
Amsterdam, 12 september 2013 
 
Beste allen, 
 
Wij willen u van harte uitnodigen op dinsdag 8 oktober 2013 voor de volgende bijeenkomst van de 
Werkgroep Werkgebonden Huid- en Longaandoeningen. 
 
AGENDA: 
 
-Welkom 
 
- Introductie nieuwe leden 
 
- Lezingen: 
 
Proefschrift:  ‘Susceptibility to hand eczema in high risk occupations: contribution of genetic and 
environmental factors’ 
Maaike Visser is ingenieur, in opleiding tot toxicoloog, en promovenda  bij het Coronel Instituut voor 
Arbeid en Gezondheid AMC . Zij is in de afrondende fase van haar proefschrift. 
Zij zal de resultaten presenteren van een prospectief cohortonderzoek onder ruim 500 leerling-
verpleegkundigen. De leerlingen zijn gevolgd gedurende maximaal 3 jaar, waarbij de blootstelling aan 
nat werk en eventuele symptomen van handeczeem regelmatig werden bijgehouden. Ook hebben zij 
tijdens de stages een vragenlijst ingevuld over huidbelasting en eventuele (huid)klachten. Bij 
werkgebonden huidklachten volgde een telefonisch consult door de klinisch arbeidsgeneeskundige 
van het NCvB en zonodig contactallergologisch onderzioek op het VUmc. Bij de aanvang van de 
studie  is DNA afgenomen om te testen op de aanwezigheid van mutaties in het filaggrine-gen. Met 
behulp van deze gegevens kunnen we een goed beeld schetsen van de prevalentie van handeczeem 
onder leerlingverpleegkundigen en de invloed van persoonlijke gevoeligheid daarbij.  
 
'Identificatie van nieuwe en opkomende risico's van stoffen; naar een systeem voor vroege 
signalering bij werkers'  
Nicole Palmen is senior arbeid hygiënist en toxicoloog bij het RIVM. 
Het RIVM heeft onlangs een rapport geschreven over  vroege signalering van gezondheidseffecten 
ten gevolge van blootstelling aan stoffen. Er is een overzicht gemaakt van stoffen die (mogelijk) een 
nieuw of opkomend risico zijn. Daarnaast is aandacht besteed aan de knelpunten in het Nederlandse 
systeem voor het opsporen van nieuwe risico's. Ook de hiaten in de huidige wet- en regelgeving over 
gevaarlijke stoffen worden besproken en mogelijke richtingen voor verbetering worden gegeven.  
 
-SIGNAAL: 
SIGNAAL staat voor Signalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket. SIGNAAL is een 
nieuw online loket waar u vermoedens over nieuwe verbanden tussen gezondheid en werk kunt 
voorleggen aan beroepsziektespecialisten: in Nederland aan de beroepsziektespecialisten van het 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en in België aan de deskundigen van Groep IDEWE. 
Annet Lenderink, arts en onderzoekers bij het NCvB 
 
-Maatschappelijke onderwerpen: 
 
PUR isolatie onderzoek.  
Discussie rapporten TNO over hun onderzoek.  



Rapporten te vinden op www.purisolatieonderzoek.nl  
Discussieleider nog niet definitief. 
 
Epoxy:  Stand van zaken 
Jan Bakker, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige NCvB/PMA, ADC-VUmc 
 
- Casuïstiek  
  
Bronchiolitis obliterans beroepsziekte: voorkomen in NL?  
Discussie o.l.v. Gerda de Groene, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige NCvB/PMA, ADC-
VUmc 
 
Een ieder die binnen het werkgroepthema een bijdrage wil leveren bijvoorbeeld in de vorm van 
patiëntencasus(sen), een presentatie of aanleveren van een discussieonderzoek of die iemand 
anders hiervoor weet, wordt gevraagd dit door te geven aan Gerda de Groene ( 
G.J.deGroene@amc.uva.nl ) 
 
De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 uur tot 18.00 uur, Locatie is het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten Hogeschool van Amsterdam, 4e verdieping, C4.14 Tafelbergweg 51 
1105 BD Amsterdam 
 
Wij hopen u dinsdag 8 oktober te verwelkomen, 
 
De volgende bijeenkomst is gepland op: 
Dinsdag 25 maart 2014 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerda de Groene, mede namens de NCvB collega’s, 
 
G.J. de Groene, bedrijfsarts 
Polikliniek Mens en Arbeid 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid Academisch Medisch Centrum Postbus 22660 
1100 DD Amsterdam 
Tel: 020- 5664367/5663801 
Fax: 020- 5669288 
Email: G.J.deGroene@amc.uva.nl 
www.beroepsziekten.nl 
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