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

Chemie (CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA): 

Wat betekent de classificatie van dieselmotoremissies 

als humaan carcinogeen voor de arbeidshygiëne?  

Dinsdag 4 december 2012 in ‘s-Hertogenbosch 

 
Ontvangst vanaf 13:00 uur  

Let op: deze bijeenkomst vindt plaats 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 min van het centraal station, zie www.goldentuliphotelcentral.nl  

 

Van 5 tot 12 juni jl. vond bij de International Agency for Research on Cancer (IARC) in Lyon 

de beoordeling plaats van de beschikbare kennis over de carcinogeniteit van de emissies van 

diesel- en  benzinemotoren en enkele nitroarenen (zie www.iarc.fr). De laatste beoordeling 

van dieselmotoremissies had in 1989 plaatsgevonden en heeft toen geleid tot indeling van 

deze procesemissies in Groep 2A (‘probably carcinogenic to humans’, WHO, 1989).  Deze 

beoordeling is nu bijgesteld door indeling in Groep 1 (‘Carcinogenic to humans’) met 

voldoende bewijs voor longkanker en beperkt bewijs voor blaaskanker. In Nederland staan 

dieselmotoremissies al op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. De 

IARC classificatie geeft inzicht in gezondheidseffecten veroorzaakt door de uitstoot van 

motoren met ‘oude technologie’. Het is te verwachten dat nog lange tijd oude 

motortechnologie gebruikt zal worden.  Wat betekenen de aanpassingen van oude technologie 

motoren met filter en oxidatiekatalysatoren voor de gezondheid? Wat betekent dit voor de 

carcinogeniteit van de uitstoot? Wat betekent de introductie van biodiesel voor de uitstoot? 

Wat is de gezondheidswinst als oude door motoren met nieuwe dieseltechnologie worden 

vervangen? Arbeidshygiënisten vragen zich misschien al af wat zij over een paar jaar moeten 

gaan meten als blijkt dat in die uitstoot van nieuwe motoren bijna geen roet meer aantoonbaar 

is. Wat gebeurt er met de genotoxische organische bestanddelen en welke zou je kunnen 

gebruiken om de blootstelling te kunnen beoordelen?  

 

Deze vragen komen aan de orde in onderstaand programma. Roel Vermeulen opent het 

programma met een presentatie van de epidemiologische werkplekstudies die hebben 

bijgedragen aan de bijgestelde classificatie. Paul Scheepers zal ingaan op het toegenomen 

inzicht over de rol van roetdeeltjes en de daarmee geassocieerde genotoxische componenten 

in de carcinogeniteit. Na de pauze zal Michiel Makkee ingaan op de vraag welke 

veranderingen in de samenstelling van de uitstoot te verwachten zijn als nieuwe 

motortechnologie zijn intrede doet. Tenslotte zal Ton Spee ingaan op de uitdaging die er ligt 

voor werkgevers en werknemers in de bouw om de dieselmotor als krachtbron in de bouw 

veiliger en gezonder te maken.    

 

Programma 

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

13:30 – 13:40 Mededelingen uit het bestuur van de CGC en de NVvA 

13:40 – 14:10 Bijdrage van nieuwe epidemiologische studies aan de onderbouwing van de 

classificatie van dieselmotoremissies als humaan carcinogeen - Roel Vermeulen 

14:10 – 14:40 Welke toxicologische inzichten hebben geleid naar de classificatie van 

dieselmotoremissies als humaan carcinogeen? -  Paul Scheepers 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
http://www.iarc.fr/
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14:40 - 15:10 

15:10 – 15:40 

Pauze 

Wat mogen we verwachten van de uitstoot van nieuwe diesel- en benzinemotoren 

Michiel Makkee 

15:40 – 16:10 DME in de bouwnijverheid: de stand der techniek - Ton Spee 

16:10 - 16:30 

16:30  

Paneldiscussie 

Borrel 

 

Informatie over de sprekers: 

 

Dr. R.C.H. Vermeulen, IRAS/UU is UHD aan het Institute for Risk Assessment Sciences van 

de Universiteit Utrecht en is ook geaffilieerd met het Julius Centrum van het Universitair 

Medisch Centrum Utrecht. Het onderzoek van Dr. R. Vermeulen richt zich voornamelijk op 

milieu- en arbeidsrisico’s voor chronische ziekten zoals kanker, neurodegeneratieve 

aandoeningen en astma. In deze onderzoeken ligt de nadruk op het toepassen van innovatieve 

blootstellingsmodellen, integreren van moleculaire biologische informatie, en geavanceerde 

risicoanalyses elektromagnetische velden, formaldehyde, luchtverontreiniging, nachtwerk, 

nanomaterialen, pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PCBs en 

trichloorethyleen. Hij heeft meer dan 180 artikelen gepubliceerd in 'peer-reviewed' 

tijdschriften. Hij is een associate editor van de Annals of Occupational Hygiene en Frontiers 

in Cancer Epidemiology and Prevention. Hij is lid van de commissie Gezondheid en 

beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en de Commissie Omgaan met nanodeeltjes. 

In 2012 was hij lid van de werkgroep van de WHO voor de evaluatie van de carcinogeniteit 

van dieselmotoremissies. Hij is op dit moment betrokken bij humaan epidemiologisch 

onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van asbest, benzeen, dieselmotoremissies, 

dioxines,  

Dr. ir. Paul T.J. Scheepers, UMC St Radboud – Paul Scheepers studeerde cum laude af aan de 

WUR in de richting milieuhygiëne en promoveerde bij het UMC St Radboud op een 

onderzoek naar 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 Hobéon/SKO certificaat 

arbeidshygiëne (RAH). Sinds 2007 is hij is associate professor en principal lecturer bij de 

afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en HTA van het UMC St Radboud en coördineert de 

afstudeerrichting “Human Health Risk Assessment (HRA)” binnen de studierichting 

“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. Hij coördineert de postdoctorale cursussen “Preparatie, interventie en 

gezondheidsonderzoek bij ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen (PIGOR)”, de PAO-

cursus Arbeidstoxicologie en de PET-course “Occupational Toxicology”. In het onderzoek op 

het Research Lab Moleculaire Epidemiologie (RLME) ontwikkelt hij met zijn groep 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 Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) en 

sinds 2006 als voorzitter van het bestuur. Hij is lid van de registratiecommissie Toxicologie 

en de Raad van Advies van de certificerende instantie Hobéon SKO. Sinds 2007 vervult hij 

een nevenfunctie als Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) voor de 

veiligheidsregio’s in Zuid-Nederland. In 2010 behaalde hij hiervoor zijn certificering. Als lid 

van een Gezondheidsraadcommissie adviseert hij de overheid over onderzoek naar de 

gevolgen van gewasbescherming voor de gezondheid van omwonenden. In 2012 werd hij lid 
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van een werkgroep van de WHO die beoordeelt of uitstoot van diesel- en benzinemotoren 

moet worden gezien als een kankerverwekkende risicofactor. 

 

Prof. Dr. Ir. M. Makkee, TU Delft - Michiel Makkee studeerde tot 1980 organische chemie en 

katalyse aan dc Technische Hogeschool Delft en promoveerde in 1984 aan de Technische 

Universiteit Delft bij Prof. Dr. Ir.  Herman van Bekkum op het onderwerp: “Combined action 

of Enzyme and Metal Catalyst, applied for the preparation of D-Mannitol” (one pot 

approach). Van 1984 tot 1990 was hij werkzaam bij Esso Chemie/Exxon Chemicals te 

Rotterdam als engineer/onderzoeker in verschillende functies ondermeer op het gebied van 

zeolietkatalyse in het veld van lichte olefinen en aromaten. Tevens was hij van 1985 tot 1988 

veiligheidscoördinator van het laboratorium aldaar. Vanaf 1990 is hij werkzaam als 

universitair hoofddocent in de sectie “Industrial Catalysis” onder leiding van prof dr. Jacob A 

Moulijn in de afdeling Chemical Engineering van de Technische Universiteit Delft. De sectie 

staat nu onder leiding van prof. Dr. Freek Kapteijn. In de afgelopen 20 jaar zijn er zeer 

uitlopende onderzoeken gedaan op het gebied van de olieraffinaderij (hydrodesulfurization, 

catalytic cracking), chemie (hydroformylering, Wacker oxidatie, selectieve oxidatie en 

hydrogenering) en de omzetting va van CFC naar nuttige chemicaliën, en het schoonmaken 

van NOx-houdende uitlaatgassen van zowel diesel- als gasmotoren in de glastuinbouw. In de 

komende jaren zal hij zeer actief zijn in de omzetting van biomassa in nuttige chemicaliën op 

industriële schaal. Als een rode draad door zijn onderzoek speelt de afvangst en de omzetting 

van dieselroet een zeer belangrijke rol. Ontwikkeling met Peugeot van haar roetfilter met 

brandstofadditieven en de katalysatorformuleringen voor katalytische roetfilters voor Euro 6 

zijn zijn belangrijkste bijdragen. De roetemissies en de karakteristieke eigenschappen van het 

roet in de loop der jaren en de komende zullen zijn aandacht blijven vragen.  In 2011 is hij 

benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Politecnico van Turijn, Italië, op het gebied van 

Duurzame Technologie. Hij is medeauteur van 180 peer reviewed wetenschappelijke 

publicaties in internationale tijdschriften, mede uitvinder van 25 patentaanvragen, copromotor 

van een 20-tal promovendi en de afstudeerdocent van meer dan 150 master studenten. Hij is 

medeschrijver van het boek Chemical Process Technology, dat op verschillende internationale 

universiteiten als tekstboek wordt gebruikt. 

 

Dr. Ton Spee, Arbouw -  Ton Spee, register arbeidshygiënist, is sinds 1993 beleidsadviseur 

arbeidshygiëne en toxicologie bij Arbouw, het kennis- en service-instituut voor 

arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Daarvoor was hij werkzaam bij het Ministerie 

van SZW en bij TNO.  

Arbouw entameert en begeleidt onderzoek naar verbetering van arbeidsomstandigheden in de 

bouwnijverheid, gericht op het bereiken van beheersmaatregelen. Aandachtgebieden van Ton 

Spee zijn onder andere (kwarts)stof, geluid, houtstof en epoxy’s. De hernieuwde beoordeling 

van dieselmotoremissies door IARC was voor Arbouw mede aanleiding dit onderwerp 

(opnieuw) op de agenda te plaatsen.  

 

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 
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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 de presentaties van de CGC-

bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen 

voor nieuwe bijeenkomsten. Verslagen van de CGC-bijeenkomsten verschijnen in het 

Tijdschrift voor Toegepaste Arbo-Wetenschap. 

 

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.  

 

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

 

CGC programma in 2013 

17 januari i.s.m. de NVVK in Den Bosch 

14 maart i.s.m. de NVT in Den Bosch 

13 juni i.s.m. de NVAB in Den Bosch 

12 september i.s.m. de NVMM in Den Bosch 

14 november i.s.m. de NVvA in Utrecht Lunetten 

 

mailto:cgc@epsnet.nl

