
Slikken of stikken?
Inhalatierisico’s in de voedingsmiddelenindustrie

Vanessa Zaat
Arbeidshygiënist



Je staat er misschien niet bij stil…..



Onschuldig?



Een kleine greep uit de afgelopen jaren:



Waarom zijn werkgevers zich niet bewust van de risico’s van inhalatieallergenen?

Chemische allergenen → relatief goed te herkennen aan H-zinnen in MSDS



Waarom zijn werkgevers zich niet bewust van de risico’s van inhalatieallergenen?

• Allergenen van biologische oorsprong: 

• Niet onder REACH- en CLP-regelgeving

• Geen MSDS

• Niet te herkennen aan H-zinnen

• Focus op allergenen voor de consument



Er is ook goed nieuws….



Casus

• Man (1960)

• Anamnese: last van dyspnoe met piepende ademhaling (ook ‘s nachts), hoesten 
van wit sputum en een verstopte neus. Toename op het werk

• Familie anamnese: negatief voor longziekten

• Intoxicaties: nooit gerookt

• , ook geen vogels



Casus 

• Werkt sinds 2006 als procesoperator bij een rijstproducent

• Sinds 2013-2014 wordt rijst vermalen voor bepaalde producten

• Bij contact met rijstebloem krijgt patiënt klachten



2014 2015 2016
Werk +

2017
Werk +

2017
Werk -

FVC 4.59 (102%) 4.83 (108%) 4.70 (105%)

FEV1 3.79 (105%) 3.79 (106%) 3.82 (108%)

FEV1/FVC 0.83 0.78

DLCO 7.15 (70%) 7.80 (77%)

DLCO/VA 86%

PD-20 
Metacholine

0.097 mg 0.350 mg 1.18 mg 

Peakflow 
ochtend

450 ml 450 ml

Peakflow 
avond

460 ml 525 ml



Conclusie longarts: werkgerelateerd astma, indien specifieke allergie 
voor producten op het werk: immunologisch beroepsastma

Wat nu?



Werkplekonderzoek 

• Is er in de werksituatie sprake van gezondheidsrelevante blootstelling aan 
agentia, en kan de blootstelling semi-kwantitatief worden geschat? 

• Wat zijn de mogelijke blootstellingsrisico’s die klachten bij de werknemer 
kunnen uitlokken? 

• Zijn er maatregelen mogelijk om de blootstelling aan agentia verder te 
verlagen?









• Allergenen zijn aanwezig! Blootstelling is plausibel!

• Maar wat is nu het causale agens?

• Allergoloog? 
• Lijst allergenen?
• Literatuur?



• Consult allergoloog: huidpriktesten:
• Inhalatie-allergenen: negatief
• Latex-eiwit: negatief
• Producten met rijstebloem: duidelijke reactie

• Immunologisch beroepsastma met allergie voor rijstproducten

• Gezien risico op progressie van ziekte bij persisterende blootstelling aan het 
causale agens is het advies de blootstelling te vermijden.



Patiënt kreeg een andere werkplek aangeboden: 
Belader in het magazijn waar de bloem werd opgeslagen...

Gaat u akkoord of heeft u nog aanvullende info nodig om deze nieuwe 
functie te kunnen beoordelen? 





Directe blootstelling
• Bulk laden 
• Gescheurd zakgoed of bigbags

Indirecte blootstelling
• Stofblootstelling oppervlakten magazijn
• Versleping van allergenen in kantine en kleedruimte
• Blootstelling aan allergenen via de looproute

→ Advies bulk laden vermijden. Indien toch incidenteel → adembescherming



Voor rijstebloem is geen grenswaarde vastgesteld. Voor het toetsen van de meetresultaten is de grenswaarde voor meelstof gehanteerd (1,2 mg/m3 ). 





→ Blootstelling aan rijstebloem en andere allergenen

→ Beleid gericht op blootstelling (oa stoppen met bulkladen)

→Medische monitoring



Casus 2

• Man (1972)
• Werkzaam in productie bij bedrijf voor diervoeders, premixen, concentraten
• Grondstoffen (mais, tarwe, gerst, soja, enzymen, etc).
• Klachten treden op bij werkzaamheden met eindproduct
• Medisch onderzoek op de werkplek (provocatie): na 45 minuten, 41% daling van de 

FEV1 en lang aanhoudende daling van de O2 saturatie tot 83% met herstel na 
medicatie. 

• Werkgerelateerd astma, met ernstige luchtwegobstructie na provocatie op de eigen 
werkplek.

→ Onderzoek naar blootstelling → wat is het causale allergeen?



Slikken of blozen?

• Nav gezondheidskundige grenswaarde voor sojameelstof door de Gezondheidsraad is er binnen de SER een 

discussie gevoerd over de haalbaarheid van de grenswaarde voor sojameelstof. Dat heeft uiteindelijk geleid 

tot een (hopelijk tijdelijke) grenswaarde van 4 mg/m3.

• Per 1 januari 2023 is deze wettelijke grenswaarde een feit.

• Nu in de arbowet: Sojameel 

toegevoegd aan de generieke term

meelstof (huidige definitie in de arbowet

wordt daarmee ‘tarwe-, rogge-, haver-, 

soja- en gerstmeel’)

• De formele grenswaarde voor meelstof is 

4 mg/m3 (ipv 1,2 mg/m3) 



• Wekelijks/maandelijks nieuwe werknemers met allergische klachten van meelstof 
en andere allergenen. 

• Allergenen hebben geen drempelwaarde → zo laag mogelijk en juist niet hoger!

• Overheid vraagt van bedrijven dat ze zelf een grenswaarde vaststellen die 
gezondheidskundig gebaseerd is, maar ze verhogen zelf de grenswaarde (ver 
boven de gezondheidskundige grenswaarde 0,2 mg/m3)

• Meelstof zit nu op hetzelfde niveau als de grenswaarde voor inert stof in 
omringende landen. 

• TSB-regeling allergisch beroepsastma: dweilen met de kraan open?

Slikken of blozen?



✓Wees alert op inhalatieallergenen in de voedingsmiddelenindustrie

✓Goede (werk)diagnose (voorkom een dwaalspoor en werkplekonderzoek is duur)

✓Blootstellingsonderzoek is essentieel voor aantonen relatie tussen ziekte en werk

✓Gerichte vraagstelling, gericht op causaal agens

✓Blootstellingsonderzoek: je kunt heel ver gaan in het identificeren van de oorzaak

✓Zorg dat je preventief bezig bent, voordat het te laat is!



Slikken of stikken? Take home.... 



Wie zijn wij?

NKAL

Dr. Jos Rooijackers, longarts

Dr. Nicole Verheijen, longarts

Ing. Mischa Niederer, physician assistant

Dr. ir. Remko Houba, arbeidshygiënist

Ing. Vanessa Zaat, arbeidshygiënist

Ir. Nettie van der Meer, arbeidshygiënist

Bernadette Aalders, longfunctie-analiste

Desiré Keun, longfunctie-analiste

IRAS

Prof. Dr. Ir. Dick Heederik, epidemioloog

Waar kunt u ons vinden?

www.nkal.nl

helpdesk@nkal.nl
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