
 

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

(CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM): 

 

Invulling van de rol van de GGD bij de opvang na 

chemische incidenten - van GRIP naar GROP  
 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 september 2012 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  

 

GGD-en zullen een bijdrage gaan leveren aan de nazorg bij groot- en kleinschalige incidenten, 

waaronder incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De term GRIP in de titel van deze 

bijeenkomst verwijst naar de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure waarin 

geregeld is welke partijen betrokken zijn in de acute fase van een incident en wat hun taken zijn. 

GROP staat voor het GGD Rampen Opvangplan waarin de nieuwe taken van de GGD bij de opvang 

van slachtoffers zijn beschreven. Binnen de kaders die landelijk zijn aangegeven is iedere GGD vrij 

om hier zelf invulling aan te geven. Belangrijk is dat veel medewerkers in het kader van GROP ook 

buiten kantoortijden opgeroepen kunnen worden en dat er een beroep zal worden gedaan op specifieke 

kennis en vaardigheden die een rol spelen bij de opvang van slachtoffers van een incident.  

Tijdens deze bijeenkomst zullen we vooral ingaan op de voorbereiding op een incident waarbij stoffen 

vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De GGD Rotterdam-Rijnmond is gevraagd 

een toelichting te geven op het tot stand komen van GROP in Zuid-Holland. In een tweede bijdrage 

zal worden ingegaan worden op de wijze waarop de medisch-milieukundige expertise een rol zal 

spelen.  

Na de pauze zullen twee kleinschalige incidenten worden besproken die gaan over asbest en kwik. Dit 

zijn stoffen waar GGD-en met enige regelmaat vragen over krijgen. In deze casuïstiekbespreking zal 

de samenwerking tussen GGD en RIVM worden belicht aan de hand van een casus over kwik. De 

samenwerking tussen de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen in de regio (GHOR) met de 

GGD en de gemeente zal worden toegelicht aan de hand van een asbestbesmetting van een 

kinderdagverblijf. De middag zal worden afgesloten met een paneldiscussie die vooral zal gaan over 

hoe GROP in de praktijk zou kunnen werken. 

 

Programma 

 

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

 

13:30 – 13:45 Mededelingen uit het bestuur van de CGC en de NVMM 

Opening door de voorzitters Henk Jans (NVMM) en Paul  Scheepers (CGC) 

 

13:45 – 14:15 Het GROP bij de GGD Rotterdam-Rijnmond (Reind van Doorn) 

 

14:15 – 14:45 De rol van medische milieukunde in een GROP (Debby Jochems) 

 

14:45 – 15:00 

 

Pauze  

 

15:00 – 15:30 

 

 

15:30 – 16:00 

 

Besmetting van een kinderdagverblijf met asbest na een brand (Loes Geelen/Paul 

Scheepers/Fons Zijlmans) 

 

Kwik in het binnenmilieu – praktijkvoorbeelden  

(Marieke van Ballegooij/Werner Hagens) 

 

 

 

 

16:00 – 16:30 Paneldiscussie 

 

 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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Sprekersinformatie 

 

Drs. Reind van Doorn (1953) is biochemicus/toxicoloog. In de periode 1977-1981 voerde hij 

onderzoek uit op het gebied van biomonotoring (thioethers). Vervolgens was hij langdurig werkzaam 

als arbeidshygiënist/toxicoloog bij de Bedrijfsgezondheidsdienst Midden-IJssel in Deventer (nu 

Arbounie). Sinds 1994 werkt hij bij de GGD Rotterdam-Rijnmond als adviseur en afdelingshoofd. Hij 

geeft leiding aan het bureau voor programma- en projectmanagement en is coördinator van het 

crisisbeheersingsplan. Medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie en van de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne. Sinds 1995 lid van de medisch toxicologische 

commissie van het Chemiekaartenboek. 

 

Drs. Debby Jochems (1977) studeerde milieugezondheidskunde en epidemiologie aan de Universiteit 

Maastricht. Voor haar afstuderen deed zij onderzoek naar de invloed van outrage-factoren en 

technische details op de risicoperceptie van burgers. Sinds 2004 is zij werkzaam als medisch 

milieukundig adviseur bij de afdeling Medische Milieukunde van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Van 

2007 - 2009 was zij als penvoerder betrokken bij de herziening van het toenmalige Draaiboek 

Crisisbeheersing van de GGD. Sinds 2010 is ze lid van de werkgroep GROP en heeft zij het proces 

medische milieukunde beschreven voor het GROP van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Sinds 2007 is 

Debby werkzaam als Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) voor de vier 

veiligheidsregio’s in Zuid-Holland. Als GAGS houdt ze zich bezig met het uitvoeren van 

risicobeoordelingen op het gebied van gezondheid, in geval van ongevallen en rampen waarbij 

gevaarlijke stoffen betrokken zijn.  

De GGD Rotterdam-Rijnmond geeft tweedelijns ondersteuning aan omliggende GGD-en op het 

gebied van medische milieukunde. In dat kader is Debby onder andere begin 2011 nauw betrokken 

geweest bij de advisering in de regio Zuid-Holland Zuid over de gevolgen van de brand in Moerdijk 

en eind 2009 bij de advisering rondom Sterigenics in Zoetermeer (regio Zuid-Holland West).  

 

Dr. ir. Paul Scheepers (1962) studeerde tot 1988 milieuhygiëne aan de WUR en promoveerde bij het 

UMC St Radboud op een onderzoek over de gezondheidsrisico’s van dieselmotoremissies. In 1993 

werd hij benoemd als UD bij de afdeling Toxicologie. In 1997 werd hij door SMBWO geregistreerd 

als toxicologisch onderzoeker en in 2001 behaalde hij het certificaat arbeidshygiëne (RAH). Sinds 

2007 is hij is UHD bij de afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA van het UMC St Radboud en  

coördineert de afstudeerrichting “Occupational and Environmental Health (OEH)” binnen de studie-

richting “Biomedical Sciences” en vanaf 2008 biedt hij samen met de afdeling Milieukunde van de 

Faculteit Natuurwetenschappen de master track “Human and Environmental Risk Assessment 

(HERA)” aan. Sinds 2001 coördineert hij de postdoctorale cursussen “Preparatie, interventie en 

gezondheidsonderzoek bij ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen (PIGOR)”. In het onderzoek 

op het Research Lab Moleculaire Epidemiologie (RLME) ontwikkelt hij met zijn team nieuw 

methodes voor biologische monitoring van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Op dat 

onderzoeksterrein coördineerde hij de Europese projecten BIOMODEM en BIOMONECS. Sinds 1995 

is hij actief bij de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) en sinds 2006 als voorzitter van het 

bestuur. Sinds 2007 vervult hij een nevenfunctie als Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

(GAGS) voor de veiligheidsregio’s in Zuid-Nederland. In 2010 behaalde hij zijn GAGS certificering.  

 

Drs. Loes Geelen (1980) studeerde Biomedische Gezondheidswetenschappen aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen en studeerde af in het hoofdvak Arbeid, Milieu & Gezondheid met als bijvak 

Milieukunde. Daarnaast volgde ze extra onderwijs in risicocommunicatie. In 2004 trad Loes in dienst 

bij het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD-en Brabant/Zeeland (GMV). Ze is 

gestart als projectmedewerker van het project Gezond (venti-)leren op school, een gezamenlijk 

onderzoeksproject van vijf GGD-en. Vanaf 2006 voerde Loes bij Bureau GMV haar 

promotieonderzoek uit in samenwerking met de afdeling milieukunde van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. In dit onderzoek stond de vraag de centraal: "Milieufactoren in mijn leefomgeving... Wat 

betekent dat voor gezondheid?" Er werd een methodiek ontwikkeld om de grootte deze invloed in 

kaart te brengen op nationale en lokale schaal. Daarnaast werd de beleving van milieurisico's 

bestudeerd. Dit jaar zal Loes haar proefschrift over dit onderzoek afronden. Meer info over dit 
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onderzoek? Zie http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/sites/default/files/documenten/Folder_ 

Academische_Werkplaats_Medische_Milieukunde_INDICATOREN.pdf  

In haar huidige functie, adviseur milieu & gezondheid, adviseert ze gemeenten en burgers, met name 

over de onderwerpen toxische stoffen, luchtkwaliteit, intensieve veehouderij, en ruimtelijke ordening 

en gezondheid. Ook was ze mede-auteur van de rapportage over bezorgdheid en gezondheidsklachten 

na de grote chemiebrand in Moerdijk in 2011. Naast haar onderzoeks- en advieswerkzaamheden 

verzorgde Loes diverse gastcolleges o.a. binnen de medische faculteit, de Bèta-faculteit en de PIGOR-

cursus.  

 

Drs. Marieke van Ballegooij-Gevers (1985) studeerde tot 2008 Biomedische Wetenschappen aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen en studeerde af in het hoofdvak Evaluatie in de Geneeskunde, met het 

managementprofiel. Daarnaast volgde ze extra onderwijs in risicocommunicatie. In dat kader liep ze in 

2008 stage bij Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD'en Brabant/Zeeland (GMV) over 

de risicoperceptie van burgers bij de plaatsing van telefoniezendmasten in de woonomgeving. In 2009 

begon ze als milieugezondheidkundige bij Burau GMV, waarbij ze gemeenten en burgers informeert 

en adviseert over de gezondheidsrisicos van milieufactoren. Haar aandachtsgebieden zijn 

straling/EMV en geluid. 

 

Dr. Werner Hagens (1978) heeft moleculaire biologie gestudeerd in Groningen. Daarna heeft hij in 

Groningen een promotieonderzoek uitgevoerd bij Farmacie, afdeling farmacokinetiek en drug-

delivery. Na zijn promotie is hij begonnen bij het RIVM, afdeling stoffen en integrale risicoschatting. 

Na 3 jaar is hij overgestapt naar een andere afdeling binnen het RIVM: het centrum Gezondheid en 

Milieu. Nu werkt Werner als regioadviseur Milieu en Gezondheid. Zijn voornaamste werkzaamheden 

bestaan uit het ondersteunen van de GGD op het gebied van medische milieukunde. Het gaat hierbij 

om het organiseren van en meewerken aan projecten voor de GGD. Daarnaast is hij medewerker van 

de Milieu Ongevallen Dienst (MOD)van het RIVM en Operationeel Secretaris van het 

BeleidsOndersteunend Team milieu incidenten (BOTmi). 

 

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.  

 

29 november i.s.m. de NVvA in Den Bosch – IARC Classificatie van dieselmotoremissies 

 

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

 

http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/sites/default/files/documenten/Folder_%20Academische_Werkplaats_Medische_Milieukunde_INDICATOREN.pdf
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/sites/default/files/documenten/Folder_%20Academische_Werkplaats_Medische_Milieukunde_INDICATOREN.pdf

