termijn. Ook zal worden ingegaan op de bescherming van de gezondheid waarbij kennis over 

de chemie van isocyanaten en hun emissies bij toepassingen een belangrijke rol spelen bij de 

beheersing van gezondheidsrisico's op de werkvloer maar ook in woningen. 

 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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Programma 

 

12.30 - 13.00  Ontvangst met koffie en thee 

 

13.00 - 13.10 Mededelingen uit de bestuur van CGC door Paul Scheepers (voorzitter CGC) 

mededelingen vanuit de NVAB door [bestuurslid NVAB]. Introductie van het 

programma door de dagvoorzitter Lode Godderis.  

 

13.10 - 13.40 Medische opvolging van werknemers blootgesteld aan isocyanaten - Hilde De 

Raeve 

 

Blootstelling aan isocyanaten door productie, verwerking en bewerking van 

schuimrubber, plastics, synthetische harsen, kleefstoffen en lijmen, verfproducten en 

vernissen kan leiden tot de ontwikkeling van overgevoeligheid met astma tot gevolg.  

In deze bijdrage zal een overzicht gegeven worden van de huidig stand van zaken met 

betrekking tot de medische opvolging van blootgestelde werknemers (o.a. 

beroepsanamnese, biomonitoring, spirometrie, piekstroommetingen); diagnose (o.a. 

aanvullende onderzoeken) en kenmerken van beroepsastma door isocyanaten. 

 

13:40 - 14.10 Biomerker onderzoek voor isocyanaat-geïnduceerd astma - Jeroen Vanoirbeek 

 

De identificatie van (vroege) biomerkers kan de diagnose en prognose van 

beroepsastma naar een vroeg stadium verschuiven en verbeteren. In deze studie zal 

uitgelegd worden hoe een muismodel gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van 

biomerkers voor isocyantaat-geïnduceerd astma. In deze studie werd gebruikt gemaakt 

van 2D-DIGE en pathway analyse waardoor we ook inzicht krijgen in de cellulaire en 

moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij sensibilisatie. Een set van biomerkers 

uit het muismodel zal in latere fase ook gevalideerd worden in isocyanaat-

blootgestelde arbeiders. 

 

14.10 - 14.40 Preventiemaatregelen voor brand- en explosierisico’s door isocyanaten bij 

verfspuiten - Lucie Guillemyn 

 

Tijdens het natlakken wordt vloeibare verf onder druk verneveld. Hierbij treden brand- 

en explosiegevaar vooral op door de aanwezigheid van ontvlambare en vluchtige 

organische solventen die dienen als oplosmiddel in de verf. Poederlakken is een 

techniek waarbij elektrostatisch geladen deeltjes zich langs veldlijnen bewegen naar 

een geaard voorwerp. Ondernemingen die het procedé van poederlakken toepassen, 

lopen vooral het risico op stofexplosie. De nodige preventiemaatregelen dienen 

daarom in acht genomen te worden om deze risico’s tot een minimum te herleiden. 

Een goede risico-evaluatie waarbij onder andere rekening gehouden wordt met het 

niveau, de aard en de duur van de blootstelling, moet leiden tot een aantal specifieke 

collectieve en persoonlijke preventiemaatregelen om de werknemers te beschermen. 

 

14:40 - 15:00  Pauze 

 

15.00 - 15.30  Spray Foam: wat is nu het probleem? Een case studie - Erik Vangronsveld 

   
Een overzicht over de geschiedenis van hoe dit issue is ontstaan, process van 

sprayfoam, welke acties ondernomen zijn, welke actie nog in de pijplijn zitten en 

voorlopige bevindingen gebaseerd op de informatie die beschikbaar is. 

 

15:30 - 16:00  Isocyanaten in de woonomgeving: Meldingen bij GGD'en van 

gezondheidsklachten die in relatie worden gebracht met PUR-vloerisolatie - 

Ingrid Links 
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 Sinds mei 2012 is in de media meerdere malen aandacht besteed aan 

gezondheidsklachten van bewoners die in relatie worden gebracht met het aanbrengen 

of de aanwezigheid van PUR-vloerisolatie. Via de media is opgeroepen om het 

isoleren met PUR te verbieden omdat het gebruik van PUR zou leiden tot blijvende 

gezondheidsschade. Deze boodschap heeft geleid tot onrust en onzekerheid bij 

bewoners die hun vloer hebben laten isoleren met PUR, omdat zij de door hen ervaren 

gezondheidsklachten in verband brengen met de PUR-vloerisolatie. Een deel van deze 

bewoners meldt zich met gezondheidsklachten bij hun locale GGD. Voor de GGD is 

het lastig om vast te stellen of in voorkomende gevallen de PUR-vloerisolatie de  

oorzaak van de klachten vormt, omdat er nog te veel onbekend is. Om een relatie te 

kunnen aantonen of uitsluiten dient de blootstelling in de woonomgeving tijdens en na 

het aanbrengen van de vloerisolatie bekend te zijn én dienen de gemelde 

gezondheidsklachten te worden geobjectiveerd door medisch diagnostisch onderzoek. 

De GGD is samen met een ad hoc groep van deskundigen van het RIVM, het NVIC, 

het UMC St Radboud en het NKAL informatie aan het verzamelen, waarbij ook 

kennis en ervaring opgedaan bij blootstelling in de werksituatie worden gebruikt. Met 

deze informatie hoopt de GGD bewoners die zich met gezondheidsklachten melden bij 

de GGD meer duidelijkheid te kunnen verschaffen en zó te kunnen adviseren dat hun 

gezondheid wordt bevorderd.   

 

16.00 - 16:30  Plenaire paneldiscussie met de sprekers 

 

Sprekersinformatie 

 

Dr. Hilde De Raeve is postdoctoraal wetenschappelijk medewerker en arbeidsgeneesheer binnen de 

Groep IDEWE. In 2002 beëindigde ze haar doctoraatsthesis met als titel ‘Epidemiological study of 

possible health effect due to passive asbestos exposure’ (Acta Biomedica Lovaniensia, 260, Leuven 

University press, 2002), momenteel voert ze onderzoek naar de impact van werkplaatsfactoren op 

blootstelling bij werknemers. Daarnaast staat ze in voor sectoriële begeleiding van 

carrosseriebedrijven. Als arbeidsgeneesheer is ze vooral actief in bedrijven met chemische risico’s 

waaronder Huntsman Polyurethanes. Ze doceert “Arbeidspathologie” aan de HUBrussel en zetelt als 

experte in diverse raden en commissies.  

 

Prof. dr. Jeroen Vanoirbeek is recent benoemd als docent arbeidshygiëne in het departement “Public 

Health and Primary Care” van de KULeuven. Hij voert reeds jaren onderzoek naar de mechanismes 

van chemische-geïnduceerde asthma (hypersensitivity). Tijdens zijn doctoraat (2000 – 2004) 

ontwikkelde hij hiervoor een muismodel. Het model heeft hij vervolgens verder geoptimaliseerd, 

gevalideerd en toegepast voor verschillende substanties. Voor zijn werk ontving hij in 2008 de 

AstraZeneca award. 

 

Ing. Lucie Guillemyn is preventieadviseur niveau 1 en is arbeidsinspecteur bij toezicht op het 

Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

In 2011, behaalde zij de PreBes Award met haar eindwerk “Veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij 

verfspuiten in metaalverwerkende bedrijven”. 

 

Erik van Gronsveld is senior industrial hygienist with Huntsman in Everberg, Belgium. In his 

current role he is the industrial hygienist consultant for the Huntsman Polyurethanes business. 

Erik earned his Industrial Hygiene degree from the Avans University of Applied Sciences at 

Breda, The Netherlands. Erik’s expertise is in the field of industrial hygiene air sampling and 

analysis of isocyanates and he has been involved in investigating polyurethane (PU) industry 

workplaces for over 20 years. Erik is currently the Chair of the Global Analytical Advisory 

Group of the International Isocyanate Institute (III) and in this role a member of the III 

Scientific Committee. The III evaluates, reviews and contracts scientific research, including 



(concept) 

4 

 

industrial hygiene sampling and analytical, on TDI and MDI to support the scientific strategy 

of the Institute with respect to improving the understanding of workplace health, safety and 

environmental (EHS) conditions where TDI and MDI are used.  

He is also the Belgian representative in ISO Committees on Workplace Atmosphere/Organic 

Vapours Measurements [ISO TC 146/SC2/WG4] and Workplace Atmospheres/Dermal 

Exposure Measurement [ISO TC 146/SC2/WG8]. Erik is a working member of the European 

Diisocyanate & Polyol producers Association (ISOPA), which engages on PU EHS issues in 

Europe and develops and disseminates information regarding the safe handling of TDI and 

MDI and has/is heavenly involved in exposure risk assessment within the REACH regulatory 

framework and in development of product stewardship programmes. He has been one of the 

driving forces within ISOPA in establishing networks and processes through different 

associations and working groups with the goal to develop the concept and key elements of an 

effective industry improvement program providing a fast and responsible answer to eventual 

gaps or lack of clarity in the safe handling by workers and exposure to consumers related to 

the use of spray foam.   
 

Drs. Ing. Ingrid Links is adviseur milieu & gezondheid bij de GGD Gelderland-Midden, en sinds 

2009 werkzaam op het gebied van de Medische milieukunde. Sinds september 2012 is zij de 

coördinator van de expertgroep PUR-vloerisolatie, die op initiatief van de GGD’en in Oost-Nederland 

is geformeerd, en bestaat uit deskundigen van een aantal GGD’en, het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, het UMC 

St Radboud en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Voor 2009 is zij 10 jaar werkzaam 

geweest als arbeidshygiënist bij het onderzoeksinstituut TNO en de arbodienst Arbo Unie.   

 
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 contactgroepchemie@epsnet.nl 

De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

12 september 2013 in samenwerking met de NVMM over modelleren en meten tijdens chemische incidenten 

14 november 2013 in samenwerking met de NVvA over meten en beoordeling blootstelling formaldehyde 

23 januari 2014 in samenwerking met de NVVK over veiligheidscultuur 

 

mailto:contactgroepchemie@epsnet.nl

