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

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

 

Formaldehyde: van toxicologie en epidemiologie naar 

metingen en beheersing op de werkplek 

Donderdag 14 november 2013 

 
Ontvangst vanaf 13:00 uur  

Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht 

(Aristo ligt bij station Utrecht Lunetten, zie ook www.aristo.nl) 

 

 

Formaldehyde kent veel toepassingen in verschillende branches waarbij werknemers kunnen 

worden blootgesteld aan hoge concentraties. Formaldehyde wordt o.a. toegepast als reactiemiddel 

in procesindustrie (onder andere bij de bereiding van chemicaliën). Andere toepassingen zijn te 

vinden in de leer-, textiel- en tapijtfabrieken, papier- en houtverwerkende industrie. In de 

medische sector wordt formaldehyde gebruikt in ziekenhuizen ( als ontsmettingsmiddel 

fixeermiddel) en in de farmaceutische industrie (ontsmettingsmiddel tegen virussen en bij de 

bereiding van vaccins). Ook in de agrarische sector wordt formaldehyde toegepast bij ontsmetting. 

De algemene bevolking wordt blootgesteld aan formaldehyde door de gebruik ervan in  

bouwmaterialen (spaanplaat, MDF), textiel (kleding, gordijnen en vitrages) en cosmetica (crèmes).  

Formaldehyde is bewezen carcinogeen voor de mens. Het carcinogene effect werd reeds 

aangetoond in studies met dieren maar de epidemiologische studies bij de mens maakten nog geen 

finale conclusies mogelijk. Het IARC rangschikte formaldehyde in groep 2A (waarschijnlijk 

carcinogeen). In juni 2004 besloot een internationale werkgroep van experts om op basis van de 

bestaande epidemiologische studies formaldehyde in groep 1 te plaatsen, dus carcinogeen voor de 

mens. In 2012 heeft IARC een update van de classificatie van formaldehyde uitgevoerd met daarin 

een aantal recent uitgevoerde humane studies. Formaldehyde werd opnieuw als humaan 

carcinogeen geclassificeerd (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/index.php).  

Omdat formaldehyde niet op de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen staat, zijn er 

goede redenen om nog een keer goed te kijken naar deze classificaties en het onderliggende 

onderzoek. 

In het eerste deel van deze bijeenkomst zal Josje Arts ingaan op de toxicologie van formaldehyde. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn de carcinogene effecten in mens en dier. Hoe zit het met 

formaldehyde en acute myeloide leukemie (AML), wat zijn hiervoor de aanwijzingen uit in vitro 

en proefdieronderzoek en welk mechanisme ligt daaraan ten grondslag? Is er een drempelwaarde 

voor de carcinogeniteit en hoe houdt dat verband met de grenswaarden die er zijn voor 

formaldehyde. Vervolgens zal Roel Vermeulen ingaan op de humane bewijslast voor een relatie 

tussen formaldehyde en leukemie. Wat zijn de studies die gebruikt zijn in de evaluatie van de 

International Agency of Research on Cancer (IARC) en de National Toxicology Program in de 

VS. Hoe sterk (of zwak) zijn deze data en zijn er nog onbeantwoorde vragen. 

Het tweede deel van de bijeenkomst gaat over de meting en beoordeling van blootstelling aan 

formaldehyde in de praktijk. Paul Scheepers zal aan de hand van een voorbeeld van gebruik van 

formaldehyde in een snijzaal ingaan op meetmethoden. Met name het gebruik van direct reading 

instrumenten voor piekblootstellingen en eventuele kruisgevoeligheden van meetinstrumenten 

zullen aan bod komen. Een ander voorbeeld van blootstelling aan formaldehyde zal door Geert 

Wieling worden gepresenteerd. In deze presentatie zullen de meetstrategie, de meetresultaten en 

beheersmaatregelen worden gepresenteerd van onderzoek op de expeditieafdeling van een 

formaldehyde productie bedrijf. 
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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 - 14:15 Kritische beschouwing van het toxiciteitonderzoek uitgevoerd met formaldehyde in 

mens en dier- Josje Arts 

14:15 - 14:50 Hoe sterk is de humane bewijslast voor een relatie tussen formaldehyde en 

leukemie? - Roel Vermeulen 

14:50 - 15:10 

15:10 - 15:40 

Pauze 

Weet wat je meet. Gebruik van hand-held direct-reading sensoren bij het meten van 

formaldehyde - Paul Scheepers 

15:40 - 16:10 Blootstelling aan formaldehyde bij het beladen van tankwagen en tijdens het 

afzakken - Geert Wieling  

16:10 - 16:30 

16:30  

 

Paneldiscussie 

Borrel 

De sprekers: 

 

Dr ir J.H.E. Arts (Josje) is sinds 1 maart 2013 werkzaam als Product Safety & Regulatory Affairs 

(PS&RA) manager binnen de centrale Governance afdeling van AkzoNobel. Daarvoor gaf zij 

leiding aan de groep toxicologen en arbeidshygiënisten binnen de centrale HSE Business Support 

organisatie van AkzoNobel met als belangrijkste werkterrein de REACH registraties. Na haar 

studie Voeding aan de toenmalige Landbouw Hogeschool in Wageningen is zij in 1986 gestart als 

inhalatietoxicoloog bij TNO Voeding in Zeist. Naast haar dagelijkse werkzaamheden bij TNO 

heeft zij promotieonderzoek gedaan op het gebied van luchtwegallergie en is ze in 2001 aan de 

Universiteit van Utrecht gepromoveerd. Sinds 2008 is Josje werkzaam bij AkzoNobel in Arnhem. 

De laatste jaren bij TNO en nu ook weer bij AkzoNobel heeft zij veel te maken gehad met het 

toxiciteitsonderzoek van formaldehyde en daarover ook gepubliceerd.  

 

Dr. R.C.H. Vermeulen (Roel), is an Associate Professor at the Institute of Risk Assessment 

Sciences at Utrecht University, The Netherlands and holds an adjunct Professor position at the 

Public Health department at the University Medical Center Utrecht, The Netherlands. His 

scientific research focuses on environmental risk factors for cancer, asthma and neurological 

diseases with a strong emphasis on integrating epidemiology, high quality exposure assessment, 

and molecular biology into multidisciplinary investigations to 1) identify new risks, clarify 

exposure-response relationships and effect modification by individual susceptibility, and elucidate 

underlying mechanisms of disease. He has (co-)authored over 240 papers in the field of 

environmental and occupational health. He serves at several international committees/boards, such 

as the International Agency of Research on Cancer (IARC) and the National Toxicology Program 

in the US. He is a member of the Dutch Expert Committee for Occupational Standards and the 

committee on nanomaterial in the workplace of the Dutch Health council. He is an associate editor 

of the Annals of Occupational Hygiene and Frontiers in Cancer Epidemiology and Prevention. 

 

Dr. ir. P.T.J. Scheepers (Paul) heeft in Wageningen milieuhygiëne gestudeerd. Na zijn afstuderen 

heeft hij een jaar als arbeidshygiënist gewerkt en is in 1989 begonnen aan zijn promotieonderzoek 

aan de Universiteit van Nijmegen over biologische monitoring van blootstelling aan 

dieselmotoremissies. Na zijn promotie in 1994 werd hij aangesteld bij de afdeling Toxicologie van 

dezelfde universiteit. In 1998 startte hij bij de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het 

Radboud UMC als werkgroepleider op het gebied van risico-evaluatie en moleculaire 

epidemiologie. Binnen deze afdeling richtte het onderzoekslaboratorium voor moleculaire 

epidemiologie op. In 2007 volgde zijn benoeming als universitair hoofddocent. Hij is binnen de 
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opleiding Biomedical Sciences verantwoordelijk voor de afstudeerrichting Human Health Risk 

Assessment (HRA) en een van de initiatiefnemers van het nieuwe tweejarige interfacultaire 

opleidingsprogramma Human and Environmental Risk Assessment (HERA). Hij coördineerde een 

tweetal Europese projecten op het gebied van biologische monitoring en is gecertificeerd 

toxicologisch onderzoeker sinds 1997 en gecertificeerd arbeidshygiënist sinds 2001. 

 

G. Wieling (Geert) studeerde in 1985 af aan de Landbouwuniversiteit (studierichting 

Milieuhygiëne). Hij heeft daarna gewerkt als arbeidshygiënist in zowel interne Arbo-afdelingen 

(Fokker Aircraft, Maasstad Ziekenhuis) als externe arbodiensten (RBB, Avios, Arbo Unie). Vanaf 

2005 is hij (eerst gedeeltelijk en sinds 2011 volledig) zal zelfstandig adviseur arbeidshygiëne 

werkzaam (GW Arbo Advies). 

Hij adviseert en ondersteunt werkgevers op alle arbeidshygiënische onderwerpen, ook in 

samenwerking met andere (Arbo-)professionals. 

Hij is sinds 1992 betrokken, als medevennoot, bij de ontwikkeling en verspreiding het 

softwarepakket DOHSBase Compare. Verder is hij sinds 1993 gecertificeerd als arbeidshygiënist. 

 

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, http://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.  

 

 

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

 


