
 

Screening gezondheidseffecten door oplosmiddelen blootstelling 

Oplosmiddelen en effecten op de gezondheid 

Dat oplosmiddelen effecten op het centraal zenuwstelsel hebben is reeds lang bekend: acute 

narcotische effecten ontstaan na inademing van hoge dampconcentraties. Medisch heeft dit 

voorafgaand aan de ontwikkeling van moderne narcotica toepassing gevonden in het gebruik van 

chloroform en trichloorethyleen in de anesthesie. Ook in arbeidssituaties zijn milde acute narcotische 

effecten goed bekend. 

Vanaf de jaren zeventig van de afgelopen eeuw werd in Scandinavië gewezen op de mogelijk 

schadelijke gevolgen van langdurige, relatief lage blootstelling aan oplosmiddelen. In tabel 1 (naar 

White en Proctor, 1997) wordt een overzicht gegeven van de verschillende ziektebeelden van het 

centraal zenuwstelsel die door oplosmiddelen kunnen worden veroorzaakt. 

Bij een matig ernstige OPS (organisch psycho syndroom) of het synoniem CTE (chronische toxische 

encefalopathie) kan de ziekte worden vastgesteld; lichtere vormen zijn moeilijk objectiveerbaar. De 

ernstige vorm van CTE, het dementieel beeld, wordt door de gebruikelijke oplosmiddelen niet gezien. 

Dit ziektebeeld is wel bekend door het werken met zwaveldisulfide in de rayonindustrie en bij 

methylbromide werkers. Met CTE door oplosmiddelen wordt dus de matig ernstige vorm bedoeld. 

Organische oplosmiddelen zijn lipofiel en worden na opname opgeslagen in vetrijke weefsels zoals 

het brein, het onderhuidse vetweefsel, zenuwbanen en de lever. De tijd waarin de helft van de 

opgenomen oplosmiddelen het lichaam heeft verlaten (halfwaardetijd) varieert van 30 minuten tot 36 

uur. Van sommige oplosmiddelen zijn specifieke effecten op het zenuwstelsel bekend, zoals 

aantasting van zenuwbanen van armen en benen, perifere neuropathie (n-hexaan) en blindheid 

(methanol). Ook hebben sommige oplosmiddelen effecten op de lever (chloroform en 

tetrachloorkoolstof) of kankerverwekkende eigenschappen (benzeen). Een aspecifiek effect, dat alle 

oplosmiddelen gemeen hebben, is het (pre-) narcotisch effect, dat optreedt na inhalatie. In de 

arbeidssituatie hebben we meestal te maken met mengsels van oplosmiddelen en komen de 

specifieke beelden weinig voor. Er zijn geen aanwijzingen dat CTE exclusief door blootstelling aan 

specifieke oplosmiddelen ontstaat. Evenals de acute narcotische effecten is CTE waarschijnlijk ook 

een aspecifiek effect van alle oplosmiddelen. Het mechanisme van de toxische werking van 

oplosmiddelen op het zenuwstelsel is nog niet bekend, maar men vermoedt dat zich actieve 

metabolieten vormen, (vrije radicalen), of dat een verandering optreedt in de membranen van de 

zenuwcellen. 

Naast bovengenoemde effecten zijn oplosmiddelen irriterend voor de slijmvliezen en huid, die ook 

ontvet wordt bij contact. 



 

 

Tabel 1 Effecten van oplosmiddelen op het centraal zenuwstelsel: acuut en chronisch 

Ziektebeeld Duur Symptomen Restverschijnselen 

Acute narcotische 

effecten 

minuten 

tot uren 

CZS-depressie, hoofdpijn, duizeligheid, 

misselijkheid 

Geen 

Acute toxische 

encephalopathie 

minuten 

tot uren 

Verwardheid, coma, epileptische 

aanvallen 

Soms permanente  

cognitieve 

functiestoornissen 

Neurastheen 

syndroom 

dagen tot 

weken 

Depressie, prikkelbaarheidheid, 

concentratiestoornissen 

Geen (mogelijk na 

meerdere episodes) 

Matig ernstige 

CTE 

  

maanden 

tot jaren 

moeheid, vergeetachtigheid, stemmings-, 

concentratie- en oriëntatiestoornissen 

na staken van de 

blootstelling kan 

verbetering optreden, 

maar er kunnen cogni-

tieve stoornissen blijven 

bestaan 

Ernstige CTE jaren Cognitieve en emotionele veranderingen 

ernstiger dan bij de milde vorm: 

dementieel ziektebeeld met progressieve 

en globale aantasting van intelligentie en 

ernstige geheugenstoornissen 

Irreversibel 

 

Historie screening op OPS 

Op initiatief van Arbouw zijn rond 1990 door TNO instrumenten ontwikkeld voor de vroege opsporing 

van OPS (Organisch Psychosyndroom door oplosmiddelen), internationaal Chronic Solvent-induced 

Encephalopathy (CSE) genaamd. Deze instrumenten zijn een specifieke vragenlijst, de NSC-60 en 

een gecomputeriseerde neuropsychologische testbatterij, de NES (neurotoxic evaluation system). 



 

Beide zijn bedoeld voor groepsonderzoek en niet voor individuele diagnostiek. Op grote schaal zijn 

deze instrumenten toegepast in het kader van periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek bij schilders. 

De trapsgewijze systematiek is vastgelegd in een SZW brochure (van der Laan et al., 1997) en 

uitgewerkt in een Arbouw procedure. Bij schilders heeft dit geleid tot de vroege opsporing van 

tientallen gevallen van OPS en een bewustwording van de oplosmiddelenproblematiek in deze 

branche. Na minimalisatie van de blootstelling aan oplosmiddelen, vanaf circa 2000 toen een verbod 

op oplosmiddelenrijke producten binnenshuis van kracht werd, verminderde de effectiviteit van de 

screeningsmethode en is de screening bij schilders in 2004 gestaakt (Spee et al, 2012). Er werden bij 

screening geen nieuwe gevallen meer gevonden en de vele vals positieve bevindingen leiden tot 

ongerustheid en onnodige verwijzingen naar de Solvent Teams.  

Er is geen reden om aan te nemen dat dit in andere branches / bedrijven met blootstelling aan 

oplosmiddelen anders zou zijn dan bij schilders in de bouw. De indicatie voor het toepassen van een 

PMO voor oplosmiddelenwerkers is dan ook beperkt tot die bedrijven/branches waarin nog een 

substantiële blootstelling aan oplosmiddelen bestaat. Als vuistregel zou hiervoor een gemiddelde 

blootstelling van > 10% van de MAC-waarde kunnen gelden.  

Bij schilders die gezondheidsklachten hebben waarvan de bedrijfsarts vermoedt dat het 

oplosmiddelen-gerelateerd is, heeft Arbouw de mogelijkheid van een individuele verwijzing voor nader 

onderzoek gecreëerd en vastgelegd in een ‘Richtlijn Neurotoxicologische klachten’ (Arbouw, 2006). 

Hierbij kan na een beoordeling van de bedrijfsarts verwijzing voor screenend neuropsychologisch 

onderzoek en bij positieve uitkomst verwijzing naar het Solvent Team plaatsvinden.  

 

Screening op OPS anno 2012 

Door het verminderd gebruik en veroudering van de instrumenten voor de screening (NSC-60 en 

NES) is TNO vanaf 2012 gestopt met deze activiteit. De NSC-60 is via het Nederlands Centrum voor 

Beroepsziekten gratis te verkrijgen en nog voor groepsscreening beschikbaar; de NES test zal niet 

meer worden afgenomen wegens verouderde technologie. Indien er op de NSC-60 signalerend 

gescoord wordt, kan een gesprek met de bedrijfsarts nadere informatie verschaffen. Op indicatie kan 

verwijzing naar één van beide Solvent Teams plaatsvinden. 

 

Screening, een activiteit vol valkuilen 

Het centrale idee achter vroege opsporing en behandeling is eenvoudig. Een goed 

screeningsprogramma voorziet aan de ene kant in opsporing en behandeling van een eerder niet 

ontdekte ziekte en aan de andere kant vermijding van schade aan degenen die de ziekte niet hebben. 

Screening is een activiteit waarover veel discussie is gevoerd, vooral op het terrein van 

kankerscreening en screening op genetische factoren. De klassieke WHO criteria van Wilson and 



 

Junger over ‘Principles and practice of screening’ zijn verder ontwikkeld en geherformuleerd 

(Andermann et al, 2008), met als belangrijkste:  

• Evidentie op effectiviteit; duidelijk omschreven programma waarbij naast testen en 

behandeling/advisering ook voorlichting is geïntegreerd.  

• Kwaliteitsborging; respect voor privacy en keuzevrijheid 

• De baten moeten opwegen tegen de risico’s: gevaar van medicalisering, onnodige onrust, 

onnodig medisch onderzoek, kosten. (‘primum non nocere’) 

 

Voorwaarden verwijzing naar Solvent Team 

Patiënten waarbij de vraag speelt of de huidige klachten mogelijk zijn veroorzaakt door langdurige 

blootstelling aan oplosmiddelen kunnen worden doorverwezen naar een van beide Solvent Teams in 

Nederland. Patiënten worden uitgenodigd voor een onderzoek bij een van de Solvent teams als wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1) Er is sprake van beroepsmatige langdurige blootstelling aan oplosmiddelen of andere 
neurotoxische stoffen 

2) Het beloop van de klachten in de tijd past bij het beloop van de blootstelling  

o (klachten ontwikkelen zich geleidelijk gedurende de blootstellingperiode en na staking 

van de blootstelling nemen de klachten niet substantieel toe, er is geen latentietijd) 

3) Andere oorzaken voor de klachten zijn zoveel mogelijk uitgesloten 

 

Informatie bij verwijzing 

Idealiter voldoet verwijzing naar het Solvent Team aan enkele kwaliteitseisen, inhoudelijk en 

procedureel. Van de verwijzer wordt verwacht dat er een duidelijke vraagstelling wordt geformuleerd 

met achtergrondinformatie over:  

A. Blootstelling:  de aard en de mate van blootstelling aan oplosmiddelen:  

♦ Beroep 

♦ Werkzaamheden 

♦ soort stof en hoeveelheid blootstelling 

♦ tijdseenheid, duur van beroep / blootstelling 

♦ ventilatie 



 

♦ gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen  

♦ Acute intoxicatieverschijnselen / piekblootstelling 

 high gevoel, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid 

B. Gezondheidsklachten: omschrijving van de klachten:   

♦ Vermoeidheid, concentratieproblemen vergeetachtigheid, prikkelbaarheid 

♦ Andere medische problemen 

o Slaapstoornis, alcoholabusus, diabetes, vitaminedeficiënties etc 

o Psychiatrische stoornissen 

o Vroegere aandoeningen / ziekten 

 contusio cerebri, CVA, ontwikkelingsstoornis 

♦ stressful life events 

♦ medicatie 

♦ recent verricht medisch onderzoek 

C. Beloop: omschrijving van beloop van de klachten en blootstelling in de tijd 

♦ debuut van de klachten 

o zijn de klachten begonnen tijdens de periode van blootstelling?  

♦ tijdslijn ontwikkeling klachten in relatie tot de blootstelling 

o progressie klachten bij voortdurende blootstelling? Zijn er perioden geweest dat 

de klachten er helemaal niet waren? Zijn de klachten wat verbetert na afname van 

de blootstelling? Trokken de klachten aanvankelijk weg in het weekend of tijdens 

vakanties? 

♦ Inventarisatie van andere factoren van invloed op het beloop van de klachten 

D. Procedureel:  

♦ Verwijzing kortsluiten met huisarts 

♦ Informatie over recent medisch-specialistisch of (neuro-) psychologisch onderzoek 

bijsluiten  



 

Werkwijze Solvent Teams 

De Nederlandse Solvent Teams werken onafhankelijk van elkaar, maar wel volgens hetzelfde vaste 

diagnostisch protocol, waarbij de internationaal vastgestelde diagnostische criteria voor OPS/CTE 

worden getoetst (WHO 1985, Baker at al., 1986, van Valen et al., 2012). Een patiënt wordt eerst 

uitgenodigd voor een intakegesprek om een beeld te krijgen van de blootstelling en de klachten. Ook 

zal er bloedonderzoek plaatsvinden. Na de intake wordt besloten tot eventueel nader onderzoek. De 

tweede diagnostische stap bestaat uit een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek en oriënterend 

neurologisch onderzoek. Daarna zal de patiënt worden besproken in het multidisciplinair overleg, de 

zogenaamde Solvent Team vergadering (bestaande uit neuroloog, arbeidshygiënist, klinisch 

arbeidsgeneeskundige / bedrijfsarts, neuropsycholoog en eventueel andere specialisten indien nodig) 

alwaar een diagnose zal worden gesteld. De diagnostiek volgens het vaste protocol wordt 

gefinancierd middels een subsidie van het College voor Zorgverzekeraars.  

 

Contactinformatie Solvent Teams 

Voor het verwijzen van patiënten naar het Solvent Team kunt u contact opnemen met: 

 

Solvent Team Enschede 

Hoofd Solvent Team Enschede: Dr G. Hageman, neuroloog 

Secretariaat: I. van der Meulen- Mos, M. Vennink-Elferink 

Medisch Spectrum Twente 

053-4872822;  

 

Solvent Team Amsterdam 

Hoofd Solvent Team Amsterdam:  

drs E. van Valen, gezondheidszorgpsycholoog / neuropsycholoog 

Secretariaat: A. Mulder 

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Academisch Medisch Centrum 

020-5665387; ncvb@amc.nl 

 

mailto:ncvb@amc.nl
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