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

georganiseerd door de sectie Arbeidstoxicologie van de Nederlandse Vereniging van 

Toxicologie op: 

 

“Afleiden advieswaarden en gezondheidsbewaking bij inhalatoire blootstelling 

aan allergenen.” 
 

Donderdag 13 maart 2008  

13.30 - 16.45  

Ontvangst vanaf 13.00 uur 

 

Mercure (Accor) Hotel 

Kosterijland 8  

3981 AJ Bunnik (NL)  

tel. 030-65469222 

(op 10 minuten lopen van NS Station Bunnik in het verlengde van het spoor vanaf Utrecht om 

de frisdrankfabriek heen). 

 

 

Inhalatoire blootstelling aan allergenen op de werkplek kan al bij zeer lage concentraties tot 

gezondheidseffecten leiden. Dit roept de vraag op of er voor allergenen wel no-effect levels zijn 

vast te stellen waaruit grenswaarden afgeleid zouden kunnen worden. Wanneer dit niet 

mogelijk blijkt te zijn welke consequenties moet dit dan hebben voor de normstelling? Moet er 

voor allergenen een systeem van normering met  risicogetallen ontwikkeld worden? Hoe komen 

we aan de benodigde gegevens voor de risicoschatting? Welke rol is hierbij weggelegd voor het 

epidemiologisch onderzoek resp. dierexperimenteel onderzoek? Wat moet overigens het 

kritisch effect zijn: sensibilisatie of klachten? 

Welke consequenties zijn er voor de gezondheidsbewaking van de werknemers wanneer ook 

lage blootstellingsniveau’s nog een zeker risico op sensibilisatie met zich mee brengen? 

Over deze vragen heeft zich een commissie van de Gezondheidsraad gebogen. Begin 2008 zal 

haar eindrapport gepubliceerd worden. Het vormt de aanleiding tot het organiseren van een 

bijeenkomst rond dit thema. Na een korte toelichting op de voornaamste conclusies van het 

rapport zullen in een aantal presentaties aspecten rond risicoschatting en gezondheidsbewaking 

bij allergeenblootstelling behandeld worden. De middag wordt afgesloten met een 

forumdiscussie over een aantal stellingen. 
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Het programma: 

 

Dagvoorzitter is dr. Marcel van Raaij 

 
13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee. 

 

13.30 - 13.40 Welkom en mededelingen uit het bestuur van de Contactgroep Gezondheid en 

Chemie 

Opening door de dagvoorzitter 

 

13.40 - 14.00 Normering van allergenen. Toelichting op het rapport van de 

Gezondheidsraad (T. Smid voorzitter van de cie Normering Allergene Stoffen) 

 

14.00 - 14.30 De betekenis van arbeidsepidemiologisch onderzoek bij de risicoschatting van 

allergeenblootstelling. ( D. Heederik IRAS Utrecht) 

Epidemiologische studies zijn van groot belang in het onderzoek naar allergie. De 

rol van dit soort onderzoek is toegenomen doordat sinds begin jaren negentig 

hoogmoleculaire allergenen met immunoassays goed gemeten kunnen worden. Dit 

heeft onderzoek naar blootstelling-respons relaties voor een aantal veel 

voorkomende allergeen blootstellingen zoals enzymen, tarweallergenen, latex en 

allergenen van proefdieren mogelijk gemaakt. Sindsdien zijn meerdere 

(voornamelijk dwarsdoorsnede) studies verschenen met informatie over de vorm 

van de blootstellings-respons relatie en deze zijn in een aantal gevallen ook als 

input gebruikt voor risico-analyses. In de presentatie zal een overzicht worden 

gegeven van recente onderzoeksresultaten en het gebruik in risicoanalyses. Kort 

wordt ingegaan op een aantal methodologische aspecten rond het gebruik van 

epidemiologische informatie voor risicoanalyses voor allergenen 

 

14.30 – 15.00 De betekenis van dierexperimenteel onderzoek bij de risicoschatting van 

allergeenblootstelling ( F. Kuper TNO Zeist) 

Een aantal punten uit het gezondheidsraadrapport zullen nader worden besproken 

aan de hand van resultaten uit dierexperimenteel onderzoek.  

- Bij proefdieren blijkt de huid een zeer efficiënte route te zijn om de 

luchtwegen te sensibiliseren. Geldt dat ook voor de mens? 

- Welke rol speelt irritatie van de luchtwegen?  

- Moet bij het onderzoek naar drempelwaarden rekening gehouden worden 

met de genetische predispositie van het proefdier? Is dat relevant voor de 

mens? 

- Welke parameters kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van de 

drempelwaarden?  

 

15.00 - 15.20 Pauze 
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15.20 - 15.45 Gezondheidsbewaking bij blootstelling aan allergenen van een hoog-molecuul 

gewicht. Praktijkvoorbeelden meelstof en enzymen. (F. van Rooy NKAL/IRAS 

Utrecht) 

Uit onderzoek blijkt dat de prevalentie van sensibilisatie tegen tarwemeel varieert 

tussen de 5 en 25%, terwijl sensibilisatie tegen α-amylase bij 2-15% van de bakkers 

wordt gevonden. Er bestaat geen gezondheidskundige drempelwaarde waaronder 

geen sensibilisatie optreedt en het  is niet mogelijk op korte termijn de blootstelling 

naar aanvaardbare niveaus te verlagen. Preventie en gezondheidsbewaking moet 

daarom in belangrijke mate plaatsvinden door middel van vroege opsporing van 

werknemers met een verhoogd risico op het hebben of het krijgen van allergische 

beroepsziekten. Om logistieke redenen ( + 16.000 blootgestelden verspreid over 

Nederland) is het niet haalbaar om bij alle blootgestelden aan meelstof- en 

enzymen bloed af te nemen of een huidpriktest te doen om sensibilisatie op te 

sporen. Dit is de reden waarom een gezondheidsbewakingssysteem is ontwikkeld 

om allergische beroepsziekten vroegtijdig op te sporen. Voor aan hoog moleculaire 

allergenen blootgestelde werknemers bestaan sinds kort predictie modellen die de 

kans op het aanwezig zijn van sensibilisatie bij werknemers kunnen voorspellen. Er 

is bij werknemers in drie branches (industriële en ambachtelijke bakkers, 

meermaalderijen) een vragenlijstonderzoek uitgevoerd om werknemers met een 

verhoogde kans op sensibilisatie op te sporen. Op basis van genoemd 

beslissingsmodel kunnen werknemers met de hoogste kans worden onderscheiden 

van werknemers met een geringe kans. Deze werknemers moeten worden 

doorverwezen voor nader specialistisch poliklinisch onderzoek  omdat bij deze 

groep een hoog verzuim en een forse medische consumptie, naast ernstige 

allergische aandoeningen wordt aangetroffen. Aan de hand van de resultaten van 

dit onderzoek wordt een individueel advies opgesteld voor de bedrijfsarts door een 

multidisciplinair team bestaande uit een longarts/allergoloog, gespecialiseerd 

bedrijfsarts en  arbeidshygiënist. De eerste resultaten van de polikliniek zullen 

worden gepresenteerd. 

Daarnaast zal aan de  hand van bestaande problematiek bij een wasmiddelfabrikant 

(kleine populatie, n = 106) worden aangegeven hoe de populatie is onderzocht op 

sensibilisatie en allergieën als gevolg van blootstelling  aan vloeibare 

wasmiddelenzymen en hoe men een adequaat gezondheidsbewakingssysteem zou 

kunnen inrichten. 

 

15.45 - 16.10 De rol van immunologisch bloedonderzoek in de monitoring van 

beroepsallergie voor laag-moleculaire verbindingen.  

Voorbeeld: isocyanaten.( G. Doekes IRAS Utrecht)  

Isocyanaten (eigenlijk: di-isocyanaten – DIC) worden op zeer grote schaal gebruikt 

als cross-linkers in tal van chemische polymerisatie processen. Behalve toxisch in 

hoge concentraties  behoren ze ook tot de meest frequente oorzaken van 

immunologisch beroepsastma. Hoewel de klinische kenmerken duidelijk wijzen op 

specifieke sensibilisering als achterliggend mechanisme, is de rol van specifiek IgE 

tegen DIC omstreden, en wordt ook naar andere immunologische en 
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ontstekingsmechanismen onderzoek verricht.  

In recent afgerond promotieonderzoek bij het IRAS en TNO-Zeist (Anjoeka Pronk, 

UU, november 2007) is een grootschalige dwarsdoorsnede-studie uitgevoerd bij 

meer dan 500 verfspuiters en controles in diverse bedrijven met uiteenlopende 

niveaus van DIC blootstelling. Naast uitvoerig blootstellingsonderzoek zijn bij 

>80% van de deelnemers serologische IgE en IgG bepalingen uitgevoerd, en de 

uitkomsten vergeleken met gerapporteerde (algemene en werkgerelateerde) 

luchtwegklachten, en - in een deel van de populatie gemeten – longfunctiewaarden 

en non-specifieke bronchiale hyperreactiviteit (methacholine).  

Hoewel verbanden met DIC blootstelling konden worden aangetoond voor zowel 

IgE als IgG anti-DIC antistoffen, lijkt de diagnostische en prognostische waarde 

van de diverse bloedtests voorlopig beperkt. Redenen van deze beperkingen en 

mogelijkheden tot verbetering door voortgezet onderzoek zullen worden 

besproken.  

 

16.10 - 16.45 Slotforum samen met de sprekers  
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Achtergronden sprekers: 

 

Prof. Dr. Ir. T. Smid: Tjabe Smid is arbeidshygiënist en epidemioloog. Hij is  adviseur op het 

gebied van arbeidsomstandigheden bij KLM Health Services. Bij het VU medisch centrum is 

hij bijzonder hoogleraar arbeidsomstandigheden. Hij is lid van de Beraadsgroep Gezondheid en 

omgeving en de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen. Hij was 

voorzitter van de Commissie Normering Allergene Stoffen.  

 

Prof. Dr. Ir. D. Heederik: Dick Heederik is arbeidshygiënist en epidemioloog. Hij is 

werkzaam bij IRAS en hoogleraar Risicoanalyse Beroepsmatige blootstelling aan de 

Universiteit van Utrecht. Hij is als (co)auteur betrokken geweest bij een groot aantal 

wetenschappelijke publicaties op het gebied van expositiebeoordeling en epidemiologie van 

beroepsastma. Hij is lid (geweest) van diverse commissies van de Gezondheidsraad en maakte 

ook deel uit van de commissie Normering Allergene stoffen 

 

Mevr.Dr. F. Kuper: Frieke Kuper is toxicologisch patholoog en werkzaam bij TNO Kwaliteit 

van Leven, Afdeling Algemene Toxicologie. Zij is betrokken bij toxicologische studies volgens 

de richtlijnen van met name OECD, FDA en EPA. Hieronder vallen studies naar de veiligheid 

van geinhaleerde stoffen. Zij deed haar promotiewerk aan de Medische Faculteit van de 

Universiteit van Utrecht. Ze was lid van het externe wetenschappelijke advies team van het 

lange-termijn onderzoeksprogramma van CEFIC en lid van de onderwijscommissie van de 

Ned. Ver. van Pathologen en nu van de Beoordelingscommissie van de Europese vereniging 

van toxicologisch pathologen. De onderzoeksprojecten op het gebied van luchtwegallergie en 

immunopathologie worden gefinancieerd door de Overheid en de Chemische Industrie.     

 

Drs. F. van Rooy.: Frits van Rooy is bedrijfsarts en heeft jarenlange  

ervaring op het gebied van arbeidsrelevante longaandoeningen. Sinds 2000 is  

hij werkzaam bij het NKAL en de hieraan verbonden polikliniek. Op dit moment doet hij  

onderzoek naar bakkersallergieën bij IRAS in samenwerking met het NKAL. Hij is betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van de NVAB richtlijn: "Handelen van de bedrijfsarts bij  

werknemers met Astma en COPD" en de multidisciplinaire richtlijn: "Ketenzorg  

COPD". Daarnaast is hij op toxicologisch gebied actief als lid van de  

Medisch Toxicologische Commissie van het Chemiekaartenboek en de adviesraad  

van het Europese project BIOMONECS, dat biomonitoring instrumenten  

ontwikkelt voor carcinogene stoffen. 

 

Dr. G. Doekes: Gert Doekes is als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij IRAS. Zijn 

expertise ligt vooral op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van immunologische 

onderzoeksmethoden binnen het arbeidsepidemiologisch onderzoek. Hij is als (co)auteur 

betrokken geweest bij diverse publicaties op het gebied van expositie- en effectbeoordeling. 
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Nederlandse Vereniging voor Toxicologie - sectie arbeidstoxicologie 

De sectie arbeidstoxicologie van de NVT organiseert minimaal 2 keer per jaar een 

wetenschappelijke bijeenkomst. De doelstellingen en hiermee samenhangende activiteiten van 

de Sectie Arbeidstoxicologie zijn:  

1. Het bevorderen en coördineren van wetenschappelijke activiteiten op het gebied van de 

arbeidstoxicologie; 

2. Het meewerken aan c.q. het organiseren van workshops en symposia met een didactisch 

oogmerk ten behoeve van de arbeidsgezondheidszorg in concrete situaties.  

 

 

Voor meer informatie over de NVT en de sectie arbeidstoxicologie in het bijzonder, zie de 

website www.toxicologie.nl  

 

 

 

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

 

 De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

  19 juni 2008 in samenwerking met de NVAB 

  18 september 2008 in samenwerking met de NVMM 

  20 november 2008 in samenwerking met de NVvA 

 

 

 

 


