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Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst die de Contactgroep  
Gezondheid en Chemie (CGC) en de sectie Arbeidstoxicologie van de  

Nederlandse Vereniging van Toxicologie (NVT) met als titel: 
 

Het tijdraam van grenswaarden voor beroepsblootstelling 
 

Op donderdag 12 maart 2009 vanaf 13:00 u  
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) 

 
Grenswaarden voor beroepsblootstelling bestaan normaliter uit een concentratie in 
de werkatmosfeer gekoppeld aan een middelingtijd. De middelingtijd refereert aan de 
duur waarvoor de gemiddelde concentratie geldt (= het tijdraam). Voor beroepsbloot-
stelling zijn er 2 verschillende tijdramen in gebruik: 

• tijdgewogen gemiddelde over 8-uur (= TGG 8-uur),  

• tijdgewogen gemiddelde over 15-min (= TGG 15-min)  
Maar soms schiet dit concept te kort. Bijvoorbeeld voor stoffen waarbij piekblootstel-
ling relevant is. In weer andere gevallen is er een bepaalde blootstellingsduur nodig 
voordat er een effect optreedt; er is dan een latentietijd. En epidemiologen gebruiken 
vaker een ruimer tijdraam, zoals jaargemiddelde concentratie of de cumulatieve 
blootstelling (= jaargemiddelde concentratie * aantal jaren blootstelling) als maat voor 
blootstelling aan stoffen met een chronische toxiciteit.  
Hoe moet de arbeidstoxicoloog een blootstelling aan een stof op de werkplek beoor-
delen als de twee gebruikelijke tijdramen niet passen? Als er bijvoorbeeld informatie 
is over een afwijkend werkingsmechanisme waardoor piekblootstelling verantwoorde-
lijk is voor de effecten? Een TGG van 1 minuut hanteren of misschien een TGG 10-
sec? Of als er een lifetime average concentratie bij proefdieren is vastgesteld, zoals 
bij carcinogenen is? Moet deze als TGG 40-jaar worden gehanteerd? Verandert het 
tijdraam bij een latentietijd? En welk tijdraam gebruiken als er sprake is van een ge-
voelige periode, zoals bij reprotoxiciteit? Nu het vaststellen van grenswaarden voor 
beroepsblootstelling een private aangelegenheid is geworden, is het mogelijk een 
stap vooruit te doen en deze beter af te stemmen op het toxicologisch relevante tijd-
raam. Gerenommeerde deskundigen zullen dit onderwerp van diverse zijden belich-
ten.  
 
Programma 
13:00-13:30 Ontvangst met koffie en thee 

 
13:30-13:35 
 

Mededelingen uit het bestuur van de sectie NVT-Arbeids-
toxicologie en de CGC 
 

13:35 Opening door de dagvoorzitter 
 

13:35-14:00 Inleiding en mechanistische beschouwing. Kunnen we stoffen 
waarbij accumulatie optreedt anders gaan benaderen? - Rob Bos 
 

14:05-14:30 
 

De carcinogeniteit van butadieen in relatie tot blootstellingduur. 
Wat is het best passende tijdraam voor de grenswaarde van de-
ze stof? - Wil ten Berge 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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14:35-15:00 
 

Beoordelen van piekblootstelling aan oplosmiddelen. Maar welke 
maat hanteren? -  Liesbeth Preller  

15:00-15:30 
 

Pauze 

15:30-15:55 
 

Asbest: Latentietijd bij het optreden van mesothelioom. Kan de 
latentietijd verdisconteerd worden in een tijdraam voor blootstel-
ling? En hoe? - Lex Burdorf 
 

16:00-16:25 
 

Beoordeling van reproductietoxiciteit van chemische stoffen: de 
centrale plaats van de blootstellingsperiode in de reproductiecy-
clus -  Aldert Piersma 
 

16:30-17:00 
 

Inventarisatie van de belangrijkste punten van de middag. Is een 
ruimer tijdraam van grenswaarden mogelijk en zinvol? Discussie 

 
17:00 

 
Afsluiting van meeting 

 

Sprekersinformatie:  
 
Dr. Rob Bos is als toxicoloog verbonden aan het UMC St Radboud (Afdeling Farma-
cologie-Toxicologie). Hij studeerde Scheikunde met Biologie te Nijmegen en promo-
veerde op de toepassing van mutageniteitsonderzoek bij blootstelling aan carcinoge-
nen in arbeidssituaties. Hij heeft ca. 20 jaar onderzoek gedaan naar de biomonitoring 
van carcinogenen op de 
werkplek. De laatste 10 jaar is hij vooral actief in het academisch onderwijs op het 
gebied van de toxicologie, onder andere als studieleider voor die richting. 
 
Dr. Wil ten Berge studeerde biochemie en promoveerde op een onderzoek naar neu-
ropeptiden in de hersenen. Hij werkte als toxicologisch consultant voor DSM tot 31 
december 2004 met als belangrijkste werkgebied de analyse van de risico's van stof-
fen voor mens en milieu. In deze functie gaf hij aanbevelingen voor grenswaarden 
van diverse stoffen op de werkplek.  
Momenteel heeft hij een onafhankelijk toxicologisch adviesbureau Santoxar.  
 
Dr. Ir. Liesbeth Preller studeerde Milieuhygiëne in Wageningen en promoveerde op 
onderzoek naar blootstelling van varkenshouders en de relatie met 
luchtwegklachten. Sinds 1996 werkt ze bij TNO Kwaliteit van Leven bij het 
team Exposure Assessment and Management. Zij participeert daar onder meer 
in onderzoek naar karakterisering en modellering van verschillende typen 
werknemersblootstelling en in epidemiologisch onderzoek. Momenteel werkt ze 
daarnaast op detacheringsbasis bij de Gezondheidsraad als wetenschappelijk 
secretaris.  
 
Dr. Ir. Lex Burdorf is opgeleid als arbeidshygiënist en arbeidsepidemioloog aan de 
Universiteit van Wageningen. Na zijn afstuderen heeft hij 2 jaar als onderzoeker aan 
de vakgroep Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft gewerkt aan pro-
jecten over de schadelijke gevolgen van asbest en trillingen in diverse beroepsgroe-
pen. Sinds 1986 is hij verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg 
van het Erasmus MC. In 1992 is hij gepromoveerd op het meten en beoordelen van 
fysieke belasting in epidemiologische studies naar rugaandoeningen. Tegenwoordig 
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is hij universitair hoofddocent van het onderzoeksprogramma arbeid en gezondheid 
met etiologische en interventie studies op het terrein van klachten van het bewe-
gingsapparaat, reproductiestoornissen en asbestgebonden ziekten alsmede studies 
naar de historische blootstelling aan asbest in arbeid en milieu en consequenties 
voor risico-evaluatie. Hij heeft als visiting scientist gewerkt aan de University of Göte-
borg in Zweden en Harvard School of Public Health in Verenigde Staten. 
 
Prof.dr. Aldert Piersma studeerde biologie met tweede hoofdvak scheikunde en pro-
moveerde op een onderzoek naar de rol van stromale cellen bij de hematopoiese in 
het beenmerg. Vervolgens deed hij bij het Nederlands Instituut voor Ontwikkelingbio-
logie (NIOB) onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van embryocarcinoma-
cellen een alternatieve test voor embryotoxiciteit op te zetten. Sinds 1988 is hij werk-
zaam bij het RIVM als reproductietoxicoloog. Hij houdt zich bezig met onderzoek 
naar mechanismen van embryotoxiciteit, vernieuwing van internationale testrichtlij-
nen en alternatieven voor dierproeven. Daarnaast heeft hij een expert adviesfunctie 
op zijn vakgebied en maakt hij deel uit van commissies in de Gezondheidsraad, de 
Europese Unie, de WHO en de OECD. Sinds 2007 is hij tevens als bijzonder hoogle-
raar reproductietoxicologie verbonden aan het instituut voor risk assessment scien-
ces (IRAS) van de Universiteit Utrecht. 
 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussiefo-
rum 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 werk-
zaam 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 Be-
drijfsgeneeskunde (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 ont-
vangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten. 
Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certi-
ficaten van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen 
lid zijn van de CGC maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsvereni-
gingen kunnen hun eigen beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deel-
name te verstrekken.  
 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via info@epsnet.nl 
De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

1 juni 2009 in samenwerking met de NVAB  
10 september 2009 in samenwerking met de NVMM 
12 november 2009 in samenwerking met de NVvA 

21 januari 2010 in samenwerking met de NVVK 
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