
Voorkom 
beroepsziekten 
door 
gevaarlijke stoffen
Tips en tools voor  
preventiemedewerkers



Introductie
In Nederland worden veel te veel werknemers ziek door gevaarlijke stoffen. Jaar-
lijks overlijden ruim 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaar-
lijke stoffen. Als preventiemedewerker heb je een centrale rol binnen jouw organi-
satie om veilig en gezond  werken onder de aandacht te brengen. Daar hoort ook 
aandacht voor beroepsziekten bij. 

Beroepsziekten ontwikkelen zich vaak in de loop van de jaren. Dat maakt het lastig 
om het als thema onder de aandacht te krijgen bij management en collega’s. In deze 
presentatie vind je informatie, tips en links die jou kunnen helpen om gezond en 
veilig te werken met gevaarlijke stoffen bespreekbaar te maken en beroepsziekten te 
voorkomen. 

In deze presentatie krijg je: 
1. Meer informatie over beroepsziekten die je helpt om het thema op de kaart te 
zetten.
2. Handvatten voor stappen die je kunt nemen om de kans op een beroepsziekten 
veroorzaakt door gevaarlijke stoffen te verlagen.

Klik op de  buttons voor de  
onderliggende informatie. Klik op 

 om terug te gaan naar de start-
pagina.





1.000.000+
medewerkers heeft op het werk te 
maken met gevaarlijke stoffen.

15% COPD
Van de werkgerelateerde aandoeningen kent COPD de grootste 
maatschappelijke ziektelast (15%), gevolgd door longkanker (10%).

> 50%
In de zorg, landbouw, industrie 
en bouw is meer dan 50% van de 
geconstateerde beroepsziekten 
veroorzaakt door blootstelling 
aan stoffen. 

Bron 14 mei 2018 RISICO BEROEPSZIEKTE DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN GROOTST IN LANDBOUW, INDUSTRIE EN ZORG - NEA 2016: TNO/CBS - RIVM 2015

Cijfers en feiten
1. Beroepsziekten



Bron mkb servicedesk  - Kerncijfers beroepsziekte 2017 - VTV 2018

Cijfers en feiten
2. De kosten

Een verzuimdag  
kost gemiddeld  
€250 tot €400 per dag.

€ 1,1 miljard
Van de arbeidsgerelateerde zorguitgaven wordt 
veroorzaakt door stoffen / omgevingsfactoren.

146.500 
verzuimdagen
per jaar door beroepsziekten door 
stoffen. Dit is gemiddeld 10,2 
verzuimdagen per werknemer 
bovenop verzuim door andere 
redenen.



Bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt vaak gedacht aan giftige 
dampen zoals asbest, lasrook en kwartsstof. Maar ook allergenen,  endo-
toxinen en desinfectantia kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen.
In het overzicht zijn de belangrijkst stoffen op een rijtje gezet waaraan werk-
nemers in de bouw, industrie, zorg en landbouw worden blootgesteld.

Risicovolle stoffen

Dieselrook

Lasrook

Organische stoffen

Allergene stoffen (pollen, schimmels, meelstof, enzymen)

Houtstof

Asbest

Oplosmiddelen

Overige chemische middelen

Kwartsstof

Bouw Industrie Zorg Landbouw

Cijfers en feiten
3. Risicovolle stoffen

Meer weten? 

Kijk op www.beroepsziekten.nl voor een volledig 
overzicht van beroepsziekten. 

www.werklongencheck.nl geeft inzicht in risico’s 
en geeft maatregelen aan die helpen om bloot-
stelling te voorkomen. De tool bevat factsheets 
met branche-specifieke informatie.

www.beroepsziekten.nl
www.werklongencheck.nl


Samenwerking
Betrokken partijen en 
professionele ondersteuning

Het is niet altijd makkelijk om het thema beroepsziekten bij het management-
team onder de aandacht te krijgen. Samenwerken met andere partijen in de 
organisatie, zoals human resources (HR) en de ondernemingsraad (OR) kan 
helpen om het onderwerp op de agenda te krijgen.

Daarnaast zijn er twee soorten externe professionals: de Arbeidhygiënist en 
Bedrijfsarts, die je kunnen ondersteunen. Zij kunnen adviseren over risico’s 
door het werken met gevaarlijke stoffen en het voorkomen van gezondheids-
schade.



Deze partijen binnen de organisatie 
hebben ook een officiële rol als het gaat 
om gezond en veilig werken. Door samen 
te werken kun je meer voor elkaar krijgen. 
Als preventiemedewerker kun je een coör-
dinerende rol op je nemen. 

Klik op de persoon voor nadere 
omschrijving of gebruik de toets



Human Resources 
Verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en inperken van verzuim.  

  HR of de Arbodienst stellen periodiek verzuimrapportages op. Uit 
de verzuimanalyse of in gesprek met de bedrijfsarts kan worden 
nagegaan of er medewerkers zijn met klachten als gevolg van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

  HR zet verschillende instrumenten in om medewerkers veilig 
en gezond te houden, zoals personeelsbeleid, Periodiek 
Arbeidskundig Onderzoek (PAGO) of Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO), beroepskeuringen en een programma 
duurzame inzetbaarheid.

  HR is meestal vertegenwoordigd in het managementteam en 
periodiek overleg met de Arbodienst.

Wat kun je ermee?

Bespreek of er specifieke aandachtspunten naar voren komen 
uit bijvoorbeeld de verzuimrapportages, de uitkomsten van een 
PAGO/PMO of medewerkerstevredenheidsonderzoek. Kijk waar 
aandacht voor nodig is en maak een gezamenlijk plan om te 
presenteren aan het management.



Ondernemingsraad
  De OR behartigt de belangen van het personeel in een onder-
neming. 

  Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de perso-
neelsbelangen. 

  Zo bevordert de OR dat er goede arbeidsomstandigheden zijn 
en dat regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rust-
tijden worden nageleefd.

  Om dit te realiseren hebben ze periodiek overleg met de werk-
gever. Bij belangrijke kwesties kan de OR de achterban raad-
plegen. De OR mag ook deskundigen raadplegen. 

Wat kun je ermee?

Overleg als preventiemedewerker regelmatig met de OR over  
arbogerelateerde thema’s. Betrek eventueel de bedrijfsarts en/of 
arbeidshygiënist bij het overleg.



Management
  Verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn 
van medewerkers.

  Gevoelig voor onderbouwing van investering door onder 
andere het verhogen van arbeidsproductiviteit, bedrijfsimago, 
het voorkomen van claims en voldoen aan wet- en regelgeving 
(compliancy).

  Periodiek overleg met OR en periodiek overleg met de 
bedrijfsarts.

  Het management is verantwoordelijk voor opvolging van de 
Management of Change procedure. Dit betekent dat bij veran-
deringen o.a. de RI&E moet worden herzien. Betrek hen bij 
het opstellen. Leg uit hoe dit bijdraagt aan het verhogen van 
productiviteit en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Wat kun je ermee?

Probeer met regelmaat een afspraak in te plannen om te praten 
over de stand van zaken op het gebied van veilig en gezond 
werken. Management zal uiteindelijk goedkeuring moeten geven 
op investeringen en veranderingen in bijvoorbeeld werk- 
methodes. 



Inkoop
Hun rol in gezond en veilig werken:

  Verantwoordelijk voor aankoop arbogerelateerde middelen 
zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). 

  Driver voor hen is scherp inkopen waarbij prijs en onderhouds-
contracten belangrijke koopoverweging zijn.

  Zij hebben minder zicht op effectiviteit van middelen op 
gezond en veilig werken. Ze zijn daarvoor afhankelijk van de 
aangeleverde input van derden.

Wat kun je ermee?

Ondersteun de afdeling inkoop bij het opstellen van programma 
van eisen waaraan arbomiddelen dienen te voldoen. Bijvoorbeeld 
bij het inkopen van PBM’s door het opstellen van een overzicht 
met welke PBM’s bij welke taak moeten worden gedragen.

Denk mee over het inkoopbeleid. Zorg dat er aandacht is voor 
bijvoorbeeld geluidsniveaus, ergonomische eisen en minimali-
seren van chemische stoffen in producten.



Facilitair management
Hun rol in gezond en veilig werken:

  Onderhoud / facilitair management is verantwoordelijk voor 
onderhoud aan installaties en middelen.

Wat kun je ermee?

  Stel samen met het onderhoudsmanagement een onder-
houds- en reinigingsplan op voor tijdig onderhoud aan de 
technische installaties zoals afzuiging en ventilatiesystemen en 
voor de persoonlijke beschermingsmiddelen waar onderhoud 
voor nodig is. 



Medewerkers
Hun rol in gezond en veilig werken:

  Uiteindelijk werk je samen gezond en veilig.

Wat kun je doen om ze veilig met gevaarlijke stoffen te laten 
werken?

  Zorg voor voorlichting over risico’s van het werken met gevaar-
lijke stoffen. Zorg dat er aandacht is voor maatregelen en leg 
uit waarom ze belangrijk zijn.

  Creëer draagvlak bij de medewerkers door hen te betrekken 
bij het bedenken van oplossingen en het opstellen van proce-
dures en werkinstructies om beroepsziekten te voorkomen.

  Laat medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen 
testen, zodat zij zelf kunnen aangeven welke zij prettig vinden. 
Daarmee verhoogt de kans dat men ze ook echt gaat dragen.



Om te voorkomen dat een medewerker ziek wordt door blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, kun je ondersteuning vragen van twee professionals: de 
arbeidshygiënist en de bedrijfsarts. Zij worden als kerndeskundigen in de 
Arbowet genoemd voor ondersteuning en advies.
Kerndeskundigen kunnen met hun kennis helpen bij het inventariseren van 
risico’s door gevaarlijke stoffen. Als preventiemedewerker (en medewerker) 
heb je veel kennis over de bedrijfsprocessen. De kerndeskundige brengt 
naast kennis over stoffen en maatregelen ook ervaringen uit andere bedrijven 
en branches mee. Daarmee kun je elkaar versterken. 

Kosten

Zorg dat je weet welke kosten je kunt verwachten en overleg 
met je leidinggevende. Is er een contract met een Arbo-
dienst? Dan kunnen zij hoogstwaarschijnlijk zorgen voor 
deskundige ondersteuning. Vraag wel na of kosten hiervoor 
binnen het raamcontract vallen of dat er extra kosten in 
rekening worden gebracht.



De 
Arbeidshygiënist

Arbeidshygiënisten richten zich op factoren die een schadelijke invloed kunnen 

hebben op de gezondheid. Denk daarbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

en biologische factoren, zoals virussen, bacteriën, schimmels.

Zij adviseren over te nemen maatregelen, beleid, inzet van PBM en aanpassingen 

van werkplekken. Ook kunnen zij blootstelling aan gevaarlijke stoffen meten en 

beschermende maatregelen opstellen. 

Werknemers kunnen met vragen of klachten, bijvoorbeeld over het werken met 

gevaarlijke stoffen, een afspraak maken voor een spreekuur, ook preventief.

De bedrijfarts De bedrijfsarts kan bij ziekte en verzuim aangeven wat een werknemer 

nog verantwoord kan doen en wat kan helpen bij het herstel en werkher-

vatting. Preventief kan de bedrijfsarts werkplekonderzoek doen, werkaan-

passingen en preventieve maatregelen voorstellen en een intredeonderzoek, 

PAGO of PMO uitvoeren. 

Werknemers kunnen tijdens het arbospreekuur bij de bedrijfsarts terecht, ook 

preventief, als er nog geen klachten zijn. Daarnaast kan de bedrijfsarts een 

aanstellingskeuring uitvoeren, indien een aanstellingskeuring is toegestaan.



Door Inspectie SZW is een 4-stappenplan ontwikkeld waarmee je als bedrijf 
grip krijgt op mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hieruit volgen 
maatregelen indien medewerkers gezondheidsrisico’s lopen. Zie onderstaand 
figuur. Klik op de 4 stappen voor meer toelichting. Uitgebreide informatie is 
beschikbaar in  de zelfinspectietool van Inspectie SZW. 

Let op: het volledige plan vraagt om veel inzicht en informatie. Vraag hierbij 
eventueel hulp van specialisten, zoals een arbeidshygiënist. Zij hebben de 
kennis en kunde om een bedrijf te begeleiden.

4-stappenplan 
Voor beheersing blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen.

https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl


  Inventariseer alle aanwezige stoffen, zowel stoffen die worden gebruikt als 
stoffen die ontstaan in een werkproces.

  Leg eigenschappen van stoffen vast. Raadpleeg hiervoor de Material Safety 
Data Sheets (MSDS) en etiketteringen.

  Registreer de zogeheten CRM-stoffen (kankerverwekkende, reprotoxische 
en mutagene stoffen).

  Vervang CRM-stoffen voor minder schadelijke stoffen. Indien dit niet 
mogelijk is, geef hiervoor een (schriftelijke) onderbouwing.

  Bepaal op welke manieren de medewerkers blootgesteld worden aan de 

gevaarlijke stoffen (huid, luchtwegen, inslikken).

Stap 1
Inventariseer



  Bepaal de blootstelling (formule: blootstellingstijd x blootstellingsniveau). 
  Stel blootstellingsniveaus vast door fysieke metingen of schattingen  
(zoals  stoffenmanager, chemrade).   

  Laat een PAGO of PMO uitvoeren met specifieke aandacht voor signalering 
van potentiële gezondheidsschade door gevaarlijke stoffen.

  Maak een verzuimanalyse waarin ook aandacht is voor basisoorzaken van 
verzuim.

  Voer eventueel biomonitoring uit om op basis van concentraties stoffen in 
bloed of urine na te gaan wat voor blootstelling individuele medewerkers 
aan stoffen hebben gehad.

Stap 2
Beoordelen

https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/bijlagen/SZW_ZIGS_Bijlage_5.pdf


  Stel maatregelen op. Betrek hier een brede vertegenwoordiging uit het 
bedrijf bij en vraag eventueel ondersteuning door een arbodeskundige, 
bijvoorbeeld een arbeidshygiënist.

  Registreer medewerkers die blootgesteld worden aan CRM-stoffen.
  Stel maatregelen op volgens de STOP-strategie

Stap 3
Maatregelen



  Evalueer of de maatregelen effectief zijn. Bied de medewerkers periodiek 
een PAGO/PMO aan, met daarin onderzoeken waarmee kan worden 
aangetoond of gezondheidswaarden stabiel of positiever worden.

  Zorg dat veiligheid standaard wordt meegenomen bij veranderingen van 
processen, nieuwe installaties, etc. Stel hiervoor een Management Of 
Change procedure op waarin staat dat bij wijzigingen gezond en veilig 
werken wordt meegenomen. Bij introductie van nieuwe gevaarlijke stoffen 
wordt actief gezocht naar alternatieven in de markt die niet of minder 
schadelijk zijn voor de gezondheid.

  Zorg voor voorlichting en instructies over de risico’s van het werken met 
gevaarlijke stoffen en de maatregelen die getroffen zijn om veilig te werken.

  Maak een procedure voor onderhoud van technische voorzieningen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief reinigingsregime. 

  Toets via een verzuimanalyse of in overleg met de bedrijfsarts of er signalen 
zijn die vragen om nadere inventarisatie (stap 1).

  Voer eventueel biomonitoring uit om op basis van concentraties stoffen in 
bloed of urine na te gaan wat voor blootstelling individuele medewerkers 
aan stoffen hebben gehad.

  Houd gedragsobservatierondes om te beoordelen of medewerkers 
conform werkinstructie en de geboden faciliteiten de werkzaamheden 
veilig en gezond uitvoeren.

Stap 4
Borgen



STOP-strategie Stap 1:

S = Substitutie

  Vervang gevaarlijke stoffen door 
minder gevaarlijke alternatieven.  

Stap 2:

T = Technische maatregelen

  Voorzie technische maatregelen. 
Bijvoorbeeld (punt) afzuiging of 
het uitvoeren van werkzaam-
heden in zuurkasten. 

Stap 4:

P = Persoonlijke 
beschermingsmiddelen

  Stel een PBM-matrix op met 
welke PBM’s medewerkers 
moeten dragen bij welke taak. 

  Houd rekening met juiste 
bescherming en draagcomfort.

Stap 3:

O = Organisatorische 
maatregelen 

  Stel een werkrooster op of pas 
taakroulatie toe waardoor mede-
werkers minder lang worden 
blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen.



Organisatorische 
aandachts-
punten

Het Rijksinstituut voor veiligheid en milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan 
gedaan naar basisoorzaken die geleid hebben tot beroepsziekten. Daaruit zijn 
4 taken  en 8 mogelijke organisatorische basisoorzaken gekomen.

Let er als preventiemedewerker op dat deze 4 taken goed worden ingericht en 
uitgevoerd.



2 Toezicht
Is er voldoende toezicht op correct 
gebruik van de beschikbaar 
gestelde middelen?

3 Gebruik
Worden de beschikbaar gestelde 
middelen gebruikt en ook op de 
juiste manier?

4 Verschaffen
Zijn bijvoorbeeld beschermings-
middelen correct verstrekt en is er 
voldoende voorlichting gegeven? 

1 Onderhouden
Worden de middelen goed 
onderhouden, gereinigd of tijdig 
vervangen?

Als organisatie zijn er 4 belang-
rijke organisatorische taken op 
het gebied van gezond en veilig 
werken die van belang zijn om 
beroepsziekten te voorkomen. Als 
de organisatie deze taken niet goed 
uitvoert, kan dit leiden tot beroeps-
ziekten. 



1 Materieel
Zijn het materiaal en de reserveon-
derdelen geschikt voor de taak en 
van de juiste kwaliteit? 

Zijn de materialen beschikbaar?

3 Motivatie,  
 alertheid
Verwijst naar de intentie en moti-
vatie waarmee medewerkers (let 
op: de gehele organisatie valt hier-
onder) hun taak uitvoeren.

2 Competentie
Beschikken de personen over de 
juiste kennis en vaardigheden om 
een taak uit te voeren? Kijk hierbij 
ook naar de selectie- en trainings-
procedure van het bedrijf.

4 Ergonomie
Is er een fit tussen de gebruiker en 
de machine? Zijn ze goed op elkaar 
afgesteld? Het refereert aan al het 
gebruikte/bediende materiaal dat 
wordt ingezet bij de inspectie of het 
onderhoud.

Is het werk op de juiste manier 
georganiseerd? Deze 8 organisa-
tie-aspecten zijn van belang voor 
een veilige en gezonde manier van 
werken.



5 Communicatie  
 en coordinatie
Interne communicatie is de communicatie die er tijdens het 
uitvoeren van een taak voor zorgt dat deze wordt uitge-
voerd volgens de geldende relevante richtlijnen. Denk ook 
aan werkinstructies en communicatiekanalen, zoals verga-
deringen, logs, telefoon en radio.

8 Tegenstrijdige  
 belangen
Welke afwegingen maakt een medewerker tussen veiligheid en andere 
bedrijfsdoelstellingen? Gemakzucht, tijdsdruk of sociale druk kunnen 
ertoe leiden dat een medewerker de keuze maakt om andere zaken boven 
veiligheid te kiezen.

6 Beschik-
baarheid 
Zijn er voldoende mensen? En 
beschikken de aan de taak toege-
wezen mensen over voldoende tijd 
en competanties?

7 Plannen en 
 procedures
Gedetailleerde beschrijving van 
procedures, regels en specifieke 
prestatiedoelstellingen. Maak dit 
concreet: beschrijf frequentie van 
onderhoud en wanneer en wie 
onderhoud pleegt.



Goede 
voorbeelden



De zorg
De zorg is een van de top-4 branches waarin gewerkt 
wordt met gevaarlijke stoffen. Denk aan narcosegassen, 
cytostatica, geneesmiddelen (vernevelen), chirurgische 
rook en formaldehyde.

Substitutie: Bij schoonmaak wordt er gebruik gemaakt 
van eco-vriendelijke varianten. Tevens zijn er alterna-
tieven voor latex-handschoenen. 

Technisch: Er wordt gezorgd voor goede ventilatie, 
onder- en overdrukruimtes en specifieke afzuiging 
(bijvoorbeeld bij werktafels). Er worden andere 
syntheseroutes gekozen voor stoffen, waarbij geen 
kankerverwekkende tussenproducten ontstaan.

Organisatorisch: Voorlichting over de gevaren van 
werken met gevaarlijke stoffen.



Substitutie: Materiaal dat geen of minder kwarts bevat.

Technisch: Toepassen van gereedschap met afzuiging 
en/of watertoevoer. Afzuiging die goed aansluit op het 
werkvlak. Scheiden van stoffige werkzaamheden van 
overige werkzaamheden door plaatsen van (tijdelijke) 
afscherming. Ventilatie van de ruimte.

Organisatorisch: Bewerkingsmethoden waarbij zo 
min mogelijk kwartsstof vrijkomt, bijvoorbeeld door te 
knippen in plaats van te zagen of door nat te werken.
Schoon huishouden door periodiek schoon te maken.
Stoffige werkzaamheden zo plannen dat anderen er 
geen last van ondervinden.

Persoonlijk: Om te zorgen dat medewerkers de juiste 
PBM’s dragen kan een PBM-matrix uitkomst bieden. In 
de PBM-matrix staat welke PBM’s gedragen dienen te 
worden bij welke taken.

De Bouw

In de bouw worden verschillende activiteiten uitgevoerd 
waarbij medewerkers worden blootgesteld aan gevaar-
lijke stoffen. Deze stoffen kunnen in de vorm van stof, 
gas, aeresolen of dampen voorkomen. Als voorbeeld 
nemen we kwarts. Hier zijn de volgende maatregelen 
mogelijk mogelijk.



Technisch: Gebruik apparatuur met bronafzuiging of 
pas plaatselijke afzuiging toe. Bevochtig de constructie 
of houd het nat. Schraap oude verflagen af in plaats van 
machinaal schuren of slijpen.

Organisatorisch: Geef voorlichting over de risico’s en 
het voorkomen van blootstelling aan chroom VI. 

Persoonlijk: Om te zorgen dat medewerkers de juiste 
PBM’s dragen kan een PBM-matrix uitkomst bieden. In 
de PBM-matrix staat welke PBM’s gedragen dienen te 
worden bij welke taken. 

Industrie (en bouw)
Chroom VI is veel in het nieuws en wordt nogal eens, 
onterecht, vergeleken met asbest. Niet alle chroom 
is chroom VI. Chroom VI is veel gebruikt in corrosie-
werende verf (chromaten), bij impregneren van hout 
en leer, cement, chroomzuur (galvano) en het wordt  
gevormd bij het lassen van RVS. Afhankelijk van de werk-
wijze waarbij chroomhoudend materieel bewerkt wordt, 
moeten adequate maatregelen getroffen worden. 



Substitutie: Vervanging van benzine door 
alkylaat-brandstoffen die aanzienlijk minder uitstoot 
hebben van schadelijke gassen (> 90% minder).

Technisch: Vervanging van benzinemotoren door 
motoren die geschikt zijn voor alkylaatbrandstof. Hand-
gereedschappen met benzinemotoren vervangen voor 
(op de rug gedragen) accu-gereedschap. 

Organisatorisch: Werken in afgesloten machines (o.a.  
grasmaaien, hagen knippen met een tractor), waardoor 
geen uitstoot van voorbijrijdend verkeer wordt inge-
ademd. 

Persoonlijk: Om te zorgen dat medewerkers de juiste 
PBM’s dragen kan een PBM-matrix uitkomst bieden. In 
de PBM-matrix staat welke PBM’s gedragen dienen te 
worden bij welke taken. 

Groenvoorziening 
en hovenierssector 

In de groenvoorziening- en hovenierssector hebben de 
laatste jaren positieve ontwikkelingen plaatsgevonden 
waardoor het risico op beroepsziekten is verkleind. In 
het verleden werden veel gevaarlijke stoffen gebruikt, 
waaronder diverse onkruidbestrijdingsmiddelen 
(Glyfosaat), biociden en brandstoffen (benzine en diesel) 
voor in de motorgereedschappen. Daarnaast was er ook 
blootstelling aan uitlaatgassen. Voor het laatste kunnen 
de volgende maatregelen worden genomen:



Organisatorisch: Geef voorlichting over biologische 
agentia in relatie tot teken en de borrelia bacterie.

Persoonlijk: Draag kleding met lange pijpen en 
mouwen, bedek hals en hoofd zoveel mogelijk.  
         

Groenvoorziening 
en hovenierssector (2)

In deze sector kan men worden blootgesteld aan biolo-
gische agentia. Denk bijvoorbeeld aan teken die de 
ziekte van Lyme kunnen overbrengen. De laatste jaren 
komen in Nederland steeds meer teken voor. Van deze 
teken is 20% besmet met de veroorzaker van de ziekte 
van Lyme, de borrelia bacterie. In de maanden maart tot 
en met oktober, bij warmer weer, is de teek actief en op 
zoek naar een “bloeddonor” om verder te groeien in zijn 
groeistadia. (zie voor verdere info: www.tekenradar.nl). 

http://www.tekenradar.nl


Tips tools en informatie

  Centrum voor Beroepsziekten: cijfers / overzichten van stoffen/risico’s per branche
  Nationale enquete arbeidsomstandheden: 2-jaarlijks onderzoek naar arbeidsomstandigheden.
  Volksgezondheid en zorg: cijfers ziektelast in Nederland
  Arboportaal: informatie over beroepsziekten en veilig en gezond werken in het algemeen
  inPreventie: informatie voor preventiemedewerkers
  EU-osha: Europese campagne op het gebied van gevaarlijke stoffen
  Bureau beroepsziekten: hulp bij aansprakelijkheidskwesties
  Long Alliantie Nederland: longziekten als gevolg van werk
  Zelfinspectie gevaarlijke stoffen van Inspectie SZW
  RIVM onderzoek: “Leren van beroepsziekten?” 
  Opgelucht: publicatie over longziekten als gevolg van werk
  Arbodeskundige hulp: tool om de juiste arbodeskundige bij je vraag te vinden
  Werk- en longencheck: test voor werknemers om na te gaan of hun werk mogelijk effect heeft op hun 
luchtwegen (Long Alliantie Nederland en Longfonds)

Daarnaast zijn voor verschillende branches arbocatalogi opgesteld. In een arbocatalogus beschrijven 
werkgevers en werknemers hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig 
werken. Een arbocatalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische hand-
leidingen voor veilig en gezond werken, specifiek gericht op de branche. Op Arboportaal is een overzicht met 
getoetste arbocatalogi te vinden.

https://www.beroepsziekten.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/19/nationale-enquete-arbeidsomstandigheden-2016
https://www.volksgezondheidenzorg.info/ziektelast-nederland
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/beroepsziekten
www.inpreventie.nl/
https://osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances
https://www.fnv.nl/diensten/advies-en-hulp/bureau-beroepsziekten
www.longalliantie.nl/
https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/
https://www.rivm.nl/publicaties/leren-van-beroepsziekten-nieuw-perspectief-verkend-verkenningsstudie-storybuilder-voor
http://opgelucht.nl
www.arbodeskundigen.inpreventie.nl/
https://yourlungsatwork.europeanlung.org/nl/index


Over de Nederlandse Vereniging 
voor Arbeidshygiëne 
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) heeft zo’n 500 leden. De arbeidshygiënist is een 
schakel tussen de organisatie en de vele deskundigen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden. De 
arbozorg is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel. Arbeidshygiëne is één van de vier kern-
disciplines die in de Arbowet worden genoemd. Een certificeringsregeling beschermt de deskundigheid van de 
beroepsbeoefenaren.

Het vakgebied van de arbeidshygiënist

Arbeidshygiënisten richten zich op factoren die een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid. 
Denk daarbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische factoren (virussen, bacteriën, schimmels), 
fysische factoren (lawaai, trillingen, verlichting, straling, klimaat) en fysieke belasting. Het voorkomen van 
gezondheidsschade op korte en lange termijn staat centraal. Arbeidshygiënisten kunnen adviseren over te 
nemen maatregelen, beleid, aanpassingen van werkplek en inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook 
kunnen zij blootstelling aan gevaarlijke stoffen meten en beschermende maatregelen opstellen. Daarnaast 
voeren ze werkplek- en organisatieonderzoek uit.
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Op www.arbeidshygiene.nl is 
meer informatie te vinden over het 
vakgebied van de arbeidshygiënist. 
U kunt via de NVvA ook in contact 
komen met arbeidshygiënisten.

http://www.arbeidshygiene.nl
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