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

georganiseerd in samenwerking met de sectie Arbeidstoxicologie van de Nederlandse 

Vereniging van Toxicologie: 

 

Signaleren van nieuwe risico’s op de werkplek 
 

Donderdag 11 maart 2010 

13.30-17.00 

Ontvangst vanaf 13.00 

 

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) 

 

 

 

Door voortdurende veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe 

arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s en mogelijk ook nieuwe beroepsziekten.  

Maatschappelijk is de belangstelling voor het sneller en beter opsporen van nieuwe 

gezondheidsrisico’s vooral de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Uit onderzoek blijkt dat 

sociale partners en overheid grote behoefte hebben aan vroegtijdige, specifieke kennis over 

nieuwe risico’s. Immers waar kennis daarover tekort schiet worden kansen voor interventie en 

preventie gemist.  

Ook wordt steeds benadrukt dat het opsporen van nieuwe risico’s een proces is met veel 

onzekerheden, waarbij steeds gebalanceerd wordt tussen een voortvarende en voorzichtige 

aanpak. De uitdaging is om gezondheidsschade door werk vroegtijdig trachten te voorkomen 

zonder onnodig onrust te creëren.  

 

Voor de term nieuw risico hanteert de European Agency for Safety and Health at Work de 

volgende omschrijving: 

• Een voorheen onbekend risico dat wordt veroorzaakt door nieuwe processen, nieuwe 

technologieën, nieuwe typen werkplekken of sociale of organisatorische veranderingen, of 

• Een langer bestaand fenomeen dat opnieuw beschouwd een risico vormt door veranderingen 

in de sociale of publieke perceptie of 

• Nieuwe wetenschappelijke inzichten die ertoe leiden dat een langer bestaand fenomeen als 

risico geïdentificeerd wordt. 

 

Na een algemene inleiding op het thema zullen de diverse sprekers stilstaan bij verschillende 

methoden voor signalering van nieuwe arbeidsrisico’s. De middag wordt afgesloten met een 

bijdrage over consequenties die er zijn getrokken of getrokken zouden moeten worden nadat 

een nieuw arbeidsrisico is gesignaleerd. 

 

 

 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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Het programma: 

Dagvoorzitter is Erik Tielemans 

 
13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 

 

13.30 - 13.35 

13.35 – 13.40 

Mededelingen uit het bestuur van de CGC 

Opening door de dagvoorzitter Erik Tielemans 

 

13.40 - 14.10 Signalering van nieuwe gezondheidsrisico’s door werk: aanzet tot 

arbovigilantie (Gert van der Laan) 

 

14.10 - 14.35 Farmacovigilantie als voorbeeld voor arbovigilantie (Kees van Grootheest) 

 

14.35 - 15.00 Signalering van nieuwe allergenen met in vitro testen (Thomas Rustemeyer) 

 

15.00 - 15.30 Pauze 

 

15.30 – 15.55 Experimentele toxicologie van nanodeeltjes na inhalatie (Hans Muijser) 

 

15.55 - 16.20 Nieuwe arbeidsrisico’s en dan (Teake Pal) 

 

16.20 – 16.45 Discussie  

 

16.45 Sluiting  

 

 

 

De sprekers: 

 

Drs Gert van der Laan  klinisch arbeidsgeneeskundige/ consultant arbeid en gezondheid  is 

verbonden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (AMC, Amsterdam). Hij is hoofd 

van het landelijk Solvent Team-project voor de beoordeling en begeleiding van patiënten met 

Chronische Toxische Encephalopathie.  

Terreinen waarop hij expertise heeft zijn: beroepsneurologische aandoeningen, kanker door 

werk en internationale beroepsziekteregelingen. Hij is voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde, is lid van verschillende Europese werkgroepen 

over beroepsziekten en onafhankelijk lid van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de 

SER.  

 

Prof.dr. Kees van Grootheest is hoogleraar Geneesmiddelenbewaking en 

geneesmiddelenveiligheid aan de RU Groningen en Directeur Nederlands Pharmacovigilance 

Centre Lareb. Na zijn studie geneeskunde aan de VU was hij een aantal jaren werkzaam in de 

Tropen en werd hierna huisarts voordat hij in 1996 directeur van het Lareb werd. Hij 

promoveerde in 2003 op een studie naar de rol van apothekers bij geneesmiddelenveiligheid. 
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Dr. Thomas Rustemeyer studeerde geneeskunde aan de Universiteit te Münster en begon 

hierna met zijn opleiding tot dermatoloog in Dortmund, Duitsland, bij prof. dr. P.J. Frosch. Hij 

voltooide deze opleiding later op de afd dermatologie in het VUmc. Hij heeft zowel in 

Duitsland als in Nederland experimenteel immunologisch onderzoek verricht en is in 2004 aan 

de Vrije Universiteit gepromoveerd op studies die betrekking hadden op immunologische 

aspecten  bij acrylaat contactallergie. Hij werkt als dermatoloog aan het VUmc met het 

aandachtsgebied allergologie - arbeidsdermatologie en voert de supervisie van het 

immunologisch onderzoek op deze afdeling. 

 

Dr. Hans Muijser is na zijn studie natuurkunde gepromoveerd op een biofysisch onderwerp. 

Hij is in 1978 bij TNO gaan werken, aanvankelijk als electrofysioloog in een programma om 

stoffen te screenen op neurotoxiciteit in weefselkweek van neuronen en myotubes, later in de 

ontwikkeling van testmethoden voor vroegdiagnostiek van neurotoxiciteit bij blootgestelde 

werknemers. Vanaf 1996 is hij als onderzoeker werkzaam in de groep inhalatietoxicologie bij 

TNO Zeist. 

 

Dr. Teake Pal bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige is werkzaam bij het Nederlands 

centrum voor Beroepsziekten (AMC, Amsterdam) en verbonden aan de Polikliniek Mens en 

Arbeid (PMA). 

Binnen het NCvB/PMA heeft hij als aandachtsgebieden: Beroepslongaandoeningen, 

allergie/immunologie, ploegendienst en toxicologie. Hij is lid van de cie Gezondheid en 

Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad en maakte deel uit 

van de cie van de Gezondheidsraad over Preventie van Werkgerelateerde Luchtwegallergie. 

 

 

 

 

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 voor 

Veiligheidskunde (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 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-



 - 4 - 

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 info@epsnet.nl 

 

De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

10 juni 2010 in samenwerking met de NVAB 

9 september 2010 in samenwerking met de NVMM 

11 november 2010 in samenwerking met de NVvA 

 

 


