
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie 

(CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). 

 

“Chemische Risico’s bij werken in de gezondheidszorg”  
 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 juni 2014 in Golden Tulip Hotel Central, 

Burgemeester Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch, tel. +31 73 6926926, Hotel Central bevindt 

zich op de markt op 10-15 min van het centraal station, zie www.goldentuliphotelcentral.nl  

 

Accreditatie voor de bedrijfsartsen is aangevraagd bij de SGRC 

 

 

Bij de invoering van een veiligheidsmanagement systeem (VMS ) en het streven naar integrale 

veiligheid in de kliniek, is het vergroten en borgen van de patiëntveiligheid het belangrijkste 

onderdeel.  

Maar risicomanagement gaat over méér dan de patiëntgebonden risico’s in het zorgproces.  

De vraag is hoe en of dit VMS effectief bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van de 

medewerkers. 

In de praktijk blijkt dat oude risico’s, zoals het aanwenden van lachgas, hun rentree doen.   

Nieuw technologieën met potentiele gezondheidsrisico’s waaronder nanotechnologie worden 

geïntroduceerd. 

Hoe veilig om te gaan met chemotherapeutica is nog steeds een actueel onderwerp. Evenals de vraag 

of de bereiding van botcement wel zonder risico’s is voor de werknemers. 

 

Organisaties stellen vaak de vraag of de behandeling van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

niet eenvoudiger opgelost kan worden. De huidige methode legt een grote druk op de (managers van) 

afdelingen- en locaties.  

Als het gaat om borging van financiële verslaglegging dan is dat voor bestuurders een normale zaak. 

Maar hoe zit dat met het inzicht in de borging van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.  

 

De marktwerking in Nederland heeft geleid tot een versnippering van de arbeidsomstandighedenzorg.  

Maar welke rol heeft de bedrijfsarts in de huidige praktijk in Nederland ? 

Het interesseert de bedrijfsarts in de zorgsector of de risico's van het personeel door chemische stoffen 

zijn beheerst en hoe dit gebeurt, maar biedt de huidige preventiebeleidsvoering wel voldoende 

zekerheid?   

 

Programma 

 

13:00 – 13:30 Ontvangst met koffie en thee 

 

13:30 – 13:45 

 

 

 

Mededelingen uit het bestuur van de CGC en de NVAB. 

Opening door de directeur van de NVAB, Kees van Vliet (NVAB) en Paul Scheepers 

(CGC) 

 

13:45 – 14:15 

 

 

Hoe is een veiligheidsbeleid in ziekenhuizen georganiseerd?   

Raphaël Gallis, TNO 

 

14:15 – 14:45 

 

Nanotechnologie in academische ziekenhuizen. 

Fleur van Broekhuizen, IVAM  

 

14:45 – 15:00 

 

Pauze 

 

 

 

15.00 – 15.30  

 

 

De bereiding van cytostatica in ziekenhuizen; wat is het effect van verschillende de 

contaminatie procedures en bereidingssystemen op mogelijke blootstelling. 

Soetkin De Rouck, Provikmo 
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15:30 – 16:00 

 

Bereiding van het botcement op de OK van de Sint Maartenskliniek, een risico voor 
zwangere medewerkers ? Een voorbeeld uit de praktijk. 
Geke van Meer, arbeid hygiënist, Sint Maartenskliniek  

 

16:00 – 16:30 Paneldiscussie 

 

 

Sprekersinformatie 

 

Raphaël Gallis – TNO   

Raphaël Gallis (1957) is opgeleid als stuurman en scheepswerktuigkundige en veiligheid kundige. Hij 

is werkzaam als senior onderzoeker/adviseur bij TNO, in de unit Safe & Healthy Business.  

Voordat hij bij TNO kwam heeft hij 10 jaar in de (proces)industrie gewerkt en daarna 10 jaar in de 

gezondheidszorg: als hoofd Veiligheid & Milieu in het Erasmus MC en vervolgens het AMC. 

Hij is voorzitter van de werkgroep Veiligheid in de Zorg (ViZ). Een samenwerkingsverband van de 

Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskunde en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne. 

Ook is hij één van de zeven dwergen, een multidisciplinair collectief onder de vlag van de SVKVK 

dat probeert de zorgveiligheid in Nederland te vergroten.  

 

Fleur van Broekhuizen – IVAM   

Fleur van Broekhuizen is sinds 2005 als senior onderzoeker werkzaam bij de afdeling chemische 

risico’s van IVAM. Fleur is afgestudeerd is de biokatalyse/biochemie en gepromoveerd binnen de 

astrochemie. Zij verricht en coördineert onderzoeks- en adviesprojecten in opdracht van bedrijven, 

overheden en maatschappelijke organisaties (nationaal en internationaal) op het gebied van milieu en 

gezondheidsvraagstukken variërend van de industriële reiniging en scheepsonderhoud sector en 

(milieuvriendelijke) smeermiddelen tot nanomaterialen en -producten. In de meeste gevallen draait het 

hierbij om het maken van een risico-inschatting en het geven van advies op het gebied van 

risicobeheersing en substitutie van stoffen. Daarnaast is zij betrokken bij meer toegepaste 

productontwikkeling waarbij het werk bestaat uit advies bij het formuleren van een zo mens- en 

milieuvriendelijk mogelijk product. Het uitvoeren van een levenscyclus analyse (LCA) is een van de 

methoden die hierbij worden toegepast. Kennisoverdracht ( in de vorm van workshops en training) is 

in alle gevallen een onderdeel van het werk. 

 

Soetkin De Rouck – Provikmo 

Soetkin De Rouck is in 2009 afgestudeerd als arts aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding. 

Na één jaar opleiding in de Interne geneeskunde heeft zij besloten om te starten met de 

interuniversitaire opleiding Arbeidsgeneeskunde. Sindsdien doet zij ook ervaring op in het werkveld 

als arbeidsgeneesheer bij Provikmo, een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. 

Haar specifieke interesse gaan uit naar de zorgsector. Zij werkt als bedrijfsarts in een aantal 

ziekenhuizen, een RVT, een aantal kinderdagverblijven. 

In het kader van haar thesis heeft zij zich verdiept in de problematiek van blootstelling aan cytostatica 

in de ziekenhuisapotheek.  

 

De voorbije 20 jaar zijn verscheidene studies verschenen die omgevingscontaminatie met cytostatica 

hebben aangetoond. Cytostatica hebben gekende teratogene, mutagene en carcinogene eigenschappen. 

Om die reden werden in de jaren ’80 nieuwe voorzorgsmaatregelen geïntroduceerd, zoals het werken 

in een geventileerde veiligheidskast en het gebruik van persoonlijke beschermmiddelen. Hoewel de 

blootstelling door deze maatregelen gereduceerd werd, wordt significante omgevingscontaminatie en 

blootstelling van werknemers aan cytostatica nog steeds geobserveerd. De werknemers moeten dan 

ook de beperkingen van deze maatregelen kennen en hierop anticiperen door het correct toepassen van 

werkinstructies en procedures. In het kader van mijn thesis en in deze voordracht zal ik mij focussen 

op het belang van correcte schoonmaakprocedures bij het bereiden van cytostatica in de 

ziekenhuisapotheek, evenals de invloed van het type bereidingssysteem.  
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Geke van Meer – Sint Maartenskliniek/Koenders &Partners b.v  

Geke van Meer (gecertificeerd arbeidshygiënist) is werkzaam als adviseur bij een adviesbureau 

(Koenders & partners bv) en is als kerndeskundige 1 dag per week werkzaam bij de Maartenskliniek 

in Nijmegen. Geke is afgestudeerd als milieukundige en arbeidshygiënist. Zij geeft met name arbo 

advies in ziekenhuizen, de bouw en bedrijven. Belangrijke aandachtspunt is na te gaan of 

medewerkers veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.  

 

In het afgelopen jaar is bij St Maartenskliniek een meting uitgevoerd om na te gaan of bij het 

aanmaken van botcement schadelijke gassen vrijkomen. Dit naar aanleiding van vragen van een 

medewerker op de OK die tevens zwanger was. Bij het aanmaken van botcement wordt poeder met 

vloeistof vermengt. De vloeistof bestaat uit het hoofbestanddeel methylmethacrylaat (MMA) (> 90%) 

en N,N-dimethyl-p-toluïdine (0-5%). Dit zijn vluchtige organische stoffen. Het cementpoeder bevat 

ook antibiotica. Bij het bereiden van botcement komt een deel van de vloeibare componenten vrij in de 

vorm van damp.  

In hoge concentraties kan MMA de longen, de ogen en de huid irriteren en zelfs afwijkingen van de 

lever, de nieren en het centraal zenuwstelsel veroorzaken. 

 

Geke van Meer zal een presentatie geven over het proces en de uitvoering van metingen, tevens wordt 

de rol van een bedrijfsarts meegenomen.  

 

 

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 van Veiligheidskundigen (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 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.  

 

11 september 2014  
i.s.m. de NVMM in Den Bosch – treinramp Wetteren 

 

13 november 2014 
i.s.m. de NVvA 

 

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

 


