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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) 

 

        

                 Ons bedreigde brein: primum non nocere! 
Inzichten in  beschadigingen van ons brein door chemische stoffen in de loop van ons bestaan 

 

Op Donderdag 11 juni 2015, vanaf 13.00  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) 

 

Ons brein wordt dagelijks blootgesteld aan  (chemische) stoffen, zowel in het werk als privé.  

Met name de acute vergiftigingen zijn bij een breed publiek bekend ;  sterfgevallen door het drinken 

van te veel water  en hersenbeschadiging door alcohol zijn nog steeds actueel. 

Echter de sluipende vergiftigingen zijn veel minder bekend. 

Het aantal neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer  neemt toe in de 

21e eeuw.  

Hebben chemische stoffen een aandeel in het ontstaan van autisme en Parkinson en is een aantal van 

deze gevallen te wijten aan chemische blootstellingen? 

Vooral langdurige en lage blootstellingen aan neurotoxische stoffen (zoals metalen) kunnen op lange 

termijn vroegtijdige aftakeling van het zenuwstelsel veroorzaken. 

Hierover is al een levendige discussie in de wetenschappelijke literatuur: 

kan aluminium Alzheimer veroorzaken? ; hebben lassers een verhoogd risico op de ziekte van 

Parkinson?; wat is  de invloed van amalgaamvullingen op het zenuwstelsel en wat  zijn de gevolgen 

van loodblootstelling bij jonge kinderen?  

 

Tijdens deze  middag wordt ons brein in  de verschillenden levensfasen 

verder belicht: 

 

Ons ontwikkelende brein  

Het jonge brein is extra gevoelig voor schadelijke invloeden.  

Didima de Groot zal ingaan op voorbeelden van de gevoeligheid van het jonge brein voor chemische 

stoffen en de mogelijke relatie met autisme. 

 

Ons werkende brein 

Herman Bartstra zal ingaan op de kennis over de neurotoxische stoffen die in het beroep een 

bedreiging kunnen vormen. 

In bepaalde beroepen is er verhoogde kans op chronische vergiftigingen van het zenuwstelsel. 

In de presentatie wordt ingegaan op recente inzichten over het mondiale probleem van neurotoxische 

agentia, de zogenaamde "braindrain".  

De groepen bekende neurotoxische agentia worden besproken en waar de bedrijfsarts ze in zijn 

praktijk zou kunnen tegenkomen.  

 

Annet Lenderink zal ingaan op de manier waarop binnen de beide Solvent Teams in Nederland wordt 

gewerkt om vast te stellen of de gezondheidsklachten van patiënten te wijten zijn aan de blootstelling 

aan oplosmiddelen en andere neurotoxische stoffen in de werksituatie. Hierin wordt getracht aan de 

hand van een typische en van atypische solvent team patiënt inzicht te geven in de mogelijkheden en 

problemen bij het stellen van de diagnose chronische toxische encefalopathie. Met aandacht voor de 

(arbeids)anamnese en het neuropsychologisch onderzoek. Daaruit moet duidelijk worden voor welke 

werkenden met welke gezondheidsklachten het zinvol is om te verwijzen en welke handvaten de 

bedrijfsarts heeft om hier een goed afweging in te maken. 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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Ons verouderende brein: 

De ziekte van Parkinson treedt doorgaans pas rond het 65 e levensjaar op.   

Bij bepaalde vergiftigingen treedt deze ziekte al eerder, zo rond het 50 e levensjaar.  

Dat is bijvoorbeeld beschreven bij lassers.  

Anke Huss zal een studie presenteren over de beroepsmatige factoren die een bijdrage kunnen leveren 

bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson. 

 

Wij hopen uw bedrijfsartsenbrein wakker te schudden met dit symposium:  

alleen bron aanpak telt,  immers, de schade aan het brein is eenmalig en permanent 

Ofwel Primum non nocere! 

 

 

 

Programma 

 

13.00 - 13.30  Ontvangst met koffie en thee 

 

13.30 - 13.40 Mededelingen uit de bestuur van CGC door Paul Scheepers (voorzitter CGC) 

mededelingen vanuit de NVAB door Kees van Vliet 

                         Introductie van het programma door Bas de Barbanson, dagvoorzitter .  

 

Het jonge brein 

 

13.40 - 14.10   

 

Het brein in ontwikkeling chemisch blootgesteld. Oorzaak van autisme?  

 

door    Didima de Groot 

 

 

Het werkende brein 

 

14.10- 14.35  

 

Breinschade  door het werk; wanneer denken aan hersenschade door chemische blootstelling? 
Subtitel: Van de "global braindrain" naar uw lokale werkgever en werknemer 

door Herman Bartstra 

Recente inzichten over het mondiale probleem van neurotoxische agentia,  

de zogenaamde "braindrain": 

praktische vertaling gericht naar de bedrijfsartsen . 

 

 

Breinbrekers in het werk; hoe hersenschade door chemische blootstelling te ontrafelen 

 

14.35-15.00 

 

door Annet Lenderink 

 

hoe te herkennen , te ontrafelen  en te melden aan het NCVB  en dit alles voorzien van  praktische 

handvaten voor in de spreekkamer van de bedrijfsarts. 

 

 

15.00 - 15:30  Pauze 
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15.30 - 16.00  Het verouderende brein 

 

Occupational exposures and Parkinson's disease:  

 

A case-control study door Anke Huss 

   

 

16.00 - 16:30  Plenaire brainstorm met de sprekers 

 

16.30                 Afsluiting door dagvoorzitter 

 

 

 

Sprekersinformatie 

  

Didima MG de Groot is senior scientist/consultant Developmental Biology/Neurotoxicology 

& Safety Pharmacology at TNO and TNO Triskelion BV in The Netherlands. She is a 

European board certified toxicologist and experimental pathobiologist. She graduated in 

Biology at the Universities of Utrecht (Bachelor), Nijmegen (Master) and Rotterdam (PhD). 

She is (co)author of more than 75 peer reviewed publications, and contributed to numerous 

(confidential) reports for public and industrial parties. She is a member of the neurotoxicology 

expert group of the OECD commission for the development of the Extended One Generation 

Reproductive Toxicity guideline (TG OECD 443), a member of the Dutch Health Council 

(pre/perinatal exposure to environmental chemicals), member of the scientific committee of 

neurotoxicology conferences (DNT3, 2012; INA14, 2013) and chair person of the Local 

Organizing Committee of the International Neurotoxicology Association Conference in 2013. 

In 2010 she was nominated by the Dutch Center for Alternatives in Animal Testing for the 

‘Lef in ‘t Lab’ prize (‘Courage in the Lab’) for developing a unique in vitro stem cell system 

to study the developing brain in all her specific developmental processes and corresponding 

cells. Recently, she was awarded with the Elsevier Prize for the Best Poster and Free 

Communication at the 40th European Teratology Society meeting for her contributions ‘In 

vivo 18F FDG microPET imaging in developmental neurotoxicty: a feasibility study in rat 

with ethanol’ and ‘Mechanisms underlying neurodevelopmental defects associated with 

exposure to methylmercury: a rat model’.  

 

 

Herman Bartstra heeft geneeskunde gestudeerd in Maastricht en de bedrijfsartsopleiding 

voltooid in Utrecht in 1998. Hij is van 1994-1998 werkzaam geweest als bedrijfsarts bij de 

Philips Bedrijfsgezondheidsdienst en van 1999-2015 bij de Arbo Unie met een grote variëteit 

aan o.a. kleine en grote industriële bedrijven. Daarbij kwam hij in aanraking met vele 

blootstellingsvraagstukken aan industriële agentia.  

Vanaf 2010 werkt hij arbeidsgeneeskundig consulent bij de Arbo Unie, zowel op het 

aandachtsgebied toxicologie als longziekten. Hij deed jaarlijks meerdere consultaties op beide 

gebieden. Tevens werkte hij samen met het Expertise Centrum Toxische Stoffen van de Arbo 

Unie, vaak in de vorm van projecten.  

Inmiddels is hij toegetreden tot het Solvent Team (neurotoxische aandoeningen) als klinisch 

arbeidsgeneeskundige belast met de intakes in het AMC. Daarnaast werkt hij voor de 

polikliniek Mens en Arbeid als beroepsziektespecialist op het gebied van beroepslongziekten 

en beroepsziekten door toxische stoffen. Recent is hij naast zijn werk in het AMC zelfstandig 

bedrijfsarts. 
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Annet Lenderink  heeft geneeskunde gestudeerd in Groningen en haar bedrijfsartsopleiding 

voltooid in Nijmegen in 1986 met als afstudeerscriptie een onderzoek naar de invloed van 

metaalbewerkingsvloeistoffen op het vóórkomen van eczeem. Zij is van 1982-1983 werkzaam 

geweest als bedrijfsarts bij de Bedrijfsgezondheidsdienst Schoterwerven in Wolvega en van 

1983-1996 bij de Bedrijfsgezondheidsdienst Midden IJssel in Deventer bij een grote variëteit 

aan kleine en grote industriële bedrijven. Van 1996-2005 had zij een eigen journalistiek 

bedrijf, PresScription, van waaruit ze artikelen schreef voor tijdschriften en websites over 

arbeidsgeneeskunde, personeelswerk, ICT en andere onderwerpen. Als freelancer vernieuwde 

zij de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, waar ze in 2005 

verantwoordelijk werd voor de kennistransfer in vaste dienst. Geleidelijk zijn er andere taken 

als beroepsziektespecialist bijgekomen, met name op het terrein van kanker en werk, op het 

gebied van beroepsziekten door toxische stoffen en met name op het signaleren en beoordelen 

van nieuwe gezondheidsrisico’s door werk. Dit heeft onder meer geleid tot het project 

SIGNAAL, een online plek om nieuwe risico’s door werk te melden. In 2014 is zij 

toegetreden tot het Solvent Team als klinisch arbeidsgeneeskundige belast met de intake. De 

afgelopen zeven jaar was zij nauw betrokken bij de internationale samenwerking met andere 

instituten in Europa en daarbuiten op het gebied van het opsporen en monitoren van (nieuwe) 

beroepsziekten, onder meer binnen Modernet (Monitoring Occupational Diseases and New 

and Emerging Risks in a Network) en het ICOH Scientific Committee on Occupational 

Medicine. 

 
 

Anke Huss, PhD, is assistent professor in de epidemiologie met speciale aandacht voor EMF 

research. Ze is betrokken geweest bij het onderzoeksprogramma over EMF & Gezondheid sinds 2009 

toen zij startte bij de onderzoeksgroep EMF & Gezondheid van het Institute for Risk Assessment 

Sciences (IRAS) aan de Universiteit van Utrecht.  

Zij is onderzoekster op het gebied van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische velden en 

extreme lage frequentie magnetische velden en de gevolgen voor de gezondheid. 

Zij is vooral gespecialiseerd in verminderd welbevinden bij blootgestelden, ontwikkeling van het 

zenuwstelsel bij kinderen en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson. 

 

 

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

De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

10 september 2015 in samenwerking met de NVMM over 

7 oktober 2015 in samenwerking met NVAM, NVvA, etc. studiedag Antwerpen 

 januari 2016 in samenwerking met de NVVK over 

 

mailto:contactgroepchemie@epsnet.nl

