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Voorwoord 

De aanleiding voor dit project is de vierjarige campagne van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid “Veilig werken met gevaarlijke stoffen”. Tijdens deze campagne is er aandacht voor 

de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen. Naast bewustwording bij 

werkgevers en werknemers is er ook aandacht voor het verbeteren van de signalering en preventie 

van aandoeningen veroorzaakt door beroepsgebonden blootstelling. 

Het doel van het project is om de kwaliteit van signalering, melding en preventie van 

beroepsgebonden huid- en longaandoeningen te verhogen en te evalueren bij bedrijfsartsen. Voor dit 

project is samengewerkt met arbeidshygiënisten van de arbodienst van het Amsterdam UMC, locatie 

AMC. 

De opzet en resultaten van het project zijn tijdens de informatie bijeenkomsten gedeeld, namelijk: 

Volandis deskundigendag 2018 en 2019; Bedrijfsgeneeskundige dagen 2019; Heijermanslezing juni 

2019; Amsterdam Public Health day 2019; Beroepsziekten in Beter in Beeld november 2019. 
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Afkortingen 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

COPD Chronic Pulmonary Obstructive Disease 

HSQ Health, Safety and Quality 

Ministerie van SWZ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

MKB Midden-en-kleinbedrijf 

NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

NKAL Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen 

NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 

nvt Niet van toepassing 

NVvA Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 

OR Ondernemingsraad 

P&O Personeel en ondersteuning 

PAGO Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek 

PBM Persoonlijke beschermingsmaatregel 

PIM Peilstation Intensief Melden 

PMO Periodiek Medisch Onderzoek 

RI&E Risico inventarisatie en evaluatie 

SD Standaard deviatie 

V&G Veiligheid en gezondheid 

ZZP Zelfstandigen zonder personeel 
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1. Samenvatting 

1.1. Doelstelling en onderzoeksvragen 

Om de kwaliteit van signalering, melding en preventie van beroepsgebonden huid- en 

longaandoeningen te verhogen en te evalueren bij bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten zijn twee 

doelen opgesteld: 

1. Ontwikkelen van een geprotocolleerde aanpak van signalering, melding en preventie voor 

bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten voor de beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem in de 

bouw, installatiebranche en overige MKB. 

 

2. Evalueren van de geprotocolleerde aanpak op incidentie, risicofactoren en preventieve adviezen 

voor de beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem in de bouw, installatiebranche en overige 

MKB. 

 

Voor het tweede doel zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat is de incidentie van de door bedrijfsartsen vastgestelde beroepsziekten COPD, astma en 

contacteczeem in de bouw, installatiebranche en overige MKB? 

 

2. Wat zijn de werkgebonden risicofactoren voor de beroepsziekten COPD, astma en 

contacteczeem in de bouw, installatiebranche en overige MKB voor nieuwe gevallen die zich 

melden bij de bedrijfsarts? 

 

3. Wat zijn de geadviseerde preventieve adviezen op basis van de vastgestelde beroepsziekten 

COPD, astma en contacteczeem bij werknemers in de bouw, installatiebranche en overige 

MKB? 

 

4. Hoe beoordelen de bedrijfsartsen de bruikbaarheid en haalbaarheid van de geprotocolleerde 

werkwijze voor het bepalen van beroepsgebondenheid van COPD, astma en contacteczeem in 

hun dagelijkse praktijk? 

 

5. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van preventieve 

adviezen voor de beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem bij bedrijven in de bouw en 

installatiebranche? Welke factoren zijn hierbij van invloed op de samenwerking tussen 

bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten? 

 

1.2. Methode 

Het onderzoek bestond uit een observationele en kwalitatieve studie. Tijdens de observationele 

studie werden bedrijfsartsen gevraagd een geprotocolleerde werkwijze te gebruiken als ze 

werknemers zagen met vermoedelijk beroepsgebonden COPD, astma of contacteczeem. De werkwijze 

bestond uit scorelijsten en een stappenplan waarin de deelnemende bedrijfsartsen contact hadden 

met een arbeidshygiënist uit het onderzoeksteam. De deelnemende bedrijfsartsen werden tijdens de 

observationele studie gevraagd alle gevallen van COPD, astma en contacteczeem te melden aan de 

hand van scorelijsten. Met de gemelde beroepsgebonden aandoeningen en de werknemerspopulatie 

van de deelnemers kon de incidentie van beroepsgebonden COPD, astma en contacteczeem worden 
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geschat. Met de ingevulde scorelijsten werden de risicofactoren en geadviseerde 

preventiemaatregelen beschreven. 

Aan het einde van de studieperiode werden de deelnemers gevraagd de geprotocolleerde werkwijze 

te evalueren. Vier thema’s werden bevraagd: Tevredenheid, nut en haalbaarheid van de werkwijze; 

Gebruik scorelijsten; Samenwerking met arbeidshygiënist; Verklaring voor het aantal gemelde COPD, 

astma en contacteczeem. 

 

Met de kwalitatieve studie werden de bevorderende en belemmerende factoren voor de 

implementatie van preventiemaatregelen onderzocht. Twee focusgroepen werden gehouden met 

bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Tien interviews werden gehouden met 

werknemers en werkgevers uit de bouw en installatiebranche. In de focusgroepen was ook aandacht 

voor de samenwerking tussen bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten. De interviews werden gehouden 

met werkgevers en werknemers waarin vragen over de implementatie van preventiemaatregelen 

werden gesteld en reactie werd gevraagd op de factoren die waren genoemd in de focusgroepen. 

 

1.3. Resultaten 

Tijdens de observationele studie hebben in totaal 14 bedrijfsartsen deelgenomen, gemiddeld hebben 

zij 33 weken meegedaan aan de studie. Tijdens deze periode zijn er 14 meldingen van COPD, astma 

en contacteczeem gedaan, waarvan er 12 beroepsgebonden aandoeningen waren.  

INCIDENTIE BEROEPSGEBONDEN COPD, ASTMA EN CONTACTECZEEM 

De incidentie van beroepsgebonden contacteczeem is geschat op 55 (BI: 28-99) per 100.000 

werknemers per jaar voor alle sectoren samen. Voor de sectoren bouw en industrie is dit 115 (BI: 50-

227) respectievelijk 77 (BI: 16-226) per 100.000 werknemers per jaar. De incidentie van 

beroepsgebonden astma is geschat op 5 (BI: 0-28) per 100.000 werknemers per jaar voor alle sectoren 

bij elkaar. Er waren geen meldingen van beroepsgebonden COPD binnengekomen tijdens de 

studieperiode. 

RISICOFACTOREN 

Voor beroepsgebonden contacteczeem werden de algemene risicofactoren wrijving van de huid, 

handschoenen dragen, koude lucht, nat werk of handen wassen genoemd. De schadelijke stoffen die 

werden genoemd als werkgebonden risicofactor waren onder andere oliën, ontvetter, oplosmiddelen, 

lijm, epoxy en cement. Voor beroepsgebonden astma was er één melding gedaan met de 

beroepsgebonden risicofactor blootstelling aan rubber. 

PREVENTIEMAATREGELEN 

Voor beroepsgebonden contacteczeem werden vermijden van blootstelling, dragen van PBM, 

voorlichting, handen reinigen en smeren van zalf/handcrème als preventiemaatregelen geadviseerd. 

De groepsmaatregelen waren ook PBM, voorlichting en huidverzorging en daarnaast ook nog een 

organisatorische interventie (werkplekonderzoek en preventiemaatregelen) en PMO/PAGO. De 
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geadviseerde individuele preventiemaatregel voor beroepsgebonden astma was vermijden van 

blootstelling. 

EVALUATIE GEPROTOCOLLEERDE WERKWIJZE DOOR BEDRIJFSARTSEN 

De geprotocolleerde werkwijze werd door de deelnemers als nuttig beoordeeld. De scorelijsten waren 

nuttig voor het signaleren van de aandoeningen en het bepalen van de beroepsgebondenheid. De 

samenwerking met de arbeidshygiënist werd gestimuleerd door deze werkwijze, maar belemmerende 

factoren, zoals gebrek aan tijd, blijven bestaan. Werknemers die herhaaldelijk worden blootgesteld 

aan gevaarlijke stoffen werken vaak als ZZP’er, uitzendkracht of voor kleine bedrijven, waardoor ze 

minder vaak bij de bedrijfsarts komen. Daardoor werden aandoeningen veroorzaakt door gevaarlijke 

stoffen in dit project niet frequent gezien door de deelnemende bedrijfsartsen. 

IMPLEMENTATIE PREVENTIEMAATREGELEN 

De bevorderende en belemmerende factoren die werden genoemd in de focusgroepen en interviews 

zijn geclusterd in zes thema’s: attitude, organisatie arbozorg, signaleren, kennis en vaardigheden, 

organisatie werk en technische middelen. De bevorderende en belemmerende factoren voor de 

samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist zijn geclusterd in vier thema’s: attitude, 

organisatie arbozorg, facilitering en kennis en vaardigheden. 

 

1.4. Conclusies 

De geschatte incidentie voor beroepsgebonden contacteczeem is 56 per 100.000 werknemers per jaar 

voor alle sectoren samen. Voor beroepsgebonden astma is dit 6 per 100.000 werknemers per jaar. 

Zowel schadelijke stoffen als fysische factoren werden geïdentificeerd als beroepsgebonden 

risicofactoren. De geadviseerde preventiemaatregelen waren gericht op blootstelling vermijden, 

voorlichting en persoonlijke hygiëne. 

De deelnemende bedrijfsartsen beoordeelden de scorelijsten als nuttig bij het stapsgewijs bepalen 

van de beroepsgebondenheid van de aandoeningen. De haalbaarheid van de scorelijsten werd lager 

beoordeeld, door de tijd die het kost om ze te gebruiken en volledig in te vullen. Voor een goede 

beoordeling van beroepsziekten is het belangrijk om het protocol met werkgerelateerde 

risicofactoren voor COPD, astma en contacteczeem te blijven gebruiken en daarmee samen te werken 

met arbeidshygiënisten. Voor de implementatie van preventiemaatregelen werden zes 

aandachtsgebieden geïdentificeerd die de invoering hiervan kunnen faciliteren. 
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2. Inleiding 

2.1. Aanleiding 

In de ‘Arbobalans 2018’ (TNO, 2019) geeft 16% van de werknemers aan in aanraking te komen met 

gevaarlijke stoffen, terwijl 0,2% van de verzuimdagen veroorzaakt wordt door blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen tijdens het werk. In de Arbobalans is ook het percentage ziektelast door arbeid 

onder de werkende bevolking per aandoening berekend, dit is 14,6% voor luchtwegaandoeningen en 

3,3% voor huidaandoeningen (TNO, 2019). 

 

Voor dit project zijn de drie meest voorkomende beroepsziekten door schadelijke stoffen in de bouw 

en installatiebranche geselecteerd op basis van de registratiedata van het Nederlands Centrum voor 

Beroepsziekten (NCvB) en inventariserend onderzoek van TNO (NCvB 2019; TNO 2018). Uit het 

onderzoek van TNO kwam naar voren dat in sectoren als de bouw, metaal en chemie het meeste risico 

bestaat op werkgebonden blootstelling van schadelijke stoffen resulterend in huid- en 

luchtwegaandoeningen zoals Chronic Pulmonary Obstructive Disease (COPD), astma en 

contacteczeem. Daarnaast is tijdens dit onderzoek naar voren gekomen dat bij het midden-en-

kleinbedrijf (MKB) weinig zicht is op blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de preventieve 

maatregelen die daarvoor worden genomen, terwijl 20-70% van de bedrijven binnen bouw, metaal en 

chemie minder dan 100 werknemers heeft (TNO, 2019). 

 

Voor de diagnose en sociaal medische begeleiding van beroepsgebonden aandoeningen door 

schadelijke stoffen kunnen bedrijfsartsen de richtlijnen van het NCvB en de Nederlandse Vereniging 

voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) raadplegen. Daarnaast heeft het NCvB een 6-

stappenplan voor registratie van beroepsziekten ontwikkeld (Boschman et al, 2014), waarmee 

bedrijfsartsen stapsgewijs kunnen bepalen of een aandoening beroepsgebonden is. 

 

In 2018 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met de campagne “Veilig 

werken met gevaarlijke stoffen” gestart. Tijdens deze campagne is er aandacht voor de risico’s en 

gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen. Naast bewustwording bij werkgevers en 

werknemers is er ook aandacht voor het verbeteren van de signalering en preventie van aandoeningen 

veroorzaakt door beroepsgebonden blootstelling. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van de bedrijfsartsen bij het vaststellen van de 

beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem door schadelijke stoffen is een observationeel 

onderzoek verricht onder bedrijfsartsen die werkzaam zijn in de sectoren bouw, installatiebranche 

en overige MKB. Om te onderzoeken wat de factoren zijn die het implementeren van 

preventiemaatregelen bevorderen of belemmeren, is een kwalitatief onderzoek verricht onder 

bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, werkgevers en werknemers uit de genoemde sectoren. 
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2.2. Doelstellingen  

Om de kwaliteit van signalering, melding en preventie van beroepsgebonden huid- en 

longaandoeningen te verhogen en te evalueren bij bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten zijn twee 

doelen opgesteld: 

 

1. Ontwikkelen van een geprotocolleerde aanpak van signalering, melding en preventie voor 

bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten voor de beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem in de 

bouw, installatiebranche en overige MKB. 

 

2. Evalueren van de geprotocolleerde aanpak op incidentie, risicofactoren en preventieve adviezen 

voor de beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem in de bouw, installatiebranche en overige 

MKB. 

 

2.3. Onderzoeksvragen 

1. Wat is de incidentie van de door bedrijfsartsen vastgestelde beroepsziekten COPD, astma en 

contacteczeem in de bouw, installatiebranche en overige MKB? 

 

2. Wat zijn de werkgebonden risicofactoren voor de beroepsziekten COPD, astma en 

contacteczeem in de bouw, installatiebranche en overige MKB voor nieuwe gevallen die zich 

melden bij de bedrijfsarts? 

 

3. Wat zijn de geadviseerde preventieve adviezen op basis van de vastgestelde beroepsziekten 

COPD, astma en contacteczeem bij werknemers in de bouw, installatiebranche en overige 

MKB? 

 

4. Hoe beoordelen de bedrijfsartsen de bruikbaarheid en haalbaarheid van de geprotocolleerde 

werkwijze voor het bepalen van beroepsgebondenheid van COPD, astma en contacteczeem in 

hun dagelijkse praktijk? 

 

5. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van preventieve 

adviezen voor de beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem bij bedrijven in de bouw en 

installatiebranche? Welke factoren zijn hierbij van invloed op de samenwerking tussen 

bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten? 
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3. Methode 

3.1. Studieopzet 

Het project is onderverdeeld in een observationele studie onder bedrijfsartsen en een kwalitatief 

onderzoek onder bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, werkgevers en werknemers. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van enkele aanvullende informatiebronnen als het Peilstation Intensief 

Melden (PIM) van het NCvB en vragen meelopend in een cohortonderzoek onder bedrijfsartsen. 

Tijdens het project werd feedback gevraagd aan een klankbordcommissie, de eerste keer was 

schriftelijk feedback op het onderzoeksprotocol en de tweede keer een fysieke bijeenkomst waarin 

de resultaten werden besproken. De leden van de klankbordcommissie waren leden van de NVAB, 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 

Longaandoeningen (NKAL) en Ministerie van SZW. 

 

 

3.1.1.1. Onderzoekspopulatie 

Bedrijfsartsen met een werknemerspopulatie in de bouw, installatiebranche of overige MKB werden 

geworven via het netwerk van het onderzoeksteam, via contacten met verschillende bedrijfsartsen 

en bij een workshop bij Volandis, een brancheorganisatie in de bouw. 

Om de deelnemers betrokken te houden aan het onderzoek en alert voor nieuwe casussen, werden ze 

tijdens de studieperiode op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven (n=5) met daarin updates over 

de studie. De deelnemers werden halverwege de studieperiode gebeld over de voortgang. 

Inclusie criteria deelnemende bedrijfsartsen: 

• Bij voorkeur werknemerspopulatie met risicoberoepen binnen de bouw en installatiebranche, 

anders een werknemerspopulatie met risico op beroepsziekten door schadelijke stoffen. 

• Deelname aan de instructie voor aanvang studie is mogelijk. 

• Bereid zijn tijdens de studieperiode scorelijsten in te vullen bij werknemers met mogelijk 

beroepsgebonden aandoeningen COPD, astma en contacteczeem. 

 

3.1.1.2. Procedure observationele studie 

Voor de deelnemende bedrijfsartsen zijn scorelijsten ontwikkeld voor de signalering en vaststelling 

van beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem bij werknemers, zie sectie “3.1.1.3 Scorelijsten” 

(Bijlagen I, II en II). 

Bedrijfsartsen vulden de scorelijsten in wanneer ze tijdens hun dagelijkse praktijk een werknemer 

met (vermoedelijke) COPD, astma of contacteczeem zagen. Na vaststelling van de diagnose en de 

mogelijke beroepsgebondenheid werd de casus, een geval van COPD, astma of contacteczeem, 

aangemeld bij het onderzoeksteam. In het geval dat de aandoening niet beroepsgebonden was, werd 

de scorelijst door de bedrijfsarts zo ver mogelijk ingevuld en opgestuurd naar het onderzoeksteam. 

Als de aandoening mogelijk werd veroorzaakt door beroepsgebonden risicofactoren, werd de 

arbeidshygiënist van het onderzoeksteam geïnformeerd. De arbeidshygiënist voerde in dat geval 
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verdiepend blootstellingsonderzoek uit in samenwerking met de bedrijfsarts, zie sectie “3.1.1.4 

Arbeidshygiënisch onderzoek”. De bedrijfsarts trok na overleg met de arbeidshygiënist zelf een 

conclusie over de beroepsgebondenheid van de aandoening. Na afronding werd de ingevulde scorelijst 

naar het onderzoeksteam opgestuurd. 

 

3.1.1.3. Scorelijsten 

De scorelijsten werden gebaseerd op de richtlijnen van het NCvB en de NVAB. De structuur werd op 

basis van het 6-stappenplan voor registratie van beroepsziekten van het NCvB (Boschman et al, 2014) 

opgesteld. De inhoud was gebaseerd op de registratierichtlijnen voor de beroepsziekten van het NCvB, 

de richtlijnen van de NVAB en “Addendum Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden bij 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen” (NVAB, 2018). Daarnaast werd voor de scorelijst voor 

contacteczeem informatie over het klinisch beeld en diagnostische methoden gebruikt uit Bains et al. 

(2018) en voor de scorelijst van COPD de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 

Longziekten en Tuberculose (NVALT) (NVALT, 2010). 

 

3.1.1.4. Arbeidshygiënisch onderzoek 

Na aanmelden van een casus met vermoede beroepsziekte door een bedrijfsarts werd op 

gestandaardiseerde wijze arbeidshygiënisch onderzoek voorgesteld naar de beroepsmatige 

blootstelling aan schadelijke stoffen (uitgebreide methode bijlage XI – Tool 2). 

De beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen werd, mits mogelijk, gekwantificeerd met 

persoonsgebonden lucht- of oppervlaktebemonstering, modelschattingen of literatuuronderzoek. Als 

dit niet mogelijk was, werd de blootstelling kwalitatief beoordeeld. 

Verschillende gegevens werden verzameld in overleg met de bedrijfsarts en de contactpersoon van 

het bedrijf en via werkplekbezoek. Met een gerichte proces- en taakanalyse op de werkplek en 

gesprekken met de medewerker of de leidinggevende werden de werkhandelingen met de relevante 

schadelijke stoffen, de toegepaste beheersmaatregelen, de werkomstandigheden en de 

blootstellingsroutes in kaart gebracht. 

 

3.1.1.5. Evaluatie 

De deelnemende bedrijfsartsen werden aan het eind van de studieperiode benaderd om deel te nemen 

aan de evaluatie van het project. Tijdens deze evaluatie werden vragen gesteld binnen de volgende 

thema’s: Tevredenheid, nut en haalbaarheid van de werkwijze; Gebruik scorelijsten; Samenwerking 

met arbeidshygiënist; Verklaring voor het aantal gemelde COPD, astma en contacteczeem. (Bijlage 

IV). 

 

 

Om meer inzicht te krijgen in de preventie van beroepsziekten veroorzaakt door schadelijke stoffen, 

is er een kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgroepen en interviews uitgevoerd. 
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Aan de focusgroepen namen bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen deel. De 

interviews werden gehouden met leidinggevenden en werknemers in de bouw en installatiebranche. 

 

3.1.2.1. Onderzoekspopulatie 

Voor de werving van deelnemers voor de focusgroepen werden verschillende methoden gebruikt: 

bedrijfsartsen uit de observationele studie werden benaderd, leden van de NVvA met werkterrein 

bouw werden benaderd, het netwerk van het onderzoeksteam, organisaties en branches binnen bouw 

en installatiebranche en tijdens de “Week van de RI&E” (risico inventarisatie en evaluatie) werd een 

oproep gedaan tijdens een bijeenkomst voor preventiemedewerkers. 

De deelnemers aan de interviews werden geworven via deelnemers van de focusgroepen. Vervolgens 

werden werkgevers en werknemers bij bedrijven binnen de bouw en installatiebranche benaderd voor 

deelname. 

Inclusie criteria deelnemers: 

• De deelnemer werkt binnen de bouw of installatiebranche. In het geval dat ook andere 

sectoren zijn vertegenwoordigd in de pilotstudie, kunnen deelnemers ook binnen die sectoren 

werkzaam zijn. 

• De deelnemer heeft tijdens het werk te maken met schadelijke stoffen, dit betekent dat de 

deelnemer werkzaam is bij of verbonden is aan een bedrijf (of bedrijven) dat te maken heeft met 

schadelijke stoffen tijdens dagelijkse werkzaamheden. 

 

3.1.2.2. Procedure 

De focusgroep bijeenkomsten werden geleid door twee gesprekleiders. Een observant was aanwezig 

om de non-verbale communicatie te noteren. De duur van de focusgroepen was één uur waarin twee 

hoofdvragen werden beantwoord. De eerste groep bestond uit arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen. 

De tweede groep bestond uit veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten vanuit de bouw en 

installatiebranche. In de tweede groep werd naast het beantwoorden van de hoofdvragen ook 

feedback gevraagd over de belemmerende en bevorderende factoren die naar voren kwamen bij de 

eerste focusgroep. 

De focusgroepen werden in het geheel opgenomen en woordelijk uitgewerkt voor de analyse. 

Hoofdvragen: 

De twee onderstaande vragen werden gesteld tijdens de focusgroepen: 

1. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor de selectie en implementatie van 

preventiemaatregelen voor de beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem binnen de 

sectoren bouw, installatiebranche en MKB? 

2. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor de samenwerking tussen 

bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten bij de preventie van werkgerelateerde huid- en 

luchtwegaandoeningen veroorzaakt door schadelijke stoffen? 

 

Na de focusgroepen werden interviews gehouden om de perspectieven van werknemers en werkgevers 

naast die van de arboprofessionals te kunnen plaatsen. Werkgevers en werknemers werden 20 minuten 
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telefonisch geïnterviewd. Het interview werd op een semigestructureerde manier vormgegeven. De 

interviews werden geheel opgenomen en woordelijk uitgewerkt. 

In het eerste deel van het interview werd hoofdvraag 1 beantwoord. Bij werkgevers werd hierbij ook 

kort ingegaan op de samenwerking tussen de bedrijfsarts en arbeidshygiënist. 

In het tweede deel van het interview werden deelnemers gevraagd hun meningen en ervaringen te 

delen over de bevorderende en belemmerende factoren die uit de analyse van de focusgroepen naar 

voren waren gekomen. Als een bepaald thema door de deelnemer was benoemd tijdens het eerste 

deel van het interview, werd deze niet opnieuw bevraagd in het tweede deel. 

 

De woordelijke transcriptie en analyse van de focusgroepen en interviews werden uitgevoerd met 

behulp van MAXQDA 2018 (VERBI Software GmbH, Berlijn, Duitsland). De bevorderende en 

belemmerende factoren werden geclusterd in thema’s. 

 

3.2. Vraagstelling 1: Wat is de incidentie van de door bedrijfsartsen vastgestelde 

beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem in de bouw, installatiebranche 

en overige MKB? 

 

De incidentie werd berekend aan de hand van de gemelde casussen tijdens de observationele studie. 

Per deelnemende bedrijfsarts was de werknemerspopulatie per sector bekend. 

Twee aanvullende strategieën werden toegepast om de incidentie van de observationele studie vast 

te stellen bij een andere groep bedrijfsartsen (bijlage V). Voor beide strategieën werd gebruik 

gemaakt van het PIM van het NCvB. De incidentie van 2018 voor de sectoren industrie en bouw werd 

berekend aan de hand van de beroepsziektemeldingen van COPD, astma en contacteczeem in dat jaar 

en de totale werknemerspopulaties van de bedrijfsartsen die deelnamen aan het PIM in 2018. Voor 

de tweede strategie zijn bedrijfsartsen van het PIM gevraagd om tijdens een periode van vier weken 

in 2019 alle casussen van COPD, astma en contacteczeem te melden aan de hand van vijf variabelen. 

 

De uitkomstmaat was het aantal vastgestelde beroepsziekten in de werknemerspopulatie van de 

deelnemende bedrijfsartsen. Dit is berekend als aantal beroepsziekten per 100.000 werknemers per 

jaar voor COPD, astma en contacteczeem. 
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3.3. Vraagstelling 2: Wat zijn de werkgebonden risicofactoren voor de 

beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem in de bouw, installatiebranche 

en overige MKB voor nieuwe gevallen die zich melden bij de bedrijfsarts?  

 

Per gemelde casus binnen de observationele studie werd vastgesteld wat de risicofactoren waren door 

de ingevulde scorelijst te analyseren. Bij elke casus werd door de arbeidshygiënist uit het 

onderzoeksteam naar de beroepsgebonden risicofactoren gekeken en waar gevraagd door de 

bedrijfsarts arbeidshygiënische ondersteuning geboden. 

 

Aantal en type risicofactoren op basis van de scorelijsten van de bedrijfsartsen voor COPD, astma en 

contacteczeem. 

 

3.4. Vraagstelling 3: Wat zijn de geadviseerde preventieve adviezen op basis van 

de vastgestelde beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem bij werknemers 

in de bouw, installatiebranche en overige MKB? 

 

Per gemelde casus binnen de observationele studie werd op basis van de ingevulde scorelijsten 

vastgesteld welke preventieve maatregelen werden geadviseerd door de bedrijfsarts. De preventieve 

maatregelen werden per aandoening gesorteerd en beschreven. 

 

Aantal en type geadviseerde individuele en groepsgerichte preventieve maatregelen op basis van de 

scorelijsten. 

 

3.5.  Vraagstelling 4: Hoe beoordelen de bedrijfsartsen de bruikbaarheid en 

haalbaarheid van de geprotocolleerde werkwijze voor het bepalen van 

beroepsgebondenheid van COPD, astma en contacteczeem in hun dagelijkse 

praktijk? 

 

Aan het eind van de studie heeft er een evaluatie bij de deelnemende bedrijfsartsen plaatsgevonden 

met behulp van een vragenlijst (bijlage IV). Deze vragenlijst werd bij voorkeur ingevuld tijdens een 

bezoek van de onderzoeker aan de bedrijfsarts. 

Daarnaast is een aanvullende strategie uitgevoerd over de aandacht van bedrijfsartsen voor 

schadelijke stoffen tijdens preventief medisch onderzoek (PMO) in een lopende cohort studie. In de 
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vragenlijst van deze studie werden meerdere vragen over het PMO gesteld, hierin werden twee 

aanvullende vragen specifiek over gevaarlijke stoffen toegevoegd: 

1. Besteedt u tijdens een PMO specifiek aandacht aan aandoeningen veroorzaakt door 

blootstelling aan schadelijke stoffen? 

Antwoordmogelijkheden: Altijd; Over het algemeen wel; Over het algemeen niet; Nooit. 

 

2. Betrekt u bij het opstellen van het PMO een arbeidshygiënist als er sprake is van mogelijke 

risico’s door blootstelling aan schadelijke stoffen?  

Antwoordmogelijkheden: Altijd; Over het algemeen wel; Over het algemeen niet; Nooit. 

 

De beoordeling van de deelnemende bedrijfsartsen over de werkwijze, de scorelijsten en 

samenwerking met een arbeidshygiënist. Antwoordmogelijkheden waren: cijfer (0-10); Ja/Nee; 

Een/Oneens. Antwoorden werden weergegeven als cijfergemiddelden of als percentage van 

deelnemers. De antwoorden op de vragen bij de cohortstudie werden berekend in percentages. 

 

3.6. Vraagstelling 5: Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor 

implementatie van preventieve adviezen voor de beroepsziekten COPD, astma en 

contacteczeem bij bedrijven in de bouw en installatiebranche? Welke factoren 

zijn hierbij van invloed op de samenwerking tussen bedrijfsartsen en 

arbeidshygiënisten? 

 

Kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgroepen en interviews werd uitgevoerd om meer inzicht 

te krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het implementeren 

van preventiemaatregelen. In de focusgroepen werden twee hoofdvragen gesteld aan bedrijfsartsen, 

arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Hierbij was ook specifiek aandacht over de samenwerking 

tussen bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten. De interviews werden gehouden met werkgevers en 

werknemers waarin vragen over de implementatie van preventiemaatregelen werden gesteld en 

reactie werd gevraagd op de factoren die werden genoemd in de focusgroepen. 

 

De bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van preventiemaatregelen en de 

samenwerking tussen bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten werden geclusterd in verschillende 

thema’s. 
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4. Resultaten 

4.1. Onderzoeksvraag 1 – Incidentie beroepsgebonden COPD, astma en 

contacteczeem 

14 bedrijfsartsen hebben deelgenomen aan de observationele studie (tabel 1). Gemiddeld hebben de 

deelnemers 33 weken meegedaan. Vijf deelnemers hebben één of meerdere casussen, een geval van 

COPD, astma of contacteczeem, gemeld. Daarvan werden drie casussen niet gemeld aan de hand van 

de scorelijsten, maar door de beroepsziektemeldingen bij het NCvB door te sturen. Deze zijn 

meegenomen in de studie, omdat de gegevens in de beroepsziektemeldingen overeenkwamen met de 

gevraagde gegevens in de scorelijsten. 12 (11 contacteczeem en één astma) van de 14 gemelde 

casussen waren beroepsgebonden aandoeningen (figuur 1). De casussen zijn beschreven in bijlagen VI 

en VII. 

 
Figuur 1. De verdeling van de 12 gemelde beroepsgebonden aandoeningen. 

 

Tabel 1. Demografie deelnemende bedrijfsartsen observationele studie. Leeftijd is gegeven in jaren met 
standaard deviatie (SD). M = man, V= vrouw. n = aantal, N= totaal aantal deelnemers. De sector waar de 
deelnemers zijn ingedeeld is de belangrijkste sector waarin ze werkzaam zijn. 

Leeftijd (SD) 49 (12) 

Geslacht  

M (n/N) 8/14 

V (n/N) 6/14 

Dienstverband  

Zelfstandig (n/N) 4/14 

Arbodienst (n/N) 10/14 

Functie  

Bedrijfsarts (n/N) 11/14 

AIOS (n/N) 3/14 

Sector  

Bouw (n/N) 7/14 

MKB (n/N) 6/14 

Metaal (n/N) 1/14 

Duur deelname in weken (range) 33 (13-37) 

 

11

1

Contacteczeem

Astma
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De incidentie is geschat voor beroepsgebonden aandoeningen in de sectoren bouw, industrie en alle 

sectoren bij elkaar (tabel 2). De geschatte incidentie voor beroepsgebonden contacteczeem is 55 per 

100.000 werknemers per jaar over alle sectoren. Voor de sectoren bouw en installatiebranche is dat 

115 respectievelijk 77 per 100.000 werknemers per jaar. De geschatte incidentie voor 

beroepsgebonden astma is 5 per 100.000 werknemers per jaar over alle sectoren. 

Tabel 2. Incidentieschatting beroepsgebonden aandoeningen van het observationeel onderzoek. Incidentie 

weergegeven per 100.000 werknemers per jaar. BI = betrouwbaarheidsinterval. 

 COPD Astma Contacteczeem 

Alle sectoren (95%BI) 0 5 (0-28) 55 (28-99) 

Bouw (95%BI) 0 0 115 (50-227) 

Industrie (95%BI) 0 0  77 (16-226) 

 

De incidentieschattingen vanuit het PIM uit 2018 en 2019 zijn voor beroepsgebonden contacteczeem 

en astma lager. Voor COPD is de incidentieschatting van het PIM onderzoek uit 2019 hoger (uitgebreide 

resultaten zie Bijlage V). 
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4.2. Onderzoeksvraag 2 – Werkgebonden risicofactoren 

De risicofactoren zijn verkregen uit de 12 scorelijsten van beroepsgebonden casussen die de 

bedrijfsartsen tijdens de observationele studie hebben ingevuld. Daarnaast is er arbeidshygiënisch 

onderzoek verricht door het onderzoeksteam bij vijf van de 14 casussen. Bij twee andere casussen is 

er arbeidshygiënisch onderzoek verricht door een andere partij, namelijk door de arbeidshygiënist 

verbonden aan het bedrijf of een expertisecentrum. Bij zeven casussen is geen arbeidshygiënisch 

onderzoek gedaan. Het proces en de resultaten van het arbeidshygiënisch onderzoek staan 

omschreven in Bijlage VIII. Bij drie van de vijf casussen heeft de arbeidshygiënist een 

werkplekonderzoek kunnen uitvoeren. Voor de andere twee casussen was het arbeidshygiënisch 

onderzoek gebaseerd op de informatie die de bedrijfsarts beschikbaar had. 

Voor beroepsgebonden contacteczeem zijn de algemene risicofactoren wrijving van de huid, 

handschoenen dragen, koude lucht, nat werk of handen wassen. De schadelijke stoffen die werden 

genoemd als risicofactor waren onder andere oliën, ontvetter, oplosmiddelen, lijm, epoxy en cement 

(tabel 3). 

Voor astma was er één casus gemeld met de beroepsgebonden risicofactor blootstelling aan rubber. 

Tabel 3. Risicofactoren voor beroepsgebonden contacteczeem. Bij elke risicofactor staat het aantal casussen 
(n) waarin deze van toepassing was. 

Risicofactoren Bouw (Metaal)industrie 

Algemeen  Wrijving van de huid (4)  Wrijving van de huid (2) 

 Handschoenen dragen (4)  

 Koude lucht (3) 

 Handen wassen (1) 

 Nat werk (1) 

Schadelijke 
stoffen 

 Chroom-6 (1)  Oplosmiddelen (1) 

 Cement (1)  Metaal (1) 

 Gips (1)  Houtstof/-zaagsel/-hars (2) 

 Diesel/ benzine (1)  Verf (1) 

 Olie/ smeermiddel (1)  Oplosmiddelen (1) 

 Ontvetter (1)  Ontvetter (1) 

 Klei/zand (1)  Lijm (2) 

 Isolatiemateriaal (2)  Pons- en walsolie (2) 

 Verf (2)  Koelvloeistof (1) 

 Kit (2)  

 Epoxy (2 

 Polyurethaan (2) 
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4.3. Onderzoeksvraag 3 – Preventieve adviezen 

Tijdens de observationele studie hebben de bedrijfsartsen in de scorelijsten ingevuld welke 

preventiemaatregelen ze geadviseerd hadden. Dit konden individuele maatregelen, behandeling en 

groepsmaatregelen zijn. 

Voor beroepsgebonden contacteczeem werden vermijden van blootstelling, dragen van persoonlijke 

beschermmaatregelen (PBM), voorlichting, handen reinigen en smeren van zalf/handcrème als 

preventiemaatregelen geadviseerd. De groepsmaatregelen waren ook PBM, voorlichting en 

huidverzorging en daarnaast ook nog een organisatorische interventie (werkplekonderzoek en 

preventiemaatregelen) en PMO/Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) (tabel 4). De 

behandeling voor beroepsgebonden contacteczeem was vette zalf gebruiken, verwijzing dermatoloog, 

pleister plakken en corticosteroïden. 

De geadviseerde individuele preventiemaatregel voor beroepsgebonden astma was vermijden van 

blootstelling. Er waren geen groepsmaatregelen geadviseerd. De behandeling bestond uit 

bronchusverwijders. 

Tabel 4. Geadviseerde preventiemaatregelen voor beroepsgebonden contacteczeem. Bij elke maatregel staat 
het aantal casussen (n) waarin deze van toepassing was.  

Preventieve 
maatregelen 

Bouw (Metaal)industrie 

Individueel  PBM (5)  Zalf (2) 

 Vermijden blootstelling (2)  PBM (2) 

 Voorlichting (1)  Vermijden blootstelling (1) 

 Handen reinigen (1)  Handcrème (2) 

 Handcrème (3)   

Behandeling  (Vette) zalf (3)  (Vette) zalf (3) 

 Pleister plakken (1)  Verwijzing dermatoloog (1) 

 Cortico-steroïden (1)  

 Verwijzing dermatoloog (1) 

Groeps-
maatregelen 

 Organisatorische interventie 
(werkplekonderzoek en 
preventiemaatregelen) 

 Huid-verzorging (2) 

 Voorlichting (2) 

 PBM (2) 
 PMO/PAGO (1) 
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4.4. Onderzoeksvraag 4 – Evaluatie geprotocolleerde werkwijze door bedrijfsartsen 

Alle bedrijfsartsen hebben deelgenomen aan de evaluatie. De resultaten zijn hieronder per onderwerp 

beschreven. 

 

De deelnemende bedrijfsartsen gaven de tevredenheid over en het nut van de werkwijze een 7,7 (SD: 

0,7) (tabel 5). Volgens de bedrijfsartsen geeft de werkwijze het te volgen afwegingsproces 

stapsgewijs weer en is het handig bij verdiepend onderzoek naar beroepsgebondenheid van een casus. 

De haalbaarheid wordt lager beoordeeld, omdat het invullen van de scorelijst tijdrovend is. De 

meerderheid van de deelnemers (93%) gaf aan de werkwijze ook voor andere beroepsgebonden 

aandoeningen te willen gebruiken (tabel 5), omdat het een handig stappenplan is voor onderzoek naar 

beroepsgebondenheid bij complexe casussen. 

 

Tabel 5. Algemene indruk en toepassing werkwijze. Deelnemers werden gevraagd een cijfer (SD) te geven (0-
10) over tevredenheid, nut en haalbaarheid van de werkwijze (stappenplan en scorelijst) en of de werkwijze toe 
te passen is bij andere aandoeningen (“Ja” of “Nee”). 

Algemene indruk Tevredenheid 7,7 (0,7) 
 Nut 8,1 (0,8) 
 Haalbaarheid 6,8 (1,4) 

   

Werkwijze toepassen bij 

andere beroepsziekten? 

Ja 93% 

Nee 7% 

 

 

De deelnemers gaven het gebruiksgemak van de scorelijsten een 7,9 (SD: 0,9, n = 10). 13 deelnemers 

(93%) gaven aan dat ze de scorelijsten bij alle soorten contact met werknemers zouden gebruiken. 

Vanwege de beperkte tijd van een PMO of keuring zouden ze de scorelijsten alleen gebruiken bij 

casussen waar een vervolgspreekuur nodig is. Bijna de helft van de deelnemers zou de scorelijsten 

aanbevelen bij collega’s, omdat het een handig hulpmiddel is bij complexe casussen (tabel 6). Als 

reden om de scorelijsten niet aan te bevelen werd genoemd dat het invullen ervan tijdrovend is.  

De meerderheid van de deelnemers dacht dat de scorelijsten kunnen bijdragen aan het signaleren 

van beroepsziekten veroorzaakt door schadelijke stoffen, omdat de alertheid op deze aandoeningen 

verhoogd wordt (tabel 6). Andere – meer ervaren bedrijfsartsen (22%) - vonden de toegevoegde 

waarde van de scorelijsten minder bij signalering, maar meer van belang voor het uitzoeken van de 

mate van beroepsgebondenheid van een aandoening. 

Alle deelnemers vonden de NVAB en NCvB richtlijnen makkelijker te volgen door de scorelijsten te 

gebruiken. 

Naast de scorelijst konden de deelnemers ook gebruik maken van de uitgebreide scorelijst, hierin 

werden gedetailleerdere vragen gesteld per stap. 64% van de deelnemers vond de uitgebreide 

scorelijst een toegevoegde waarde hebben vergeleken met de (korte) scorelijst. De uitgebreide 

scorelijst geeft meer verdieping bij complexe casussen en als een probleem mogelijk bedrijfsbreed 



Resultaten   

20 

moet worden uitgezocht. Ook is de uitgebreide scorelijst van toegevoegde waarde als een bedrijfsarts 

niet veel kennis of ervaring heeft met aandoeningen veroorzaakt door schadelijke stoffen. De (korte) 

scorelijst heeft de voorkeur bij sommige deelnemers (64%) vanwege het gebruiksgemak en de kortere 

tijd die nodig is om deze te gebruiken. Over het algemeen werd benoemd dat de scorelijsten samen 

gebruikt zouden moeten worden. De (korte) scorelijst als hulpmiddel bij signaleren van de aandoening 

en de uitgebreide scorelijst bij verdieping als uit de (korte) scorelijst blijkt dat er aanleiding voor is. 

In dit deel van de vragenlijst konden deelnemers ook ‘niet van toepassing’ antwoorden wanneer zij 

de scorelijsten niet gebruikt hadden tijdens de studie. Op sommige vragen vonden deelnemers zowel 

ja als nee van toepassing afhankelijk van de situatie. 

Tabel 6. Scorelijsten voor signaleren beroepsziekten. Deelnemers werden verschillende vragen gesteld over 
de scorelijsten, hierop konden ze ‘Ja’, ‘Nee’, ‘Beide’ of “niet van toepassing (NVT)” antwoorden. Deelnemers 
werden ook gevraagd welke scorelijst hun voorkeur had, hierop konden ze ‘Kort’, ‘Uitgebreid’, ‘Beide’ of ‘Niet 
van toepassing’ antwoorden. ‘Kort’ = scorelijst. Resultaten weergegeven als percentage van deelnemers. 

 Ja Nee Beide NVT 

Scorelijsten aanbevelen bij 

collega’s? 
50% 0% 14% 36% 

Scorelijsten bijdrage bij 

signaleren beroepsziekten? 
71% 22% 7% 0% 

Uitgebreide scorelijst 

toegevoegde waarde? 
64% 29% 0% 7% 

 
Kort Uitgebreid Beide NVT 

Welke scorelijst heeft de 

voorkeur? 
64% 7% 22% 7% 

 

De scorelijsten kunnen volgens de deelnemers worden verbeterd door literatuurverwijzingen (als 

hyperlink) toe te voegen aan de stappen. Op deze manier is het makkelijker de achtergrond bij de 

vragen op te zoeken. Door bij sommige stappen meer details te vragen, is het makkelijker deze in te 

vullen en de richting van de vraag beter te begrijpen. Bij nieuwe of herziene richtlijnen is het handig 

een opfriscursus aan te bieden, waarbij de scorelijst wordt gebruikt als hulpmiddel. Er werd 

opgemerkt dat scorelijsten verwerkt in software van bedrijfsartsen toepasbaarheid kunnen verhogen. 

 

 

De meerderheid van de deelnemers (72%) werkt ‘af en toe’ of ‘nooit’ samen met een arbeidshygiënist 

(tabel 7) bij een casus van COPD, astma of contacteczeem. In de meeste gevallen werd samengewerkt 

met de arbeidshygiënist als daar aanleiding voor was door een casus of door een vraag van een bedrijf. 

Ook bij deze situaties was de samenwerking niet altijd mogelijk door belemmeringen in beschikbare 

tijd en medewerking vanuit bedrijven. 

De scorelijsten geven structuur voor de samenwerking met de arbeidshygiënist. Volgens de 

bedrijfsartsen die uit zichzelf vaak samenwerken met de arbeidshygiënist, hebben de scorelijsten hier 
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geen toegevoegde waarde voor. Een belemmering voor samenwerking is dan bijvoorbeeld dat de 

arbeidshygiënist en bedrijfsarts op een andere locaties werkzaam zijn. 

In dit deel van de vragenlijst konden deelnemers ook ‘niet van toepassing’ antwoorden wanneer zij 

de scorelijsten niet gebruikt hadden tijdens de studie. 

Tabel 7. Samenwerking met de arbeidshygiënist. Deelnemers werden gevraagd naar de frequentie van 
samenwerking met een arbeidshygiënist, hierop konden ze ‘(Bijna) altijd’, ‘Regelmatig’, ‘Af en toe’ of ‘Nooit’ 
antwoorden. Deelnemers werden de twee onderstaande stellingen over de samenwerking met de arbeidshygiënist 
voorgelegd. Als een deelnemer niet met de scorelijst had gewerkt, kon deze ook ‘niet van toepassing’ (NVT) 
antwoorden. Resultaten weergegeven als percentage van deelnemers. 

 (Bijna) altijd Regelmatig Af en toe Nooit 

Hoe vaak werkt u samen 

met arbeidshygiënist 
14% 14% 50% 22% 

     

 Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens NVT 

Door de scorelijsten verloopt 

de samenwerking met 

arbeidshygiënist makkelijker. 

0% 36% 14% 0% 50% 

Door de scorelijst ben ik meer 

geneigd om samenwerking met 

een arbeidshygiënist op te 

zoeken. 

0% 36% 21% 0% 43% 

 

 

Naar aanleiding van het aantal casussen dat was binnengekomen tijdens de studieperiode, werden de 

deelnemers gevraagd of ze alles hebben gemeld. De meerderheid van deelnemers (69%) zegt dit te 

hebben gedaan, maar alleen als COPD, astma of contacteczeem de hoofdoorzaak van het verzuim 

was. De deelnemers die niet alle casussen hebben gemeld, meldden hierbij dat er geen tijd was om 

de casussen uit te werken of dat de werknemer of werkgever niet wilde meewerken aan verdiepend 

onderzoek. 

De meeste deelnemers (93%) zijn extra alert geweest op de aandoeningen COPD, astma en 

contacteczeem tijdens de studieperiode. Door de aandacht van de studie op deze aandoeningen was 

er een verhoogde alertheid en werden twijfelgevallen beter onderzocht. Naast verhoogde alertheid 

bij de bedrijfsarts, leidde het project bij één bedrijf tot onderzoek naar werkgebonden blootstelling 

aan schadelijke stoffen. 

 

Deelnemers hadden verschillende reacties op het aantal casussen. Sommige deelnemers vonden het 

veel of zoals ze verwacht hadden. Andere deelnemers vonden het weinig en hadden ook gehoopt zelf 

meer te kunnen melden. De reden die het meest genoemd werd voor minder meldingen dan verwacht 

was dat de aandoeningen door werknemers worden beschouwd als iets wat er bij hoort, waardoor ze 

met deze klachten niet naar de bedrijfsarts gaan. Dit geldt voornamelijk voor contacteczeem 

klachten, dit hoort volgens werknemers in deze sectoren bij het beroep. Een tweede reden is dat de 
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werknemers met deze aandoeningen vaak naar andere zorgverleners, zoals de huisarts, dermatoloog 

of longarts, gaan waar de relatie met werk vaak niet wordt onderzocht. Een derde reden is dat de 

werknemers niet lang genoeg verzuimen en weer zijn hersteld voordat de bedrijfsarts wordt 

ingeschakeld. 

Bij grote bouwbedrijven zijn voornamelijk kantoorpersoneel, leidinggevenden en werkvoorbereiders 

in dienst bij het bedrijf. Deze werknemers worden niet herhaaldelijk blootgesteld aan schadelijke 

stoffen, wat de kans op het ontwikkelen van de aandoeningen kleiner maakt. Dus de bedrijfsarts ziet 

beroepsgebonden COPD, astma en contacteczeem bij deze grote bedrijven niet vaak. 

De werknemers van onderaannemers of ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) doen vaak de 

werkzaamheden met meer blootstelling aan schadelijke stoffen. Deze groep komt niet of nauwelijks 

bij de bedrijfsarts met meerdere redenen: 

 Bedrijfsartsen zien werknemers bij langdurig verzuim. Maar vaak leiden deze klachten niet 

tot langdurig verzuim, doordat de werknemer tijdelijk ander werk kan doen of na een paar 

dagen weer aan het werk gaat. 

 Er is vaak geen standaard PMO. 

 MKB bedrijven wisselen vaak van arbodienst. De bedrijfsarts krijgt hierdoor niet de kans de 

grote problemen binnen het bedrijf te onderzoeken. 

 Bedrijfsarts komt niet op de werkvloer bij kleine bedrijven. 

 Vaak werken bij deze bedrijven uitzendkrachten of buitenlandse werknemers, die buiten 

beeld van de bedrijfsarts blijven. Ze krijgen ander werk voordat de klachten zich uiten. 

De deelnemende bedrijfsartsen vonden dat het signaleren van de aandoeningen belangrijk was. Een 

enkel geval van COPD, astma of contacteczeem werd ook als signaal voor een bedrijf gezien dat er 

iets ‘mis is’ en er verder onderzoek nodig is. Het PMO werd veel genoemd als middel om deze 

aandoeningen op te sporen, maar dan moet er specifiek aandacht zijn voor de mogelijke blootstelling 

aan schadelijke stoffen. Ook werd er genoemd dat het bevorderend werkt als de bedrijfsarts de 

werkvloer op gaat om met werknemers in gesprek te gaan en de werkomstandigheden te beoordelen. 

 
Binnen het PMO cohort gaf de meerderheid van de deelnemers (76%) aan specifiek aandacht te 

besteden aan schadelijke stoffen bij het PMO. Daarbij gaf ook 77% procent aan hierbij een 

arbeidshygiënist te betrekken. 
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4.5. Onderzoeksvraag 5 – Implementatie preventiemaatregelen 

Voor het kwalitatieve onderzoek zijn in totaal 20 deelnemers gerekruteerd. Twee focusgroepen 

bestonden uit zes en vier deelnemers, waarbij in de eerste focusgroep voornamelijk externe 

arboprofessionals hebben deelgenomen en in de tweede groep voornamelijk arboprofessionals die 

binnen een bedrijf werken of hebben gewerkt (tabel 8). Aan de interviews hebben tien werkgevers 

en werknemers uit de bouw en installatiebranche deelgenomen. Hierbij waren twee deelnemers 

uitvoerende werknemers, vijf deelnemers kwamen uit het middenmanagement van grote bedrijven 

en drie deelnemers waren werkgever (tabel 9). 

Tabel 8. Demografie van de deelnemers aan de focusgroepen. Aantallen zijn weergegeven als aantal van het 
totaal (n/N). 

 Focusgroep 1 Focusgroep 2 Totaal 

Leeftijd in jaren (SD) 48 (12) 52 (6) 49 (11) 

Geslacht    
M (n/N) 5/6 4/4 9/10 
V (n/N) 1/6 0/4 1/10 

Beroep*    
Bedrijfsarts (n/N) 2/6 0/4 2/10 

Arbeidshygiënist (n/N) 4/6 2/4 6/10 
Veiligheidskundige (n/N) 0/6 3/4 3/10 

Sector**    
Bouw (n/N) 5/6 3/4 8/10 

Installatiebranche (n/N) 0/6 1/4 1/10 
MKB (n/N) 0/6 0/4 0/10 

Dienstverband    
Zelfstandig (n/N) 2/6 1/4 3/10 

Arbodienst/ brancheorganisatie (n/N) 4/6 0/4 4/10 
Bedrijf (n/N) 0/6 3/4 3/10 

* Een van de deelnemers is veiligheidskundige en arbeidshygiënist. ** Een van de deelnemers werkt in de sector 
chemie. 

Tabel 9. Demografie van de deelnemers aan de interviews. Aantallen zijn weergegeven als aantal van het 
totaal (n/N). 

 Interviews 

Leeftijd in jaren (SD) 44 (8) 

Geslacht  
M (n/N) 10/10 
V (n/N) 0/10 

Beroep  
Werkgever (n/N) 3/10 

Middenmanagement (n/N) 5/10 
Uitvoerend (n/N) 2/10 

Sector  
Bouw (n/N) 6/10 

Installatiebranche (n/N) 4/10 
MKB (n/N) 0/10 

 

 

De bevorderende en belemmerende factoren die werden genoemd in de focusgroepen en interviews 

zijn geclusterd in zes thema’s: attitude, organisatie arbozorg, signaleren, kennis en vaardigheden, 

organisatie werk en technische middelen. 

Binnen het thema ‘Attitude’ is een belangrijke bevorderende factor een goede en transparante 

veiligheidscultuur binnen een bedrijf. Een veelgenoemde belemmerende factor binnen dit thema is 
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dat preventie voor gevaarlijke stoffen geen prioriteit heeft voor de werkgever, opdrachtgever en 

arbodienst. Bij het thema ‘Organisatie arbozorg’ wordt als bevorderend genoemd multidisciplinaire 

samenwerking tussen arboprofessionals en tussen arboprofessionals en het bedrijf. Daarnaast is het 

ook bevorderend als er wordt gecontroleerd op naleving van de Arbowet. Binnen het thema 

‘Signaleren’ is een veelgenoemde bevorderende factor dat het vooraf signaleren van risico’s 

belangrijk is om de juiste preventiemaatregelen in te voeren. Belemmerend voor het signaleren van 

gezondheidseffecten is dat werknemers niet naar de bedrijfsarts gaan. Bij het thema ‘Kennis en 

vaardigheden’ is het bevorderend als kennis beschikbaar is voor werknemers. Daarnaast is 

bewustwording van de risico’s ook belangrijk voor de implementatie van preventiemaatregelen. In 

het laatste thema ‘Technische middelen’ is het bevorderend als de juiste middelen aanwezig zijn op 

de werkvloer, maar het kan belemmerend werken als de middelen niet tijdsefficiënt en 

gebruiksvriendelijk zijn. 

De belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van preventiemaatregelen zijn 

weergegeven in de onderstaande tabellen. In tabel 10 staan de factoren genoemd in focusgroep 1, de 

externe arboprofessionals. In tabel 11 staan de factoren genoemd in focusgroep 2, de interne 

arboprofessionals. In tabel 12 staan de factoren genoemd in de interviews met werknemers en 

werkgevers. In tabel 13 staan enkele citaten die overeenkomen met de factoren genoemd in de 

tabellen.  

Bij de externe arboprofessionals lag de focus op de organisatie van de arbozorg en kennis van 

arboprofessionals. Bij interne arboprofessionals en werkgevers en werknemers lag de focus meer op 

praktische zaken en op de motivatie van werknemers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het 

thema ‘Organisatie werk’ is niet aan bod gekomen tijdens de focusgroep met de externe 

arboprofessionals. 

Naast het beantwoorden van de vragen, werden de deelnemers van focusgroep 2 en de interviews 

gevraagd naar hun mening en ervaringen over thema’s en factoren die eerdergenoemd waren in de 

voorgaande focusgroep(en). De bevorderende en belemmerende factoren die hierbij genoemd zijn, 

zijn te vinden in Bijlage X. 

 

Tabel 10. Externe arboprofessionals - Bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van 
preventiemaatregelen. De factoren zijn geclusterd in thema’s en sub-thema’s. + = bevorderende factor; - = 
belemmerende factor. 

Thema Sub-thema Bevorderende/belemmerende factoren  

Attitude Prioriteit  Ondernemersraad betrokken bij preventie. 

 Preventie geen prioriteit voor arbodienst. 

 Veiligheidsaspecten hebben prioriteit boven gevaarlijke 
stoffen. 

 Focus ligt op verzuim en niet op preventie. 

Veiligheidscultuur  Veilig werken zit niet in de cultuur van het bedrijf. 

Organisatie 
arbozorg 

Multidisciplinaire 
samenwerking 

 Arboprofessional zoekt actief de samenwerking op. 

 Samenwerking tussen management bedrijf en 
arboprofessionals. 

 Multidisciplinaire samenwerking verbetert signalering en 
preventie. 

 Gebrek aan samenwerking bedrijfsarts en arbeidshygiënist. 

 Geen integrale arbodienstverlening binnen een bedrijf. 
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Contracten 
arbodienstverlening 

 Contracten laten weinig ruimte voor preventie. 

 Door tekort aan bedrijfsartsen minder complete contracten.  

Investeringen van 
de werkgever 

 Werkgever betaalt niet voor preventie. 

Handhaving door 
Arbowetgeving 

 Schaderegeling voor werknemers met beroepsziekte. 

 Preventie verplicht in contracten arbodienstverlening. 

Informatie 
uitwisseling 

 Weinig informatie-uitwisseling tussen alle betrokken 
partijen. 

 Communicatie is moeilijk door privacy wetgeving. 

Signaleren Gezondheids-
effecten signaleren 

 Bedrijfsarts actief bezig met vroegsignaleren. 

 Signaleren van beroepsziekten geeft aanleiding voor 
preventie op groepsniveau. 

 Door het PMO sneller werknemers met gezondheidsklachten 
op het spoor. 

 Stimuleren van deelname werknemers aan PMO door 
werkgevers. 

 Bedrijfsarts komt niet op de werkvloer. 

 Tekort aan bedrijfsartsen om PMO uit te voeren. 

 Deelname PMO is vrijwillig voor werknemers. 

Risico's signaleren  RI&E vooraf opstellen. 

 RI&E wordt gezien als doel en niet als een middel voor 
preventie. 

Kennis en 
vaardigheden 

Bewustwording  Voorlichting en instructie over risico's en 
preventiemaatregelen. 

Beschikbaarheid 
kennis 

 Informatie preventiemaatregelen (niet) beschikbaar op 
groeps-/branche niveau. 

 Best practices zijn (niet) openbaar. 

Kennisniveau en 
opleiding 

 Bedrijfsarts heeft geen kennis over de werkvloer. 

 Arbeidshygiënist heeft geen verstand van beroepsziekten. 

 Arboprofessional heeft niet genoeg kennis om de signalering 
te doen. 

 

Tabel 11. Interne arboprofessionals - Bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van 
preventiemaatregelen. De factoren zijn geclusterd in thema’s en sub-thema’s. + = bevorderende factor; - = 
belemmerende factor. 

Thema Sub-thema Bevorderende/belemmerende factoren 

Attitude Prioriteit  Tijdsdruk is (niet) ondergeschikt aan veilig werken. 

 Veiligheid is prioriteit. 

 Preventie gevaarlijke stoffen is geen prioriteit. 

Veiligheidscultuur  Veilig werken zit in de cultuur van het bedrijf. 

 Cultuurverandering onder werknemers. 

 Geen veiligheidscultuur onder werknemers. 

Verantwoordelijkheid  Arboprofessional onderbouwt beleid bij organisatie. 

 Opdrachtgever neemt geen verantwoordelijkheid voor 
preventie. 

 Werkgever legt verantwoordelijkheid voor preventie bij 
werknemer neer. 

Organisatie 
arbozorg 

Rol en invloed van 
arboprofessional 

 Rol arboprofessional in bedrijf. 

 Arboprofessional is niet zichtbaar op de werkvloer. 

Investeringen van de 
werkgever 

 Werkgever betaalt (niet) voor preventie. 

 

Handhaving door 
Arbowetgeving 

 Overheid controleert op implementatie van Arbowet. 

 Geen verplichte ziektekostenverzekering [voor 
werkgerelateerd verzuim] voor ZZP'ers. 

Multidisciplinaire 
samenwerking 

 Multidisciplinaire samenwerking verbetert signalering en 
preventie. 
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Signaleren Gezondheidseffecten 
signaleren 

 Signaleren van beroepsziekten geeft aanleiding voor 
preventie op groepsniveau. 

 ZZP'ers gaan niet naar bedrijfsarts. 

 Onderaannemers nemen niet deel aan PMO. 

Risico's signaleren  RI&E herzien als maatregelen niet effectief zijn. 

 RI&E vooraf opstellen. 

Organisatie 
werk 

Rol van 
opdrachtgever 

 Samen met de opdrachtgever de V&G-plannen opstellen. 

 Duidelijke veiligheidseisen van de opdrachtgever in 
aanbestedingsproces. 

 Slechte kwaliteit V&G-plannen van opdrachtgever. 

Toezicht  Werkgever houdt toezicht op de uitvoering van 
preventiemaatregelen op de werkvloer. 

Samenwerking met 
onderaannemer 

 Onderaannemers actief betrekken bij voorlichting en 
preventie. 

 Afhankelijkheidspositie van onderaannemer. 

 Wrijving op de werkvloer door verschillende 
veiligheidsstandaarden. 

Interne organisatie 
bedrijf 

 Verschil in veiligheidscultuur binnen verschillende 
afdelingen van een bedrijf. 

Kennis en 
vaardigheden 

Bewustwording  Campagnes over de gevaren van werken met gevaarlijke 
stoffen. 

 Werknemers de associatie tussen blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten uitleggen. 

 Voorlichting en instructie over risico's en preventie. 

 Werknemers zien geen verband tussen blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten op lange 
termijn. 

 Onderaannemers zijn zich minder bewust van risico’s door 
gebrek aan voorlichting. 

Beschikbaarheid 
kennis 

 Informatie preventiemaatregelen beschikbaar op groeps-
/branche niveau. 

 Technische ontwikkelingen maken informatie toegankelijker 
voor werknemers. 

 Informatie over risico’s is niet makkelijk te vinden op de 
werkvloer. 

Kennisniveau en 
opleiding 

 Aandacht besteden aan preventie tijdens de opleiding van 
werknemers. 

 Laaggeschoolde werknemers hebben minder kennis over 
preventiemaatregelen. 

 Werknemers spreken geen Nederlands. 

Technische 
middelen 

Gebruiksgemak  PBM zit ongemakkelijk en werkt minder tijdsefficiënt. 

 

Tabel 12. Werkgevers en werknemers - Bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie 
van preventiemaatregelen. De factoren zijn geclusterd in thema’s en sub-thema’s. + = bevorderende factor; - 

= belemmerende factor;  = bevorderende en belemmerende factor. 

Thema Sub-thema Bevorderende/belemmerende factoren 

Attitude Prioriteit  Bijschakelen van preventie bij een onverwacht risico. 

 Externe druk is nodig voor urgentie van preventie. 

 Veiligheid is prioriteit. 

 Gezondheid van de werknemers is het belangrijkste. 

 Preventie gevaarlijke stoffen is geen prioriteit. 

Veiligheidscultuur  Veilig werken zit in de cultuur van het bedrijf. 

 Preventie open en transparant bespreekbaar maken in de 
organisatie. 

 Problemen onderling op de werkvloer oplossen. 

 Geen veiligheidscultuur onder werknemers. 
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Verantwoordelijkheid  Toewijding van werkgever om preventiebeleid in te voeren. 

 Arboprofessional onderbouwt zijn beleid. 

 Opdrachtgever neemt verantwoordelijkheid voor preventie 
niet. 

Organisatie 
arbozorg 

Investeringen van de 
werkgever 

 Werkgever betaalt (niet) voor preventie.  

 

Multidisciplinaire 
samenwerking 

 Samenwerking tussen management bedrijf en 
arboprofessionals. 

 Multidisciplinaire samenwerking verbetert signalering en 
preventie. 

 Arboprofessional zoekt actief de samenwerking op. 

Rol en invloed van 
arboprofessional 

 Duidelijke rol arboprofessional in bedrijf. 

 Arboprofessional is zichtbaar op de werkvloer. 

Handhaving door 
Arbowetgeving 

 Overheid controleert op naleving van Arbowet. 

Informatie 
uitwisseling 

 Geen informatie-uitwisseling tussen bedrijfsartsen en 
management bedrijf. 

Signaleren Gezondheidseffecten 
signaleren 

 Verplichten van PMO en keuring. 

 Medisch onderzoek om oorzaak klachten te bevestigen. 

 Uitslag PMO en keuring met werknemer bespreken. 

Risico's signaleren  Risico's van tevoren signaleren en preventie daarop 
aanpassen. 

 Plan van aanpak herzien als er nieuwe risico's tijdens het 
werk worden gemeld. 

 Communicatie over risico's tussen uitvoerenden en 
arboprofessionals. 

 Registreren van mogelijke blootstelling. 

 Risico's zijn gecompliceerd en niet van te voren bekend. 

Organisatie 
werk 

Interne organisatie 
bedrijf 

 Vergunningen moeten op orde zijn voor er wordt gewerkt. 

 In vroeg stadium preventiemaatregelen in het werk 
implementeren. 

Rol van 
opdrachtgever 

 Opdrachtgever niet bereid meerkosten preventie te betalen. 

Toezicht  Werkgever houdt toezicht op de uitvoering van 
preventiemaatregelen op de werkvloer. 

 Consequenties voor werknemers als ze niet aan 
veiligheidsregels houden. 

Samenwerking met 
onderaannemer 

 Iedereen op de werkvloer moet zich aan de V&G-plannen 
houden. 

 Onderaannemers actief betrekken bij voorlichting en 
preventie. 

 Wrijving op de werkvloer door verschillende 
veiligheidsstandaarden. 

 Afhankelijk van externe partijen betreft implementatie 
preventiemaatregelen. 

Kennis en 
vaardigheden 

Bewustwording  Werknemers de associatie tussen blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten uitleggen. 

 Voorlichting en instructie over risico's en 
preventiemaatregelen. 

 Campagnes over de gevaren van werken met gevaarlijke 
stoffen. 

 Werknemers zien geen verband tussen blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten op lange 
termijn. 

Beschikbaarheid 
kennis 

 Technische ontwikkelingen maken informatie toegankelijker 
voor werknemers. 

 Informatie is (niet) beschikbaar op de werkvloer. 

 Binnen kleine bedrijven is het makkelijker overzicht te 
houden. 
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 Informatie over risico’s is niet makkelijk te vinden op de 
werkvloer. 

 Beschikbare informatie wordt niet gebruikt door werknemer. 

Kennisniveau en 
opleiding 

 Leidinggevenden zijn gediplomeerd in veiligheid. 

 Cursus voor werknemers om gevaren te herkennen en 
melden. 

Technische 
middelen 

Gebruiksgemak  Grote[re] machines/wagens zijn niet in elke situatie 
bruikbaar. 

 PBM zit ongemakkelijk en werkt minder tijdsefficiënt. 

Beschikbaarheid  De juiste PBM's zijn beschikbaar. 

 Machines met nieuwste verbeteringen beschikbaar. 

 Voor sommige gevaarlijke stoffen is het moeilijk goede 
oplossingen te vinden. 

 

Tabel 13. Citaten - Bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van 
preventiemaatregelen. Per hoofdthema is er één citaat genoemd voor een van de drie groepen. 

Thema Groep Citaten 

Attitude Externe 
arboprofessional 

“Heel veel aandacht gaat naar het verzuim en heel weinig gaat 
naar de preventie.” 

Interne 
arboprofessional 

“Nou, bij grotere organisaties zie je, he, dat er nog heel veel 
weggemanaged wordt naar het laagste niveau als het gaat om 
verantwoordelijkheden over veiligheid. En dan lijkt het in de 
basis geregeld. Tot dat het op de werkvloer toch weer mis gaat.” 

Werkgever en 
werknemers 

“Dat het wel gedragen wordt door je mensen. Als je mensen met 
ideeën komen en je luistert niet of je pakt heel wat anders; kijk, 
het belangrijkste is dat mensen gewoon veilig en gezond kunnen 
werken.” 

Organisatie 
arbozorg 

Externe 
arboprofessional 

“Ik denk dat het enige wat echt helpt is de verbetering van de 
samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist. Die, die 
twee werelden zitten nou veels te ver uit elkaar.” 

Interne 
arboprofessional 

“Maar eigenlijk is het gewoon invulling, gewoon zoals het ook al 
in de Arbowet stond, he. Dat daar gewoon je zorgplicht ligt. En 
dat je die verantwoordelijkheid hebt.” 

Werkgever en 
werknemers 

“Ja, zeker ook omdat er controles worden uitgevoerd op 
projecten en op werken, waarbij echt de focus ligt op in dat geval 
het onderwerp kwartsstof. Dan wordt echt gecontroleerd op het 
gebruik van machines met bronafzuiging. Dan helpt dat natuurlijk 
wel om bedrijven daarin te stimuleren om daar iets aan te doen.” 

Signaleren Externe 
arboprofessional 

“Wel individuele gevallen waar men dan iemand zich ziek meldt. 
He, en dan arbeidsongeschiktheid is en dan is het niet alleen de 
presentatie van klachten, bijvoorbeeld longklachten, mogelijk 
huidklachten, maar dan kun je mogelijk tot verdieping komen. 
En dan zie je sneller aanknopingspunten om dat diepgaand te 
onderzoeken.” 

Interne 
arboprofessional 

“Ja, het is, kijk, je probeert vanuit die, uh, inventarisatie kijk je 
welke risico's heb je. Aan welke gevaren worden mensen 
blootgesteld.” 

Werkgever en 
werknemers 

“Wij als installatiebedrijf gaan meestal door de muur en het 
onderzoek dat vooraf verricht is door de klant betreft meestal 
alleen de zichtlocaties, maar wat er zich achter de muur bevindt 
is meestal onduidelijk. Ga je er dan toch doorheen met 
leidingwerk en dergelijke, bestaat de kans dat je het tegenkomt, 
als voorbeeld eventjes, dat er toch eventueel blootstelling zou 
kunnen zijn.” 

Organisatie 
werk 

Externe 
arboprofessional 

- 

Interne 
arboprofessional 

“Je ziet dat dat [veiligheidseisen opdrachtengever] nu veel 
strakker is en ook veel meer wordt geëist vanuit de 
opdrachtgevers, buiten het feit dat we wettelijk natuurlijk het 
een en ander moeten doen en moeten organiseren.” 
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Werkgever en 
werknemers 

“Ik bedoel, je hebt weleens situaties dat je bij klanten 
binnenkomt, dat een onderaannemer of een andere aannemer al 
bezig is, waarbij wij zien van “hé, dit is niet goed”. Je gaat weg, 
maar op dat moment ben je wel op de locatie geweest en heb je 
wel eventuele blootstelling gehad aan asbest.” 

Kennis en 
vaardigheden 

Externe 
arboprofessional 

“Kijk arbocatalogi die zijn in het kader van beheersmaatregelen 
ook best nuttig.” 

Interne 
arboprofessional 

“Maar alleen maar zeggen: Als je het zo doet, dan ga, word je 
ziek. Daar zijn mensen niet vatbaar voor. Ik heb ze al vaak 
genoeg horen zeggen: Ik ga toch een keer dood, ik ga écht niet 
met zo'n masker op lopen.” 

Werkgever en 
werknemers 

“Dat [snel overzicht gevaarlijke stoffen] hebben wij niet. Bij ons 
is het echt dusdanig complex dat wij ook gewoon niet altijd 
weten wat er op de werkvloer allemaal rondhangt aan spullen en 
aan gevaarlijke stoffen.” 

Technische 
middelen 

Externe 
arboprofessional 

- 

Interne 
arboprofessional 

“Ik zeg: Maar waarom, waarom pas je niet toe? Ja, dat is allemaal 
lastig en, uh... Ik zeg: Oke. Hij zegt: En ja, wij gaan voor de 
snelheid. Want we willen het werk gewoon af hebben.” 

Werkgever en 
werknemers 

“Ja. Alles wat je nodig hebt, mondkapjes, handschoenen, 
speciale handschoenen voor bepaalde vetten of oliën die we 
gebruiken, weet ik veel; dat kun je allemaal… Dat is allemaal 
beschikbaar. Als je iets nodig hebt dan kun je het bestellen en 
dan wordt het geregeld.” 

 

 

De bevorderende en belemmerende factoren voor de samenwerking tussen bedrijfsarts en 

arbeidshygiënist zijn geclusterd in vier thema’s: attitude, organisatie arbozorg, facilitering en kennis 

en vaardigheden. 

Binnen het thema ‘Attitude’ is het belemmerend als een arbodienst de samenwerking tussen 

bedrijfsarts en arbeidshygiënist niet stimuleert. Een bevorderende factor is als de bedrijfsarts en 

arbeidshygiënist elkaar actief opzoeken. Binnen het thema ‘Organisatie arbozorg’ werkt het 

belemmerend als de bedrijfsarts en arbeidshygiënist bij verschillende afdelingen van een bedrijf 

werkzaam zijn. Het werkt bevorderend als de samenwerking wordt vastgelegd in een contract. Bij 

het thema ‘Facilitering’ is als bevorderende factor genoemd dat de werkgever genoeg investeert in 

preventie. Als belemmerende factor is genoemd dat er gebrek aan communicatie is door 

privacywetgeving. Binnen het thema ‘Kennis en vaardigheden’ is het bevorderend als de bedrijfsarts 

en de arbeidshygiënist multidisciplinaire kennis hebben. Ook is het belangrijk tijdens de opleiding 

voor bedrijfsarts aandacht wordt besteed aan de arbeidshygiënist en diens rol. 

In tabel 14 staan de factoren genoemd in focusgroep 1, de externe arboprofessionals. In tabel 15 

staan de factoren genoemd in focusgroep 2, de interne arboprofessionals. In tabel 16 staan enkele 

citaten die overeenkomen met de factoren genoemd in de tabellen. 

Bij de externe arboprofessionals zijn binnen de thema’s kennis en facilitering veel bevorderende en 

belemmerende factoren genoemd om de samenwerking te verbeteren. Bij de interne professionals 

gaat het ook om de facilitering van samenwerking, maar wordt ook genoemd dat een goede 

samenwerking tussen het bedrijf en de arboprofessionals belangrijk is. 
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Tabel 14. Externe arboprofessionals - Bevorderende en belemmerende factoren voor de samenwerking 
tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist. De factoren zijn geclusterd in thema’s en sub-thema’s. + = 
bevorderende factor; - = belemmerende factor. 

Thema Sub-thema Bevorderende/belemmerende factoren 

Attitude Rol van arbodienst  Arbodienst faciliteert samenwerking tussen arbeidshygiënist 
en bedrijfsarts niet. 

Initiatief vanuit 
bedrijfsarts en 
arbeidshygiënist 

 Bedrijfsarts of arbeidshygiënist zoekt actief de 
samenwerking op. 

 Er is geen automatisme om met elkaar samen te werken. 

Rol van bedrijven  Bedrijf is koploper als het gaat om veiligheid en preventie. 

Organisatie 
arbozorg 

Contract 
arbodienstverlening 

 Samenwerking in contracten vastleggen. 

Rol Arbowetgeving  Verdiepend onderzoek verplichten na signalering van 
gezondheidseffecten. 

 Wegvallen verplichte winkelnering heeft gezorgd dat 
preventie minder wordt gedaan. 

Facilitering Investeringen van de 
werkgever 

 Werkgever hoeft kosten verdiepend onderzoek niet te 
betalen, doet branche organisatie. 

 Preventie levert uiteindelijk meer op voor de werkgever dan 
verzuimbegeleiding. 

 Bedrijven betalen het liefst zo min mogelijk voor 
arbodienstverlening. 

Informatie 
uitwisseling 

 Communicatie is moeilijk door privacy wetgeving. 

Tekort bedrijfsartsen  Basisartsen in dienst door tekort aan bedrijfsartsen. 

Continuïteit en 
aanwezigheid 

 Bedrijfsarts en arbeidshygiënist werken op één locatie. 

 Bedrijfsarts is langer werkzaam bij hetzelfde bedrijf. 

 MKB bedrijven hebben geen vaste arbeidshygiënist en 
bedrijfsarts. 

Tijd  Gebrek aan tijd voor uitgebreid onderzoek naar 
beroepsgebondenheid aandoening. 

Kennis en 
vaardigheden 

Multidisciplinaire 
kennis 

 Er wordt binnen richtlijnen aandacht besteed aan 
multidisciplinaire samenwerking. 

 Bedrijfsarts heeft kennis over schadelijke stoffen. 

 Arbeidshygiënische kennis omzetten in duidelijke 
protocollen. 

 Bedrijfsarts heeft geen kennis over werkzaamheden 
arbeidshygiënist. 

 Kennis over schadelijke stoffen nu nog maar beschikbaar bij 
enkele bedrijfsartsen. 

Beschikbaarheid 
kennis 

 Informatie preventiemaatregelen beschikbaar op groeps-
/branche niveau. 

 Binnen het bedrijf is er kennis over schadelijke stoffen. 

Opleiding 
bedrijfsarts 

 Aandacht voor gevaarlijke stoffen is belangrijk binnen de 
opleiding van bedrijfsartsen. 

 Gevaarlijke stoffen is een klein onderdeel binnen de 
opleiding van bedrijfsartsen. 

 

Tabel 15. Interne arboprofessionals - Bevorderende en belemmerende factoren voor de samenwerking 
tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist. De factoren zijn geclusterd in thema’s en sub-thema’s. + = 
bevorderende factor; - = belemmerende factor. 

Thema Sub-thema Bevorderende/belemmerende factoren 

Attitude Initiatief vanuit 
bedrijfsarts en 
arbeidshygiënist. 

 Bedrijfsarts of arbeidshygiënist zoekt actief de 
samenwerking op. 

 Er is geen automatisme om met elkaar samen te werken. 

Informatie uitwisseling  Samenwerking tussen management bedrijf en 
arboprofessionals. 
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Organisatie 
arbozorg 

 Geen samenwerking tussen HR en afdeling veiligheid binnen 
een bedrijf. 

Facilitering Continuïteit en 
aanwezigheid 

 Bij grote bedrijven is er een grote afdeling voor veiligheid. 

 Bedrijfsarts en arbeidshygiënist werken op één locatie. 

Informatie uitwisseling  Communicatie is moeilijk door privacy wetgeving. 

 

Tabel 16. Citaten - Bevorderende en belemmerende factoren voor de samenwerking tussen bedrijfsarts en 
arbeidshygiënist. Per hoofdthema is er een citaat genoemd per focusgroep. 

Thema Sub-thema Citaten 

Attitude Externe 
arboprofessional 

“En waar je heel alert op moet zijn, he, jij bent gewend om 
projectmatig, uh, dingen neer te schrijven, he, om 
aanbestedingen te doen. Maar dat zit echt niet in de, in de 
natuur van de arbodienst.” 

Interne 
arboprofessional 

“Ik neem hem wel mee naar buiten. Maar hij heeft mij nooit 
gevraagd ga daar eens meten, of zo.” 

Organisatie 
arbozorg 

Externe 
arboprofessional 

“Maar het gaat over de samenwerkingen bedrijfsarts, 
arbeidshygiënist, die zou je zó [met verplichten verdiepend 
onderzoek], zou je een beetje kunnen stimuleren, verplichten, 
zeg maar.” 

Interne 
arboprofessional 

“Nou, wat je ziet, zeg maar, de bedrijfsarts zit, zeg maar, 
eigenlijk onder de afdeling P&O, personeelszaken en, en, en 
veiligheid zit meer bij de HSQ [Health, Safey and Quality] 
afdeling. En die, die afdelingen dat werkt niet altijd samen, zeg 
maar.” 

Facilitering Externe 
arboprofessional 

“Maar ik denk, als, als we voorhouden dat het voorkomen van 
verzuim meer oplevert dan het goed begeleiden van verzuim dan 
kunnen we misschien stappen maken.” 

Interne 
arboprofessional 

“Eigenlijk moet je die, de bedrijfsarts, arbeidshygiënist en 
veiligheidskundige, zeg maar, in een, uh, soort in één afdeling 
neerzetten. Of je wilt dat ze met elkaar gaan praten, uh.” 

Kennis en 
vaardigheden 

Externe 
arboprofessional 

“Dan heb je al een aanbesteding en dan moet je eerst laten zien 
dat je beste bent. En daarna... He, waar de OR’er ook aan tafel 
zit. En daarna ga je natuurlijk uitwerken van hoe gaan we dit 
aanvliegen? En nou daar heb ik dus ook inderdaad die leidraad, 
uh, nadrukkelijk benoemd. Van: Jongens we hebben nu eindelijk 
een kader waarin we met elkaar dat kunnen regelen. Maar... 
Dan, uh, moeten we de arbeidshygiënische samenwerking, uh, 
daarin, uh, opnemen.” 

Interne 
arboprofessional 

- 
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5. Conclusies en beschouwing 

Om de kwaliteit van signalering, melding en preventie van beroepsgebonden huid- en 

longaandoeningen te verhogen en te evalueren bij bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten is een 

geprotocolleerde aanpak ontwikkeld. Deze aanpak is ontwikkeld voor de signalering, melding en 

preventie voor de beroepsziekten COPD, astma en contacteczeem in de bouw, installatiebranche en 

overige MKB. Daarnaast is deze aanpak geëvalueerd aan de hand van vijf vraagstellingen waarop in 

onderstaande paragrafen antwoord wordt gegeven. 

5.1. Incidentie beroepsgebonden COPD, astma en contacteczeem 

De incidentieschatting van beroepsgebonden astma en contacteczeem is respectievelijk 5 en 55 

werknemers per 100.000 werknemers per jaar. Er zijn geen meldingen van beroepsgebonden COPD 

gedaan. De incidentieschattingen zijn hoger dan de schattingen van het PIM uit 2018. Dit komt 

mogelijk door tijdelijke verhoogde alertheid van de deelnemende bedrijfsartsen, waardoor er meer 

meldingen worden gedaan. Hetzelfde effect lijkt zichtbaar in het aanvullende PIM onderzoek in 2019. 

5.2. Werkgebonden risicofactoren 

Voor beroepsgebonden contacteczeem waren de algemene risicofactoren voornamelijk wrijving van 

de huid, handschoenen dragen en koude lucht. De gevaarlijke stoffen die werden genoemd als 

werkgebonden risicofactor waren wisselender, zoals cement, gips, chroom-6, 

metaalbewerkingsvloeistoffen, smeermiddel/olie en verf. De 11 meldingen van beroepsgebonden 

contacteczeem kwamen van werknemers met verschillende werkzaamheden en meerdere sectoren 

waar met gevaarlijke stoffen werd gewerkt. Er is één casus beroepsgebonden astma gemeld, waarbij 

de werknemer allergisch was voor rubber. 

Bij vijf van de twaalf beroepsgebonden aandoeningen hadden de bedrijfsartsen arbeidshygiënische 

ondersteuning gevraagd vanuit het onderzoeksteam. Bij drie van de vijf casussen werd er voor het 

arbeidshygiënische onderzoek een werkplekbezoek uitgevoerd. Bij de andere twee casussen bestond 

de ondersteuning uit literatuur onderzoek. Bij twee casussen was er een externe partij waar de 

bedrijfsarts arbeidshygiënische ondersteuning van kreeg. Bij de rest van de casussen was er geen 

arbeidshygiënische ondersteuning, omdat er geen medewerking vanuit de werkgever of werknemer 

voor arbeidshygiënisch onderzoek was of door gebrek aan tijd bij de bedrijfsarts. 

5.3. Preventiemaatregelen 

De preventieve adviezen voor beroepsgebonden contacteczeem waren het vermijden van de 

blootstelling, het dragen van PBM’s en gebruik van vette zalf/crème. In een enkel geval werden er 

ook groepsmaatregelen geadviseerd voor meerdere werknemers, namelijk PBM’s, PMO/PAGO en 

voorlichting. Bij de casus van beroepsgebonden astma werd ook het vermijden van de blootstelling 

geadviseerd. 
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5.4. Evaluatie geprotocolleerde werkwijze 

De werkwijze van de observationele studie werd door de bedrijfsartsen als nuttig beschouwd. De 

geprotocolleerde scorelijsten werden als praktische toevoeging voor de registratierichtlijnen van de 

NVAB en NCvB ervaren. Tijd werd het meest genoemd als beperkende factor om de scorelijsten toe 

te kunnen passen. Om tijd te besparen zouden de lijsten digitaal in patiëntendossier kunnen worden 

ingevuld. 

Tijdens de studie is in de helft van de gevallen een arbeidshygiënist betrokken geweest bij het bepalen 

van de beroepsgebondenheid van een aandoening. In de gevallen dat het niet is gebeurd, werd vaak 

gebrek aan tijd en facilitering en weerstand bij de werknemer of werkgever genoemd als 

belemmerende factoren voor de samenwerking. 

Bedrijfsartsen die voornamelijk spreekuren hadden gehad, zagen weinig werknemers met COPD, 

astma of contacteczeem als hoofdklacht voor verzuim. Werknemers met deze aandoeningen gaan 

vaak met deze klachten naar de huisarts. Bedrijfsartsen die periodieke keuring of medisch onderzoek 

hadden verricht bij werknemers zagen ook weinig casussen doordat andere klachten voorrang kregen 

of hoger blootgestelden minder toegang hebben tot de bedrijfsarts. 

5.5. Implementeren preventiemaatregelen 

De bevorderende en belemmerende factoren voor het implementeren van preventiemaatregelen die 

werden genoemd in de focusgroepen en interviews zijn geclusterd in zes thema’s: attitude, 

organisatie arbozorg, signaleren, kennis en vaardigheden, organisatie werk en technische middelen. 

Een belangrijke belemmerende factor binnen het thema attitude was dat preventie geen prioriteit 

heeft voor de betrokken partijen. Verzuimbegeleiding wordt door werkgevers en arbodiensten gezien 

als de hoofdtaak voor de bedrijfsarts. Opdrachtgevers geven preventie geen prioriteit door hogere 

kosten van werkzaamheden. Een bevorderende factor is een goede veiligheidscultuur binnen het 

bedrijf, waardoor werknemers onderling en met leidinggevenden open over veiligheid kunnen 

spreken. 

Door gebrek aan multidisciplinaire samenwerking tussen arboprofessionals worden de gesignaleerde 

risico’s of gezondheidsklachten niet onderling gedeeld en kunnen niet de juiste preventiemaatregelen 

worden geïmplementeerd. In het geval van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is hierbij de 

samenwerking tussen de bedrijfsarts en arbeidshygiënist belangrijk, maar ook de samenwerking 

tussen de verschillende arboprofessionals en het bedrijf. 

Een belemmerende factor voor het signaleren van gezondheidsklachten is dat werknemers niet naar 

een periodieke keuring of medisch onderzoek gaan. Door met een periodiek onderzoek vroege signalen 

van beroepsgebonden aandoeningen te signaleren kan er verdiepend blootstellingsonderzoek gedaan 

worden naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en preventiemaatregelen op tijd worden 

geïmplementeerd om beroepsziekten te voorkómen. 

Binnen het thema organisatie werk is een belemmerende factor de wrijving die op de werkvloer kan 

ontstaan als de hoofdaannemer en onderaannemers verschillende veiligheidstandaarden hebben. Als 

de hoofdaannemer de onderaannemers betrekt bij de voorlichting en de V&G-plannen kan dit worden 

tegengegaan. 
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Voorlichting en instructie over blootstellingsrisico’s voor werknemers werd als belangrijke 

bevorderende factor genoemd. Als werknemers geen verband zien tussen blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen en beroepsgebonden aandoeningen, zijn ze minder geneigd preventiemaatregelen toe te 

passen. Technische middelen worden niet altijd gebruikt door werknemers, bijvoorbeeld omdat PBM’s 

ongemakkelijk zitten en het gebruik van de technische middelen vaak minder tijdsefficiënt is. 

 

Aan de arboprofessionals in de focusgroepen is gevraagd wat de bevorderende en belemmerende 

factoren zijn voor de samenwerking tussen arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen. Een bevorderende 

factor is dat de bedrijfsarts of arbeidshygiënist zelf initiatief neemt om samen te werken door elkaar 

actief op te zoeken. Het zou ook bevorderend werken als de samenwerking vastgelegd zou worden in 

de contracten van de arbodienstverlening. Om de samenwerking te faciliteren zouden de 

bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten op dezelfde locatie moeten werken en het mogelijk moeten zijn 

om regelmatig met elkaar in overleg te gaan. Voor bedrijfsartsen is tijd een belemmerende factor 

voor de samenwerking, omdat deze vaak geen tijd heeft om onderzoek te doen naar de oorzaak van 

een beroepsziekte. Door in richtlijnen aan te geven hoe de ander ingezet kan worden in het geval van 

een mogelijke beroepsziekte of blootstellingsrisico zou de samenwerking bevorderd kunnen worden.  

5.6. Beschouwing en tools 

De kwaliteit van signalering van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen kan worden 

verbeterd wanneer bedrijfsartsen een geprotocolleerde werkwijze gebruiken. Door een 

geprotocolleerde werkwijze, zoals scorelijsten, te gebruiken worden bedrijfsartsen door alle stappen 

van het bepalen van de beroepsgebondenheid van een aandoening genomen en is het makkelijker alle 

benodigde informatie te verzamelen. Het is belangrijk dat een bedrijfsarts met een arbeidshygiënist 

kan samenwerken voor onderzoek naar de beroepsgebonden risicofactoren, zoals gevaarlijke stoffen. 

Uit het observationele en kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat deze samenwerking 

belemmerd wordt door meerdere factoren zoals gebrek aan tijd, gebrek aan ondersteuning vanuit de 

arbodienst of werkgever en geen medewerking van werknemer en werkgever bij arbeidshygiënisch 

onderzoek. Naast dat deze samenwerking de signalering van beroepsgebonden aandoeningen 

verbetert, is het ook belangrijk voor preventie. Het signaal dat uitgaat van een beroepsgebonden 

aandoening is direct bij de arbeidshygiënist. Deze kan onderzoek gaan doen naar beroepsgebonden 

blootstelling en mogelijk gestructureerde preventiemaatregelen invoeren of adviseren. Onderzoek 

naar de beroepsgebondenheid van een aandoening en preventie door de bedrijfsarts en 

arbeidshygiënist worden vaak niet samen met verzuimbegeleiding in het contract voor 

arbodienstverlening opgenomen. Dit maakt het voor arboprofessionals lastiger om de juiste 

preventiemaatregelen te nemen, omdat ze niet op de hoogte zijn van alle blootstellingsrisico’s of 

gezondheidsklachten door gebrek aan communicatie tussen de verschillende partijen die de arbozorg 

binnen een bedrijf regelen. 

Buiten de arbozorg om zijn er ook factoren die de kwaliteit van signaleren en preventie kunnen 

verbeteren. Voor beroepsgebonden aandoeningen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen is het 

belangrijk dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de risico’s van blootstelling aan 
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gevaarlijke stoffen. Door bewustwording van de risico’s er is minder weerstand bij werknemers voor 

het gebruiken van preventiemaatregelen. Door een open veiligheidscultuur binnen bedrijven kan 

worden bevorderd dat werknemers uit zichzelf naar arboprofessionals gaan met mogelijke risico’s op 

de werkvloer. 

Voor zowel signalering als preventie geldt dat werknemers die werken bij onderaannemers of als 

ZZP’ers vaak uit beeld blijven. Deze werknemers voeren over het algemeen de werkzaamheden uit 

waar de meeste kans is op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar waar preventie van risico’s en 

gezondheidsklachten minder prioriteit hebben. Doordat deze kleine bedrijven vaak geen vaste 

bedrijfsarts en arbeidshygiënist hebben die verbonden zijn aan het bedrijf, is het lastig om op een 

gestructureerde manier preventie uit te voeren. De hoofdaannemer kan een leidende rol in preventie 

nemen door onderaannemers te betrekken in het plan van aanpak van de preventiemaatregelen en te 

handhaven op de veiligheidsregels. 

Om de samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist te bevorderen en het beoordelen van de 

beroepsgebondenheid van COPD, astma en contacteczeem te verbeteren zijn er drie tools ontwikkeld 

(bijlage XI). De eerste tool is een werkwijze die door de bedrijfsarts kan worden gebruikt om de 

beroepsgebondenheid van de huid- en luchtwegaandoeningen COPD, astma en contacteczeem te 

bepalen. Hierbij worden de scorelijsten gebruikt die voor dit onderzoek waren ontwikkeld. De tweede 

tool is een arbeidshygiënische werkwijze die door arbeidshygiënisten kan worden gebruikt bij 

arbeidshygiënisch naar de beroepsgebondenheid van deze aandoeningen. Om de communicatie tussen 

de arbeidshygiënist en de bedrijfsarts te verbeteren bestaat de derde tool uit twee standaardbrieven. 

De tools kunnen gebruikt worden zoals ze nu zijn, maar verbeteringen aan inhoud en vormgeving 

kunnen ervoor zorgen dat ze nog beter toepasbaar zijn. In de evaluatie is bijvoorbeeld aangegeven 

dat een digitale versie van de scorelijsten kan bijdragen aan het gebruiksgemak en dat meer 

achtergrondinformatie kan helpen bij het invullen van de gegevens. 
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Bijlage I. Scorelijst COPD 

Deze scorelijst kan gebruikt worden wanneer beroepsgebonden COPD wordt vermoed. De scorelijst 

volgt de zes stappen van het stappenplan van het NCvB en de antwoorden kunnen gebruikt worden 

voor de registratie van de beroepsziekte. Als leidraad voor het invullen van de scorelijst kan de 

bijgevoegde uitgebreide lijst gebruikt worden, waar voor elke stap de informatie uit de richtlijnen 

van het NCvB en NVAB in vraagvorm is toegevoegd. 

Algemene gegevens van werknemer met (mogelijke) beroepsgebonden COPD 

Arts code:  Beroep:    

Werknemer code:  Sector:  

Geboortejaar:     

Geslacht: 

 

 Man 

 Vrouw 

Consult naar aanleiding van: 
 Preventief spreekuur 

 PMO/PAGO 

 Verzuimspreekuur 

Tijdelijk 

arbeidsongeschikt: 

 Ja 

 Nee 

Blijvend arbeidsongeschikt:  
 Ja 

 Nee 
Schatting duur: dagen Zo ja, schatting %: %  

     

Stap 1 – Vaststellen van aandoening/ziekte 

1a. Diagnose (+ CAS-code):  

 R669  N.v.t. 

1b. Korte omschrijving klinisch beeld: 

 

 

Stap 2 – Vaststellen relatie met werk 

2a. Is er een mogelijke relatie tussen COPD en werk? 
 Ja  Nee 

2b. Zo ja, toelichting bij welke werkzaamheden: 

 

 

 

Stap 3 – Vaststellen van de aard en het niveau van de blootstelling 

3a. Is er voldoende blootstelling aan werkgebonden risicofactoren? 
 Ja  Nee 

3b. Is er een werkplek- of blootstellingsonderzoek uitgevoerd? 

(bijv. door een arbeidshygiënist) 

 Ja  Nee 

3c. Onderbouwing conclusie bij 3a: 
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Stap 4 – Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid 

4a. Zijn er buiten werk andere verklaringen voor COPD? 

 Nee  Roken  Passief roken  Enzym tekort 

(bijv. α-1 
antitrypsine) 

 
 Overig: 

4b. Toelichting: 

 

 

Stap 5 – Concluderen en melden 

5a. Kan op basis van de conclusies van voorgaande stappen de vermoede 

beroepsziekte COPD vastgesteld worden? 

 Ja  Nee 

5b. Zo ja, de CAS-code 

is: 

 R669 
  

 

Stap 6 – Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren 

6a. Toegepaste individuele preventiemaatregelen: 

 

 

  

6b. Behandeling van het COPD bestaat uit: 

 

 

 

 

6c. Zijn er preventieve maatregelen geadviseerd voor een grotere groep 

werknemers? 

 Ja  Nee 

Zo ja, welke: 
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Uitgebreide vragenlijst als leidraad voor het invullen van de ‘Scorelijst 

beroepsgebonden COPD’. 

Stap 1 – Vaststellen van aandoening/ziekte 

1a. Welke symptomen zijn van toepassing? 

 Chronisch hoesten  Piepen op de borst 

 Dyspnoe  Verzwakt/opgeheven ademgeruis over beide 
longen 

 Regelmatige episodes acute bronchitis  Verminderd inspanningsvermogen 

 Regelmatige episodes bovenste 
luchtweginfecties 

  

    

   

1b. Is er een longfunctieonderzoek uitgevoerd? 
 Ja  Nee 

Zo ja: 

Is er sprake van reversibele bronchusobstructie? 
 Ja  Nee  Onbekend 

Is er sprake van bronchiale hyperreactiviteit? 
 Ja  Nee  Onbekend 

FEV1/FVC-ratio <70%:  
 Ja  Nee  Onbekend 

Classificatie obstructie: 
 FEV1> 80%, licht 

(GOLD 1) 
 80%>FEV1> 50, 

matig (GOLD 2) 
 Onbekend 

 
 50% >FEV1> 30%, ernstig 

(GOLD 3) 
 FEV1<30%, zeer 

ernstig (GOLD 4) 

 

Toelichting longfunctieonderzoek: 

 

 

 

1c. Op welke leeftijd begonnen de klachten? jaar 

 

1d. Is er sprake van COPD? 

 Ja 
 

 Nee, namelijk: 

 

1e. Voorlopige diagnose (+ CAS-code):  

 R669 

 

Stap 2 – Vaststellen relatie met werk 

2a. Denkt de werknemer dat de klacht gevolg is van het werk? 
 Ja  Nee 

Toelichting: 
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2b. Is de werknemer tijdens werk, in het verleden of in de huidige 

situatie, blootgesteld aan gassen, dampen, stof, nevel of rook? 

 

Bij 2b: Zo ja, korte omschrijving functie(uitgebreide analyse bij stap 

3)? 

 

 Ja  Nee 

   

   

2c. Hoe lang worden/werden de bovengenoemde werkzaamheden al 

uitgevoerd? 

 

 

Eventueel, hoe lang zijn de werkzaamheden gestopt?   

   

2d. Zijn er (oud-)collega’s met dezelfde klachten?  
 Ja  Nee 

   

2e.Toelichting Stap 2: 

 

 

   

2f. Conclusie – Is er een mogelijke relatie tussen COPD en werk? 
 Ja  Nee 

Stap 3 – Vaststellen van de aard en het niveau van de blootstelling 

Beoordeel de blootstelling m.b.v. tabel in bijlage 1 en schakel arbeidshygiënist in. 

Conclusie bedrijfsarts: 

3a.Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan gassen, dampen, stof, nevel of rook? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

Resultaten verdiepende beoordeling blootstelling door arbeidshygiënist (zie bijlage 2): 

 

 

 

 

 

 

Conclusie arbeidshygiënist: 

3b. Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan gassen, dampen, stof, nevel of rook? 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 
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Gezamenlijke conclusie bedrijfsarts en arbeidshygiënist: 

3c. Is er voldoende blootstelling aan werkgebonden 

risicofactoren? 

 Ja  Nee 

Onderbouwing conclusie: 

 

 

 

 

 

Stap 4 – Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid 

4a. Rookt de werknemer? 
 Ja  Nee 

4b. Heeft de werknemer vroeger gerookt? 
 Ja  Nee 

Ja bij 4a of 4b, het aantal packed years: py 

 

4c. Is er sprake van passief meeroken bij de werknemer? 
 Ja  Nee 

Zo ja, hoe lang?  

 

4d. Heeft de werknemer een aangeboren enzymtekort? 

(bijv. α-1 antitrypsine deficiëntie) 

 Ja  Nee 

 

4e. Zijn er buiten het werk andere blootstellingen/factoren die mogelijk COPD kunnen veroorzaken? 

 

 

 

4f. Conclusie - Zijn er buiten werk andere/verergerende verklaringen voor het COPD? 

 Nee  Roken  Passief roken  Enzym tekort: 
 
 Overig: 

 

Stap 5 – Concluderen en melden 

5a. Kan op basis van de conclusies van voorgaande stappen de 

vermoede beroepsziekte COPD vastgesteld worden? 

 Ja  Nee 

5b. CAS-Code: 
 R669  n.v.t. 

   

Stap 6 – Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren 

6a. Toegepaste individuele preventiemaatregelen (meerdere antwoorden mogelijk): 

 Vermindering blootstelling  Stoppen blootstelling tijdens dezelfde 
werkzaamheden 

 Andere werkzaamheden  Motiveer stoppen met roken 
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 Adembescherming (PBM)   
 Voorlichting/training werknemer    
 Periodiek monitoring   
    
  

6b. Behandeling van de COPD bestaat uit: 

 

 

 

6c. Preventiemaatregelen voor groep werknemers. 

Zijn de risicofactoren van toepassing op meerdere 

werknemers? 

 Ja  Nee 

Ja, de volgende stappen worden ondernomen: 

 PMO/PAGO   Voorlichting 

 Wegnemen blootstelling  RI&E 

 Reduceren blootstelling   
 PBM   
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Bijlagen bij uitgebreide scorelijst COPD 1 

 2 

Bijlage 1. Blootstellingsbepaling bedrijfsarts stap 3. 

Inventarisatie werkgeschiedenis werknemer (beroepen/functies met uniform blootstellingsprofiel). 

Typeer per functie de blootstelling van de werknemer aan gassen, dampen, stof, nevel of rook. 

# Functie Periode Relevante 

blootstelling 

(Ja/Nee) 

Beschrijving 

inhalatoire 

agens 

Frequentie 

blootstelling  

Intensiteit 

blootstelling 

(laag/gemiddeld

/hoog) 

Duur 

blootstelling 

(per werkdag) 

Gebruik 

PBM/beheersmaat-

regelen 

1         

2         

3         

4         

5         
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Bijlage 2. Blootstellingsbepaling arbeidshygiënist stap 3. 

Inventarisatie werkgeschiedenis werknemer (in te vullen door arbeidshygiënist) 

# Specificatie 

werkzaamheden 

Blootstellingsgegevens 

beschikbaar? 

(RI&E, meetrapport etc.) 

Agens Gebruik 

PBM/beheers-

maatregelen 

Beoordeling blootstelling 

(frequentie, intensiteit, duur) 

Relevante 

blootstelling 

(Ja/Nee) 

1       

      

      

      

      

2       

      

      

      

      

3       

      

      

      

      

4       
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3 

      

      

      

      

5       
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Bijlage II. Scorelijst Astma 

Deze scorelijst kan gebruikt worden wanneer beroepsgebonden astma wordt vermoed. De scorelijst 

volgt de zes stappen van het stappenplan van het NCvB en de antwoorden kunnen gebruikt worden 

voor de registratie van de beroepsziekte. Als leidraad voor het invullen van de scorelijst kan de 

bijgevoegde uitgebreide lijst gebruikt worden, waar voor elke stap de informatie uit de richtlijnen 

van het NCvB en NVAB in vraagvorm is toegevoegd. 

Algemene gegevens van werknemer met (mogelijke) beroepsgebonden astma 

Arts code:  Beroep:    

Patiëntcode:  Sector:  

Geboortejaar:     

Geslacht: 

 

 Man 

 Vrouw 

Consult naar aanleiding van: 
 Preventief spreekuur 

 PMO/PAGO 

 Verzuimspreekuur 

Tijdelijk 

arbeidsongeschikt: 

 Ja 

 Nee 

Blijvend arbeidsongeschikt:  
 Ja 

 Nee 

Schatting duur: dagen Zo ja, schatting %: %  
     

Stap 1 – Vaststellen van aandoening/ziekte 

1a.Diagnose (+ CAS-code):  

 R680 

(allergisch) 

 R681 

(Irritatief) 

 R682  

(zowel allergisch en 

irritatief) 

 R683  

(RADS) 

 R679  

(door werk 

verergerd) 

1b. Korte omschrijving klinisch beeld: 

 

 

Stap 2 – Vaststellen relatie met werk 

2a. Is er een mogelijke relatie tussen astma en werk? 
 Ja  Nee 

2b. Zo ja, toelichting bij welke werkzaamheden: 

 

 

 

Stap 3 – Vaststellen van de aard en het niveau van de blootstelling 

3a. Is er voldoende blootstelling aan werkgebonden risicofactoren? 
 Ja  Nee 

3b. Is er een werkplek- of blootstellingsonderzoek uitgevoerd? 
 Ja  Nee 

Toelichting: 

3c. Mogelijke blootstellingsfactoren – algemeen 

 Temperatuurswisselingen   
 Extreme temperaturen   
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 Lichamelijke inspanning   
 Luchtvochtigheid   
  

3d. Mogelijke blootstellingsfactoren – schadelijke stoffen 

Stof/stoffengroep Typering handeling met de stof Mate van blootstelling  

   

   

   

Stap 4 – Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid 

4a. Zijn er buiten werk andere verklaringen voor het astma? 

 Nee  Geschiedenis 
met astma 

 Atopie  Hobby’s  Roken  Andere 
allergieën 

4b. Toelichting: 

 

 

Stap 5 – Concluderen en melden 

5a. Kan op basis van de conclusies van voorgaande stappen de 

beroepsziekte astma vastgesteld worden? 

 Ja  Nee 

5b. Zo ja, de CAS-code 

is: 

 R680 
(allergisch) 

 R681 
(Irritatief) 

 R682  
(zowel 

allergisch 

als irritatief) 

 R683  
(RADS) 

 R679  
(door werk 

verergerd) 

Stap 6 – Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren 

6a. Toegepaste individuele preventiemaatregelen: 

 

 

  

6b. Behandeling van de astma bestaat uit: 

 

 

 

 

6c. Zijn er preventieve maatregelen geadviseerd voor een grotere groep 

werknemers? 

 Ja  Nee 

Zo ja, welke: 
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Uitgebreide vragenlijst als leidraad voor het invullen van de ‘Scorelijst 

beroepsgebonden astma’. 

Stap 1 – Vaststellen van aandoening/ziekte 

1a. Welke symptomen zijn van toepassing? 

 Expiratoir piepen  Hoesten 

 Kortademigheid  Verlengd expirium 

 Beklemd gevoel op de borst   
    
   

1b. Is er sprake van recidiverende periodes? 
 Ja  Nee 

 

1c. Is er een longfunctieonderzoek uitgevoerd? 
 Ja  Nee 

Zo ja: 

Is er sprake van reversibele bronchusobstructie? 
 Ja  Nee  Onbekend 

Is er sprake van bronchiale hyperreactiviteit? 
 Ja  Nee  Onbekend 

 

1d. Zijn er piekstroommetingen uitgevoerd op het werk? 
 Ja  Nee  Onbekend 

Zo ja: 

Zijn de resultaten suggestief voor werkgerelateerd astma? 
 Ja  Nee  Onbekend 

 

1e. Is er sprake van astma? 

 Ja 

 

 Nee 

  

1f. In geval van astma, is er een allergologisch onderzoek uitgevoerd? 
 Ja  Nee 

Soort 

onderzoek: 

 

 Serologisch 

onderzoek (RAST) 

 Intracutane huidtest  Inhalatieprovocatie-

test 

Uitslag wijst op:  

 

 Allergisch  Irritatief  Onduidelijk 

1g. Voorlopige diagnose (+ CAS-code):  

 R680 

(allergisch) 

 R681 

(Irritatief) 

 R682  

(zowel allergisch als 

irritatief) 

 R683  

(RADS) 

 R679  

(door werk 

verergerd) 
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Stap 2 – Vaststellen relatie met werk 

2a. Denkt de werknemer dat de klacht gevolg is van het werk? 
 Ja  Nee 

Toelichting: 

 

2b. Worden klachten minder tijdens het weekend en/of vakanties? 

 

 Ja  Nee 

2c. Zijn de klachten gekomen na verandering van werkzaamheden? 

 

 Ja  Nee 

2d. Verergeren klachten tijdens of na bepaalde werkzaamheden? 

 

2e. Bij 2c en 2d: Zo ja, welke werkzaamheden? 

 

 Ja  Nee 

   

Hoe lang worden de bovengenoemde werkzaamheden al uitgevoerd?  

    

2f. Zijn de klachten ontstaan na een eenmalige ongebruikelijke 

blootstelling/gebeurtenis tijdens het werk? 

 Ja  Nee 

Zo ja, welke gebeurtenis: 

 

 

2g. Hoe lang bestaan de klachten? 

 

 

   

2h. Zijn er collega’s met dezelfde klachten?  
 Ja  Nee 

   

2i. Toelichting Stap 2: 

 

  

 

 

  

   

2j. Conclusie – Is er een mogelijke relatie tussen astma en werk? 
 Ja  Nee 

Stap 3 – Vaststellen van de aard en het niveau van de blootstelling 

3a. Is er (verdiepend) onderzoek naar gezondheidsrisico’s op de 

werkplek aanwezig?( bijv. RI&E, werkplekonderzoek, 

blootstellingsmetingen) 

 Ja  Nee 

Zo ja, specificeer welk onderzoek beschikbaar is: 
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3b. Mogelijke blootstellingsfactoren – Algemeen 

 Temperatuurswisselingen   
 Extreme temperaturen   
 Lichamelijke inspanning   
 Luchtvochtigheid   
  

3c. Mogelijke blootstellingsfactoren – Schadelijke stoffen 

Aan welke van de volgende schadelijke stoffen/materialen wordt de werknemer blootgesteld? 

Irriterend Sensibiliserend (LMG) Beide 

 Bijtmiddel (zuren/logen)  Soldeerflux  Cement 

 Reinigingsmiddel 
(zuren/logen) 

 Metaalbewerkingsvloeistof  Lasrook 

 Chloorhoudend product  Colophoniumhoudend 
materiaal 

 Houtstof/-zaagsel 

 Dieselmotoremissie  Metaal (platinumhoudend)  Epoxy 
gietvloer/coating/primer 

 Verbrandingsrook  Metaal (kobalthoudend)  Epoxy lijm/reparatiemiddel 

   Metaal (nikkelhoudend)  Epoxy voegmiddel 

   Metaal (chroomhoudend)  Polyurethaan (PUR) 

     Isocyanaat vernis/lak 

 
   Acrylaatverf 

 
   Acrylaat 

gietvloer/coating/primer 

 
Sensibiliserend (HMG)  Acrylaat koudplast 

 
 Plantallergenen: 
 

 Formaldehydehoudend 
bouwmateriaal 

 
 Dierlijke eiwitten: 

 

  

 
 Schimmels: 
 

  

 
 Anders: 

 

  

 

Geef voor iedere geselecteerde stof/materiaal in onderstaande tabel aan wordt ingevuld als er 

blootstelling is aan 1 of meer schadelijke stoffen. 

Deze tabel is bedoeld om de intensiteit van de blootstelling per stof/stoffengroep kwalitatief te bepalen. 

Stof/ 

stoffengroep 

Typering 

handeling 

met de stof 

Frequentie 

inhalatoire 

blootstelling  

Intensiteit 

blootstelling 

(laag/gemiddel

d/hoog) 

Duur 

blootstelling 

(per 

werkdag) 

Blootstelling 

sinds: 
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Conclusie bedrijfsarts: 

Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan irriterende stoffen? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan allergenen? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

 

Verdiepende beoordeling blootstelling door arbeidshygiënist 

Welk type assessment is uitgevoerd? 
 Kwantitatief  Kwalitatief 

Werkplekonderzoek? 
 Ja  Nee 

Korte samenvatting bevindingen: 

Stof/stoffengroep Mate toxiciteit 

(zeer irritatief/sensibiliserend, beperkt, 

licht etc, eventueel H-zinnen) 

Mate van blootstelling 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

Conclusie Arbeidshygiënist: 

Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan irriterende stoffen? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan allergenen? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

 

3d. Preventieve maatregelen 

Welke preventieve maatregelen worden momenteel toegepast? 

 Bronafzuiging     
 Adembescherming     
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3e. Is er voldoende blootstelling aan werkgebonden risicofactoren? 
 Ja  Nee 

 

Stap 4 – Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid 

4a. Uitslag allergologisch onderzoek (indien uitgevoerd bij stap 1): 

 

 

4b. Heeft de werknemer een voorgeschiedenis met astma en/of eczeem  

(bijv. kinderastma, astma (in remissie), contacteczeem)? 

 Ja  Nee 

Zo ja, toelichting:   

 

 

4c. Is er sprake van atopie in de voorgeschiedenis van de werknemer? 
 Ja  Nee 

Zo ja, toelichting: 

 

  

 

4d. Is er een positieve familieanamnese van eczeem, hooikoorts of astma? 
 Ja  Nee 

Zo ja, toelichting: 

 

4e. Heeft de werknemer last van of is er in de voorgeschiedenis sprake van 

hooikoorts, neus- of oogklachten? 

 Ja  Nee 

Zo ja, toelichting: 

 

 

4f. Rookt de werknemer?  
 Ja  Nee 

Zo ja, het aantal packed years: py 

 

4g. Zijn er buiten het werk blootstellingen/factoren die mogelijk astma kunnen veroorzaken (hobby’s en 

woonomgeving)? 

 

 

 

4h. Conclusie - Zijn er buiten werk andere/verergerende verklaringen voor het astma? 

 Nee  Geschiedenis 
met astma 

 Atopie  Hobby’s  Roken  Andere 
allergieën 
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Stap 5 – Concluderen en melden 

5a. Kan op basis van de conclusies van voorgaande stappen de 

beroepsziekte astma vastgesteld worden? 

 Ja  Nee 

5b. Ja, 

namelijk: 

 R680 
(allergisch) 

 R681 
(Irritatief) 

 R682  
(zowel 

allergisch als 

irritatief) 

 R683  
(RADS) 

 R679  
(door werk 

verergerd) 

Stap 6 – Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren 

6a. Toegepaste individuele preventiemaatregelen (meerdere antwoorden mogelijk): 

 Werkaanpassing leidend tot reductie 
blootstelling 

 Adembescherming (PBM) 

 Vervanging van veroorzakende stoffen  Voorlichting/training werknemer  

 Andere werkzaamheden   
    
  

6b. Behandeling van de astma bestaat uit: 

 

 

 

6c. Preventiemaatregelen voor groep werknemers. 

Zijn de risicofactoren van toepassing op meerdere werknemers? 
 Ja  Nee 

Ja, de volgende stappen worden ondernomen: 

 PMO/PAGO   Aanstellingskeuring 

 Wegnemen blootstelling  Periodieke monitoring 

 Reduceren blootstelling  Voorlichting 

 PBM   
 

Toelichting preventieve maatregelen: 
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Bijlage III. Scorelijst Contacteczeem 

Deze scorelijst kan gebruikt worden wanneer beroepsgebonden contacteczeem wordt vermoed. De 

scorelijst volgt de zes stappen van het stappenplan van het NCvB en de antwoorden kunnen gebruikt 

worden voor de registratie van de beroepsziekte. Als leidraad voor het invullen van de scorelijst kan 

de bijgevoegde uitgebreide lijst gebruikt worden, waar voor elke stap de informatie uit de richtlijnen 

van het NCvB en NVAB in vraagvorm is toegevoegd. 

Algemene gegevens van werknemer met (mogelijke) beroepsgebonden contacteczeem 

Arts code:  Beroep:    

Werknemer code:  Sector:  

Geboortejaar:     

Geslacht: 

 

 Man 

 Vrouw 

Consult naar aanleiding van: 
 Preventief spreekuur 

 PMO/PAGO 

 Verzuimspreekuur 

Tijdelijk 

arbeidsongeschikt: 

 Ja 

 Nee 

Blijvend arbeidsongeschikt:  
 Ja 

 Nee 
Schatting duur: dagen Zo ja, schatting %: %  

     

Stap 1 – Vaststellen van aandoening/ziekte 

1a. Diagnose (+ CAS-code):  

 D612 (allergisch)  D613 (irritatief)  D614 (zowel allergisch als irritatief) 

1b. Korte omschrijving klinisch beeld: 

 

 

Stap 2 – Vaststellen relatie met werk 

2a. Is er een mogelijke relatie tussen contacteczeem en werk? 
 Ja  Nee 

2b. Zo ja, toelichting bij welke werkzaamheden: 

 

 

 

Stap 3 – Vaststellen van de aard en het niveau van de blootstelling 

3a. Is er voldoende blootstelling aan werkgebonden risicofactoren? 
 Ja  Nee 

3b. Is er een werkplek- of blootstellingsonderzoek uitgevoerd? 
 Ja  Nee 

Toelichting: 

3c. Mogelijke blootstellingsfactoren – algemeen 

 > 2 uur natte handen  Wrijving huid 

 > 20x per dag handen wassen  Koude lucht 

 > 2 uur per dag handschoenen aan   
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 > 20x per dag handschoenen verwisselen   
  

3d. Mogelijke blootstellingsfactoren – schadelijke stoffen 

Stof/ 

stoffengroep 

Typering handeling met 

de stof 

Mate van blootstelling 

  

   

   

   

 

Stap 4 – Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid 

4a. Zijn er buiten werk andere verklaringen voor het contacteczeem? 

 Nee  Atopisch eczeem  Andere allergische 
aandoening 

 Hobby’s/ander 
levensstijl factoren 

4b. Toelichting: 

 

 

Stap 5 – Concluderen en melden 

5a. Kan op basis van de conclusies van voorgaande stappen de 

beroepsziekte contacteczeem vastgesteld worden? 

 Ja  Nee 

5b. Zo ja, de CAS-code is: 
 D612 

(allergisch) 
 D613 

(irritatief) 
 D614 (zowel allergisch 

als irritatief) 

Stap 6 – Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren 

6a. Toegepaste individuele preventiemaatregelen: 

 

 

  

6b. Behandeling van het contacteczeem bestaat uit: 

 

  

 

 

6c. Zijn er preventieve maatregelen geadviseerd voor een grotere groep 

werknemers? 

 Ja  Nee 

Zo ja, welke: 
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Uitgebreide vragenlijst als leidraad voor het invullen van de ‘Scorelijst 

beroepsgebonden contacteczeem’. 

Stap 1 – Vaststellen van aandoening/ziekte  

1a. Welke symptomen zijn van toepassing? 

 Erytheem  Vesikels  Schilfering 

 Zwelling  Erosies  Hyperkeratose 

 Papels  Crustae  Lichenificatie 

 Ragade vorming  Pigmentverschuivingen  Droge huid 

 Jeuk     
      
 

1b. De opsomming van symptomen duidt op: 

 Geen eczeem  Acuut eczeem  Subacuut 
eczeem 

 Chronisch 
eczeem 

 Andere 
dermatose: 

1c. Op welke plek zit het eczeem? 

 

 

1d. Is er sprake van contacteczeem?  

 Nee, namelijk:  Ja 

  

1e. Zo ja, is er allergologisch onderzoek nodig om vast te 

stellen of het contacteczeem allergisch of irritatief is? 

 Ja  Nee, het is: 

 

Bij ja, uitkomst allergologisch onderzoek: 

Soort onderzoek: 

 

 Plaktest  Huidbiopsie  Priktest  KOH 
(schimmel) 

Uitslag wijst op:  

 

 Allergisch  Irritatief  Hybride 

1f. Is er sprake van atopisch eczeem in de voorgeschiedenis? 
 Ja  Nee 

Zo ja, hoe uit zich dat? 

 

   

Is er een positieve familieanamnese van atopisch eczeem? 
 Ja  Nee 

1g. Diagnose (+ CAS-code):  

 D612 (allergisch)  D613 (irritatief)  D614 (zowel allergisch als 
irritatief) 
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Stap 2 – Vaststellen relatie met werk 

2a. Denkt de werknemer dat de klacht het gevolg is van het werk? 
 Ja  Nee 

Toelichting: 

 

2b. Worden klachten minder tijdens het weekend en/of vakanties? 
 Ja  Nee 

2c. Zijn de klachten gekomen na verandering van werkzaamheden? 
 Ja  Nee 

2d. Zijn de klachten gekomen na verandering van werkmaterialen? 
 Ja  Nee 

2e. Verergeren klachten tijdens of na bepaalde werkzaamheden? 

Zo ja, welke werkzaamheden? 

 

 Ja  Nee 

   

   

Hoeveel jaren worden de bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd?  jaar 

   

2f. Zijn er collega’s met dezelfde klachten?  
 Ja  Nee 

   

2g. Toelichting Stap 2: 

 

  

   

   

2h. Conclusie – Is er een mogelijke relatie tussen contacteczeem en werk? 
 Ja  Nee 

Stap 3 – Vaststellen van de aard en het niveau van de blootstelling 

3a. Is er onderzoek naar gezondheidsrisico’s op de werkplek aanwezig? (bijv. 

RI&E, werkplekonderzoek, blootstellingsmetingen) 

 Ja  Nee 

Zo ja, specificeer welk onderzoek beschikbaar is: 

 

3b. Mogelijke blootstellingsfactoren – algemeen 

 > 2 uur natte handen  Wrijving huid 

 > 20x per dag handen wassen  Koude lucht 

 > 2 uur per dag handschoenen aan   
 > 20x per dag handschoenen verwisselen   
  

3c. Mogelijke blootstellingsfactoren – schadelijke stoffen 

Met welke van de volgende schadelijke stoffen/materialen werkt de werknemer? 

Irriterend Sensibiliserend Beide 

 Bijtmiddel (zuren/logen)  Rubber  Cement 
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 Isolatiemateriaal (glas- 

/steenwol) 

 Colophoniumhoudend 

materiaal (koelvloeistof, 
lijm, kleefmaterialen) 

 Houtconserveermiddelen 

 Verf (oplosmiddelhoudend)  Conserveringsmiddelen 
(bijv. MI/MCI) 

 Olie/smeermiddelen 

 Lijm (oplosmiddelhoudend)    Ontkistingsmiddel 

 Kit (oplosmiddelhoudend)    Epoxy 
gietvloer/coating/primer 

 Reinigingsmiddel 
(oplosmiddelhoudend) 

   Epoxy lijm/reparatiemiddel 

 Dakleer (bitumen/teer) 
 

 Epoxy voegmiddel 

 Soldeer flux 
 

 Polyurethaan (PUR) 

 Detergenten (zeep) 
 

 Isocyanaat vernis/lak 

 Roestverwijderaar 
(waterstoffluoride) 

 
 Handreiniger 

   
 Houtstof/-zaagsel/-hars 

   
 Acrylaat verf 

   
 Acrylaat 

gietvloer/coating/primer 

  
 Acrylaat koudplast 

  
 Formaldehydehoudend 

bouwmateriaal 
  

  
  

  
  

  
 

Geef voor iedere geselecteerde stof/materiaal in onderstaande tabel de blootstelling aan. Deze tabel 

is bedoeld om de intensiteit van de blootstelling per stof/stoffengroep kwalitatief te bepalen. 

Stof/ 

stoffengroep 

Typering 

handeling met 

de stof 

Frequentie 

huidcontact  

Mate 

huidcontact 

(zeer 

weinig/weinig

/beperkt/veel

) 

Duur 

huidcontact 

(per werkdag) 

Locatie van 

huidcontact  

      

      

      

      

      

 

Conclusie bedrijfsarts: 
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Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan irriterende stoffen? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan allergenen? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

 

 

Verdiepende beoordeling blootstelling door arbeidshygiënist 

Welk type assessment is uitgevoerd? 
 Kwantitatief  Kwalitatief 

Werkplekonderzoek? 
 Ja  Nee 

Korte samenvatting bevindingen: 

Stof/stoffengroep Mate (lokale) toxiciteit 

(zeer irritatief/sensibiliserend, 

beperkt, licht etc, eventueel H-

zinnen) 

Mate van blootstelling 

 

   

   

   

   

   

   

   

Conclusie Arbeidshygiënist: 

Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan irriterende stoffen? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

Is er sprake van relevante werkgebonden blootstelling aan allergenen? 

 Niet genoeg 
informatie 

 Waarschijnlijk  Twijfelachtig  Onwaarschijnlijk 

 

3d. Preventieve maatregelen 

Welke preventieve maatregelen worden momenteel toegepast? 

 Smeren van zalf/crème  PBM (zoals handschoenen)   
 Wegnemen blootstelling     

 

3e. Is er voldoende blootstelling aan werkgebonden risicofactoren? 
 Ja  Nee 
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Stap 4 – Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid 

4a. Uitslag allergologisch onderzoek (indien uitgevoerd bij stap 1): 

 

 

4b. Heeft de werknemer last van andere contactallergieën, astma of andere 

huidaandoeningen? 

 Ja  Nee 

Zo ja, toelichting: 

 

 

4c. Zijn er buiten het werk blootstellingen/factoren die mogelijk contacteczeem kunnen 

veroorzaken? 

 

 

4d. Conclusie - Zijn er buiten werk andere/verergerende verklaringen voor het contacteczeem? 

 Nee  Atopisch eczeem  Andere allergische 

aandoening 

 Hobby’s/ander 

levensstijl factoren 

Stap 5 – Concluderen en melden 

5a. Kan op basis van de conclusies van voorgaande stappen de beroepsziekte 

contacteczeem vastgesteld worden? 

 Ja  Nee 

Ja, namelijk: 
 D612 (allergisch)  D613 (irritatief)  D614 (zowel allergisch als 

irritatief) 

Stap 6 – Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren 

6a. Toegepaste individuele preventiemaatregelen (meerdere antwoorden mogelijk): 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals 
handschoenen bij nat en/of vies werk 

 Regelmatig handen reinigen bij vervuilde 
handen 

 Werkaanpassing leidend tot reductie 
blootstelling 

 Voorlichting 

 Vervanging van veroorzakende stoffen  Vermijden van airborne blootstelling bij 
klachten aan het gezicht 

 Tijdelijk droge en schone werkzaamheden 
om handschoenen te vermijden 

 Vermijden van dichte schoenen bij eczeem 
aan de voeten 

 Regelmatig handcrème gebruiken (bijv. 
vaseline) 

  

  

6b. Behandeling van het contacteczeem bestaat uit: 

 

 

 

6c. Preventiemaatregelen voor groep werknemers. 

Zijn de risicofactoren van toepassing op meerdere werknemers? 
 Ja  Nee 

Ja, de volgende stappen worden ondernomen: 
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 PMO/PAGO   Aanstellingskeuring 

 Wegnemen blootstelling  Voorlichting 

 Reduceren blootstelling  Periodieke keuring 

 PBM   
 

Toelichting preventieve maatregelen: 
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Bijlage IV. Observationele studie – Vragenlijst evaluatie 

bedrijfsarts 

METHODE 

Aan het einde van de observationele studie (begin november 2019) werd er bij de deelnemers een 

evaluatie afgenomen. Tijdens de evaluatie werden de deelnemers vragen gesteld over de werkwijze, 

de scorelijsten en de samenwerking met de arbeidshygiënist. Met de werkwijze wordt bedoeld het 

stappenplan met de scorelijsten en waarbij wordt samengewerkt met de arbeidshygiënist. Bij de 

scorelijsten was het mogelijk om een korte scorelijst in te vullen van twee pagina’s of een uitgebreide 

lijst met meer achtergrondvragen. Bij de evaluatie werd de korte scorelijst aangeduid als de 

scorelijst. Over de uitgebreide lijst werden apart vragen gesteld. Het doel was de deelnemers 

persoonlijk te bezoeken, als het niet anders kon, werd de evaluatie over de telefoon gedaan. 

De evaluatie vragenlijst is onderverdeeld in vier doelen: 

1. Tevredenheid, nut en haalbaarheid van de werkwijze 

2. Gebruik scorelijsten 

3. Samenwerking met arbeidshygiënist 

4. Verklaring voor het aantal gemelde COPD, astma en contacteczeem 

 

DE VRAGENLIJST 

Artsencode  

Manier van evaluatie Telefonisch Fysiek 

Algemene indruk van de werkwijze (stappenplan met scorelijst als hulpmiddel) 

1.Hoe tevreden bent u over 
de werkwijze? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Hoe beoordeelt u het nut 
van de werkwijze? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Hoe beoordeelt u de 
haalbaarheid van de 
werkwijze? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Toelichting 3 
bovenstaande vragen: 

 

5. Zou u deze werkwijze 
toepassen bij andere 
beroepsziekten? 

Ja Nee 

6. Waarom?  

Bruikbaarheid van de scorelijsten (korte scorelijst) 

7. Welke scorelijsten heeft u 
gebruikt? 

COPD Astma Contacteczeem Geen 

8. Hoe beoordeelt u het 
gebruiksgemak van de 
scorelijsten? 

NVT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Denkt u alle relevante 
informatie voor een 
beroepsziekte casus erin te 
kunnen verwerken? 

Ja Nee 
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10. De scorelijsten zou ik 
gebruiken bij een casus 
tijdens: 

Verzuim 
spreekuur 

Preventief 
spreekuur 

Keuring PMO Allen 
Geen 

van allen 

11. Zou u de scorelijsten 
aanbevelen aan uw 
collega’s? 

Ja Nee 

12. Toelichting:  

13. Denkt u dat de 
scorelijsten kunnen 
bijdragen aan de signalering 
van beroepsgebonden 
aandoeningen veroorzaakt 
door schadelijke stoffen? 

Ja Nee 

14. Waarom?  

15. Welke verbeteringen 
zouden helpen de 
scorelijsten bruikbaarder te 
maken in de praktijk? 

 

16. Door gebruik van de 
scorelijsten is het 
makkelijker de richtlijnen te 
volgen. 

Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens 

17. Toelichting:  

Verbeteringen uitgebreide scorelijsten 

18. Denkt u dat de 
uitgebreide scorelijsten 
toegevoegde waarde hebben 
in vergelijking met de 
scorelijst? 

Ja Nee 

19. Naar welke lijst gaat u 
voorkeur uit? 

Kort Uitgebreid 

20. Toelichting:  

Samenwerking met arbeidshygiënist 

21. Hoe vaak werkt u samen 
met een arbeidshygiënist bij 
een casus van COPD, astma 
of contacteczeem? 

(Bijna) altijd Regelmatig Af en toe Nooit 

22. Toelichting:  

23. Door de scorelijsten 
verloopt de samenwerking 
met arbeidshygiënist 
makkelijker. 

NVT Zeer eens Eens Oneens 
Zeer 

oneens 

24. Door de scorelijst ben ik 
meer geneigd om 
samenwerking met een 
arbeidshygiënist op te 
zoeken. 

NVT Zeer eens Eens Oneens 
Zeer 

oneens 

25. Toelichting:  

Reden van aantal casussen 

26. Casussen van deelnemer  Geen 

27. Heeft u alle casussen 
gemeld die bij het project 
betrokken waren? 

Ja Nee 
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(Werknemers met COPD, 
astma of contacteczeem 
gezien? (beroepsgebonden of 
niet)) 

28. Toelichting:  

29. Ik ben extra alert 
geweest op deze 
aandoeningen gedurende de 
hele studieperiode. 

Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens 

30. Toelichting:  

31. Op voorhand hadden we 
verwacht dat er meer 
casussen zouden worden 
gemeld (5-10) op basis van 
andere rapporten. Heeft u 
hier een verklaring voor? 
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Bijlage V. Aanvullende data – Onderzoek Peilstation Intensief 

Melden 

Procedure PIM onderzoek 

Met behulp van de casussen die tijdens de observationele studie door de deelnemende bedrijfsartsen 

zijn aangeleverd is de incidentie van COPD, astma en contacteczeem geschat. Ter aanvulling is de 

incidentie via twee andere methoden berekend. 

Beide methoden maken gebruik van het Peilstation Intensief Melden (PIM) van het NCvB. Binnen het 

PIM worden deelnemende bedrijfsartsen gevraagd beroepsziekten intensief te melden. In totaal 

nemen elk jaar ongeveer 150 bedrijfsartsen mee aan het PIM. 

METHODE 1 

De meldingen die in 2018 zijn binnengekomen bij PIM zijn doorzocht op COPD, astma en 

contacteczeem en geselecteerd voor de sectoren bouw en industrie. Binnen deze database is geen 

onderscheid gemaakt in de sectoren installatiebranche of MKB. 

De totale werknemerspopulatie van de bedrijfsartsen die deelnemen aan PIM is bekend. Deelnemende 

bedrijfsartsen worden gevraagd deze op te geven voor de database. 

Met deze gegevens is de incidentie van de geïncludeerde aandoeningen in 2018 berekend in “aantal 

incidenten per 100.000 werknemers per jaar”. 

METHODE 2 

Voor de tweede methode werden bedrijfsartsen die deelnemen aan het PIM gevraagd om vier weken 

casussen van COPD, astma en contacteczeem bij te houden aan de hand van vijf variabelen (tabel 

B1). De bedrijfsartsen werden gevraagd elke casus te melden, ongeacht het een bestaande of nieuwe 

casus was. Door te vragen of het om een eerste of vervolgconsult ging, werd er onderscheid gemaakt 

in prevalentie en incidentie. In het geval dat een werknemer tijdens de meetperiode meer dan één 

keer bij de bedrijfsarts is geweest voor dezelfde aandoening, heeft de bedrijfsarts deze werknemer 

één keer gemeld. 

De meetperiode was voor dit onderzoek vier weken, hiervoor werd gecorrigeerd bij de berekening 

van de incidentie, De resultaten hebben als eenheid “aantal incidenten per 100.000 werknemers per 

jaar”. 

Tabel B1. Omschrijvingen van de vijf variabelen die bedrijfsartsen werden gevraagd te noteren voor het 
onderzoek. 

Variabelen Omschrijving 

Beroep Het beroep van de werknemer. 

Sector Sector waar de werknemer in werkt. 

Aandoening De CAS-code aandoening die de werknemer heeft. COPD, astma of 

contacteczeem waarbij kan worden aangegeven of het om irritatief of 

allergisch astma/contacteczeem gaat. 
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Vermoedelijke 

oorzaak 

Hier kan de bedrijfsarts aangeven wat de oorzaak is. Deze conclusie hoeft 

nog niet zeker te zijn, omdat dit niet altijd binnen de periode van vier 

weken kan worden bepaald. De drie antwoordmogelijkheden zijn: 

 Werk 

 Verklaring buiten werk 

 Nog niet bekend 

Nieuw of bestaand 

geval 

Aangeven of de casus nieuw is of dat het een vervolg consult is met behulp 

van 0 (nieuw) of 1 (vervolg consult). Hierdoor kan er onderscheid gemaakt 

worden tussen nieuwe casussen en al bestaande casussen. 

 

ANALYSE RESULTATEN METHODE 2 

Per bedrijfsarts die heeft deelgenomen werden de meldingen genoteerd met behulp van de vijf 

variabelen. Er zijn ook meldingen gedaan met aandoeningen die niet specifiek werden gevraagd aan 

de hand van de gegeven CAS-codes. De meldingen die de CAS-code D619 (eczeem) hadden, werden 

geïncludeerd als contacteczeem. De andere meldingen met afwijkende CAS-codes zijn niet 

geïncludeerd. 

Voor elke deelnemer was de werknemerspopulatie per sector bekend en die is gecorrigeerd voor het 

aantal weken dat de deelnemer actief heeft meegedaan aan het onderzoek. 

De meldingen zijn gesorteerd op aandoening, sector en of het bestaand geval of nieuwe casus betreft. 

Voor alle sectoren samen en de bouw en industrie sector werd de prevalentie en incidentie berekend. 

 

RESULTATEN 

In 2018 werd door de 152 PIM deelnemers 13 keer een beroepsziektemelding gedaan voor 

contacteczeem en twee keer voor astma. Er werden geen meldingen gedaan voor COPD. In de 

onderstaande tabel (B2) staat de incidentie per 100.000 werknemers per jaar voor contacteczeem en 

astma in 2018 voor alle sectoren en de sectoren bouwnijverheid en industrie. 

Tabel B2. Incidentie astma en contacteczeem PIM (2018). De incidentie is aantal incidenten per 100.000 
werknemers per jaar. 

Sector Astma Contacteczeem 

Alle sectoren (95%BI) 3 (0-8) 5 (2-8) 

Bouwnijverheid (95%BI) 0 4* (0-13) 

Industrie (95%BI) 3 (0-8) 5 (0-11) 

 *melding van een arts zonder populatie (ongewogen incidentie) 

 
Voor het onderzoek onder PIM deelnemers in 2019 werden 156 bedrijfsartsen benaderd, waarvan 77 

hebben gereageerd. Onder de respondenten hebben 25 deelnemers één of meerdere casussen gemeld 

met een totaal van 45 casussen. De overige 52 deelnemers hebben gemeld geen van de gevraagde 

aandoeningen te hebben gezien gedurende de studieperiode. Negen deelnemers hebben twee weken 

meegedaan in plaats van vier weken, dit is meegenomen in de berekening van de incidentie. 
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Van de 45 casussen die zijn gemeld, zijn 41 casussen geïncludeerd in de analyse. Vier meldingen zijn 

gedaan over aandoeningen die niet zijn geïncludeerd in het onderzoek. In de onderstaande tabellen 

staan de prevalentie en incidentie per 100.000 werknemers per jaar voor beroepsgebonden COPD, 

astma en contacteczeem voor alle sectoren en de sectoren bouwnijverheid en industrie. Als de 

oorzaak niet bekend was (code 3), werd de melding meegenomen in de beroepsgebonden 

aandoeningen, dat waren er in totaal 18. 

Tabel B3. Incidentie beroepsgebonden aandoeningen gemeld in PIM-onderzoek. BI = 
betrouwbaarheidsinterval. 

Sector 

COPD Astma Contacteczeem 

Prevalentie Incidentie Prevalentie Incidentie Prevalentie Incidentie 

Alle sectoren 

(95%BI) 

45 (23-96) 22 (9-65) 11 (3-49) 0 45 (9-253) 34 (16-81) 

Bouwnijverheid 

(95%BI) 

140 (38-359) 70 (9-253) 0 0 70 (9-253) 35 (1-195) 

Industrie (95%BI) 54 (1-301) 54 (1-301) 0 0 108 (0-257) 108 (13-390) 
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Bijlage VI. Observationele studie – Overzicht casuïstiek deelnemende bedrijfsartsen 

De deelnemende bedrijfsartsen hebben per gemelde casus een scorelijst ingevuld. Deze zijn uitgewerkt in de onderstaande tabellen. De scorelijsten zijn te 

vind in Bijlage I, II, en II en de vragennummers in de tabellen corresponderen met de vragennummers in de scorelijsten. Dit kan per aandoening verschillend 

zijn. In de legenda staat in het kort welke vragen per stap zijn gesteld. 

Casus 1 2 3 4* 5 

Aandoening COPD Astma Contacteczeem Contacteczeem Contacteczeem 

Leeftijd 48 65 31 55  

Geslacht M M M M M 

Sector Opslag en 
vervoerondersteunende 
activiteiten (o.a. 
distributiecentra, 
overslagbedrijven) 

Opslag en 
vervoerondersteunende 
activiteiten (o.a. 
distributiecentra, 
overslagbedrijven) 

Metaalindustrie Metaalindustrie Bouw 

Beroep Assembleur Werkleider inpakafdeling Schilder / 
machinebediende 

Machinebediende Monteur 
spoorwerkzaamheden 

Aanleiding Verzuimspreekuur Verzuimspreekuur PMO PMO Preventief spreekuur 

Beroepsziekte Nee Ja Nee Nee Ja 

Uitgebreide lijst Ja Ja Ja Ja Nee 

Stap 1. 
Diagnose 

1a R669 R680 D613 D613 D613 

1b Longfunctieonderzoek 
uitgevoerd. Classificatie 
GOLD 3. Diagnose 4 jaar 
geleden (44). 

Reactie gehad op stoffen. Chronisch handeczeem Chronisch eczeem Constitutioneel eczeem 

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Ja Ja Ja Ja Ja 

2b Houtbewerking gedaan in 
het verleden. 

Contact met 
rubberproducten tijdens 
werk. 

 Hanteren van metalen 
voorwerpen. 

Schuren, slijpen, 
branden, boren, afblazen 
stof, lijm afkrabben en 
montage. 

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a Nee Ja Ja Ja Ja 

3b Nee Ja Ja Nee Ja 

3c Het is onbekend; 8 jaar in 
houtbewerking werkzaam 
geweest. Blootstelling aan 
houtstof hierbij is 
mogelijk, maar er is geen 
wetenschappelijke 

Mogelijk blootstelling is 
tijdelijk, werknemer 
vermijdt risicofactoren 
nu. 

 Wrijving huid. >2 uur per dag 
handschoenen aan, 
wrijving huid. 
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uitsluitsel of houtstof 
COPD kan veroorzaken. 

3d  Allergisch voor rubber. Af 
en toe aanwezig op de 
werkplek, dan werkplek 
vermijden en ziek 
melden. 

Frequent huidcontact met 
oplosmiddelen met huid 
irriterende of corrosieve 
werking, afhankelijk van 
werkzaamheden.  

Metaal pakken voor groot 
deel van de werkdag. 
Geen relevante 
werkgebonden 
blootstelling in huidige 
functie. 

Chroom-6 blootstelling bij 
slijpen en schuren. Matige 
frequentie. 

Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4a Ja Ja Nee Nee Ja 

4b Roken, 30 packed years. Allergieën: Pollen en 
parfum. 

  Andere allergische 
aandoening: allergisch 
astma. 

Stap 5. 
Conclusie 

5a Nee Ja Ja Nee Ja 

5b  R679 D613  D613, irritatief 
contacteczeem 

Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

6a Stofarm werken. 
Voorlichting en training 
werknemer. 

Vermijden bekende 
allergenen. 

Zalf, handschoenen Handschoenen, 
huidverzorging 

Beperking van de 
blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen. 

6b Stoppen met roken, long 
revalidatie. 

Bronchus verwijderaars, 
inhalering cortico’s. 

Vette zalf Vette zalf Cutivate zalf en 
Cetomacrogrol/ vaseline 
crème. 

6c Nee Nee Ja, PBM en huidverzorging Ja, handschoenen en 
huidverzorging 

Ja, onderzoek via RIVM 
over chroom-6 en op basis 
van arbeidsgeneeskundige 
onderzoeken zal het 
beleid bij het bedrijf 
worden aangescherpt. 

Legenda: 
Stap 1) 1a = Diagnose (CAS-code); 1b = Omschrijving klinisch beeld. 
Stap 2) 2a = Mogelijke relatie aandoening-werk aanwezig?; 2b= Bij ja, een toelichting van werkzaamheden. 
Stap 3) 3a = Voldoende blootstelling aan werkgebonden risicofactoren?; 3b = Is er werkplek of blootstellingsonderzoek uitgevoerd?; 
COPD: 3c = Onderbouwing conclusie; 
Astma en contacteczeem: 3c = Algemene blootstellingsfactoren; 3d = Blootstelling schadelijke stoffen. 
Stap 4) 4a = Buiten werk verklaringen?; 4b = Toelichting. 
Stap 5) 5a = Beroepsziekte?; 5b = Bij ja, CAS-code. 
Stap 6) 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting. 

* Deze casus is door de bedrijfsarts gemeld als beroepsziekte bij het NCvB. De scorelijst is niet aan gepast na onderzoek van arbeidshygiënist, waarbij werd gevonden dat in 

de vorige functie van de werknemer mogelijk het contacteczeem is ontstaan door beroepsgebonden blootstelling.  
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Casus 6 7 8 9 10 

Aandoening Astma Contacteczeem Contacteczeem Contacteczeem Contacteczeem 

Leeftijd 46 52 44 48 51 

Geslacht M M M M M 

Sector Voeding - Zuivelindustrie Bouw Bouw Bouw Metaalindustrie 

Beroep Productielaborant Timmerman Timmerman Storingsdienstmedewerker Metaalbewerker 

Aanleiding Preventief spreekuur PMO PMO PMO Verzuimspreekuur 

Beroepsziekte Nee Ja Ja Ja Ja 

Uitgebreide lijst Ja Ja Ja Ja Ja 

Stap 1. 
Diagnose 

1a R681 D613 D613/D614 D613 D612 

1b Reageert met klachten 
van hoesten, kriebel in de 
keel, hoofdpijn en 
tranende ogen. Geen 
aanwijzingen 
werkgerelateerd astma, 
geen manifest astma. 
Klachten meest 
waarschijnlijk o.b.v. 
irritatie stof. 

Kloven in huid van de 
handen. Met name bij 
werken met cement/gips. 

Schilfering en koven aan 
linkerhand (dominant), 
dig. I en II bij werken met 
schroeftol. 

Schilfering, jeuk, soms 
kloven. Digitus II 
linkerhand en strekzijde 
dig. II, III en V. 

Eczeem op armen en 
handen, later ook nek, 
hals, romp, onderbenen. 

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Nee Ja Ja Ja Ja 

2b  Klachten bij werken met 
cement/gips. 

Zie 1b. Klachten treden 
waarschijnlijk op ten 
gevolge van dragen 
handschoenen. 

Bij werkzaamheden bij en 
rondom slijpmachine. 

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a Ja Ja Ja Ja Ja 

3b Ja (in 2018) Nee Nee Nee Nee 

3c Stof, inhalatie allergenen 
(melkeitwitten). 

Wrijving huid, koude 
lucht. 

> 2 uur per dag 
handschoenen aan; 
wrijving huid, koude 
lucht. 

> 2 uur per dag 
handschoenen aan. 

 

3d Weipoeder, stremsel, 
caseïne en andere 
eiwitten. 

Cement en gips.   Koelvloeistof 

Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4a Nee Nee Nee  Nee 

4b      

Stap 5. 
Conclusie 

5a Nee Ja Ja Ja Ja 

5b  D613 D613? D613 D612 
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Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

6a Bekijken of maatregelen 
uit het 
blootstellingsonderzoek 
juist zijn 
geïmplementeerd. 

 Handschoenen dragen. Werknemer is bezig met 
uitzoeken of klachten bij 
bepaald type 
handschoenen optreden. 

Vermijden van machine 
en koelvloeistof. 

6b N.v.t.  Uierzalf. Pleisterplakken 
(lost probleem binnen 1 
dag op). 

Werknemer is naar 
huisarts verwezen voor 
behandeling (eerder door 
dermatoloog behandeld: 
hormooncrème). 

Cutivate zalf en 
desloratidine. 

6c Ja, zie 6a.  Nee Nee Nee 

Legenda: 
Stap 1) 1a = Diagnose (CAS-code); 1b = Omschrijving klinisch beeld. 
Stap 2) 2a = Mogelijke relatie aandoening-werk aanwezig?; 2b= Bij ja, een toelichting van werkzaamheden. 
Stap 3) 3a = Voldoende blootstelling aan werkgebonden risicofactoren?; 3b = Is er werkplek of blootstellingsonderzoek uitgevoerd?; 
COPD: 3c = Onderbouwing conclusie; 
Astma en contacteczeem: 3c = Algemene blootstellingsfactoren; 3d = Blootstelling schadelijke stoffen. 
Stap 4) 4a = Buiten werk verklaringen?; 4b = Toelichting. 
Stap 5) 5a = Beroepsziekte?; 5b = Bij ja, CAS-code. 
Stap 6) 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting. 
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Casus 11 12* 13* 14* 

Aandoening Contacteczeem Contacteczeem Contacteczeem Contacteczeem 

Leeftijd 62 56 51 58 

Geslacht M M M M 

Sector Bouw Monteur Grondwerker Laborant 

Beroep Weg- en waterbouw Weg- en waterbouw Weg- en waterbouw Weg- en waterbouw 

Aanleiding Verzuimspreekuur PMO PMO PMO 

Beroepsziekte Ja Ja Ja Ja 

Uitgebreide lijst Ja Nee Nee Nee 

Stap 1. 
Diagnose 

1a D613 D613 D613 D613 

1b  Droge huid en kloofjes. 
Zwart verkleurde plekken 
op beide handen en 
polsen van ingetrokken 
olie en smeermiddelen. 

Roodheid, schilfers, 
verdikking en kloven. 

 

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Ja    

2b Wrijving; contact met 
irriterende stoffen 
(beton/cement) 

   

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a Ja Ja Ja Ja 

3b Nee Nee Nee Nee 

3c > 2 uur per dag 
handschoenen aan; 
wrijving huid. 

Stevig handen schrobben Luchtvochtigheid en 
omgevingstemperatuur. 

Nat werk en wind 

3d Cement; diesel; benzine Diverse 
olie/smeermiddelen; 
afgewerkte olie; 
hydraulische olie; 
ontvetter. Draagt geen 
handschoenen. 

 Nemen van monsters uit 
de grond: klei en zand. 

Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4a Nee Nee Nee Nee 

4b     

Stap 5. 
Conclusie 

5a Ja Ja Ja Ja 

5b D613 D613 D613 D613 

6a Handschoenen dragen en 
regelmatig wisselen. 

PBM. Nader 
werkplekonderzoek 

PBM. PBM. Voorlichting 
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Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

Contact met huid 
irriterende stoffen 
vermijden. 

6b Corticosteriod. Vermijden 
huidcontact met 
irriterende stoffen. 

   

6c Nee Ja, organisatorische 
interventie. 

Nee Nee 

Legenda: 
Stap 1) 1a = Diagnose (CAS-code); 1b = Omschrijving klinisch beeld. 
Stap 2) 2a = Mogelijke relatie aandoening-werk aanwezig?; 2b= Bij ja, een toelichting van werkzaamheden. 
Stap 3) 3a = Voldoende blootstelling aan werkgebonden risicofactoren?; 3b = Is er werkplek of blootstellingsonderzoek uitgevoerd?; 
COPD: 3c = Onderbouwing conclusie; 
Astma en contacteczeem: 3c = Algemene blootstellingsfactoren; 3d = Blootstelling schadelijke stoffen. 
Stap 4) 4a = Buiten werk verklaringen?; 4b = Toelichting. 
Stap 5) 5a = Beroepsziekte?; 5b = Bij ja, CAS-code. 
Stap 6) 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting. 
* = Casus ingebracht zonder scorelijst, gegevens ingevuld aan de hand van de beroepsziektemeldingen bij het NCvB. 
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Bijlage VII. Observationele studie – Overzicht uitgebreide scorelijst 

Naast het invullen van de scorelijsten konden de deelnemende bedrijfsartsen ook gebruik maken van uitgebreide scorelijsten. In deze scorelijsten zijn meer 

en gedetailleerdere vragen opgenomen per stap van het 6-stappenplan van het NCvB voor het bepalen van de beroepsgebondenheid van een aandoening. 

Voor COPD, astma en contacteczeem is een aparte tabel gemaakt. Per tabel corresponderen de vragennummers met de vragennummers die in de uitgebreide 

scorelijsten staan (bijlage I, II, en II). Niet voor alle casussen is de uitgebreide scorelijst ingevuld, deze staan dan ook niet vermeld in deze tabellen. De 

casusnummers komen overeen met de casusnummer in bijlage VI. 

Tabel 1 – Resultaten COPD uitgebreide scorelijsten. In de tabellen hieronder zijn de gegevens uit de uitgebreide scorelijst voor COPD te vinden. De stappen en vragen 
corresponderen met de scorelijst in bijlage III. In de legenda staat in het kort welke vragen per stap zijn gesteld. AH = arbeidshygiënist. 

Casus 1 

Leeftijd 48 

Geslacht M 

Sector Productindustrie? (MKB) 

Beroep Assemblage 

Aanleiding Verzuimspreekuur 

Beroepsziekte Nee 

Stap 1. 
Diagnose 

1a Dyspnoe, regelmatige episodes bovenste luchtweginfectie, 
verminderd inspanningsvermogen. 

1b Ja, Geen reversibele bronchusobstructie, geen informatie over 
bronchiale hyperreactiviteit, de FEV1/FVC-ratio is lager dan 70%. 
Classificatie: GOLD 3. 

1c Sinds 4 jaar. 

1d Ja 

1e R669 

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Nee, vooral verband met roken. 

2b Ja 

2c  

2d  

2e Onbekend, blootstelling in het verleden. 

2f  

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a Twijfelachtig of er relevant blootstelling aan gassen, dampen, stof, 
nevel of rook is. 
In het verleden heeft de werknemer in de houtbewerking gewerkt 
gedurende 8 jaar. Waarbij dagelijkse blootstelling aan houtstof 
mogelijk was gedurende 6-8 uur per dag. Daarna heeft de 
werknemer 13 jaar in de groenvoorziening gewerkt, waarbij 
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blootstelling niet bekend is. Momenteel, nu 6 jaar, werkt de 
werknemer in assemblage, waar geen relevante beroepsgebonden 
blootstelling is. 

3b AH: Er is geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat er een relatie 
is tussen houtstof en COPD. Blootstellingsniveau is niet bekend. 
Aanvullend onderzoek is in overleg met bedrijfsarts niet 
proportioneel. Het is twijfelachtig dat er sprake is van relevante 
werkgebonden blootstelling aan gassen, dampen, stof, nevel of 
rook. 

3c Nee 

Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4a Ja 

4b Ja, 30 packed years. 

4c  

4d  

4e  

4f Roken 

Stap 5. 
Conclusie 

5a Nee 

5b  

Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

6a Voorlichting/training werknemer: Motiveer stoppen met roken (4 
maanden gestopt). 

6b Longrevalidatie en medicatie. 

6c Nee 

Legenda 
Stap 1: 1a = Symptomen; 1b = Longfunctie onderzoek?; 1c = Leeftijd?; 1d = Is er sprake van COPD?; 1e = Diagnose. 
Stap 2: 2a = Denkt werknemer dat het gevolg is van werk?; 2b = Is de werknemer tijdens het werk blootgesteld (geweest) aan gassen, dampen, stof, nevel of rook?; 2c = Hoe lang zijn/worden de 
werkzaamheden uitgevoerd?; 2d = Collega’s met dezelfde klachten?; 2e = Toelichting; 2f = Conclusie, is er een relatie? 
Stap 3: 3a = Is er sprake van relevante blootstelling aan gassen, dampen, stof, nevel of rook? 3b = AH onderzoek; 3c = Conclusie, voldoende werkgebonden blootstelling?  
Stap 4: 4a = Rookt de werknemer?; 4b = Heeft de werknemer gerookt?; 4c = Passief meeroken?; 4d = Sprake van aangeboren enzymtekort? 4e = Buiten werk blootstelling?; 4h = Conclusie. 
Stap 5: 5a = Beroepsziekte?; 5b = CAS-code. 
Stap 6: 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting. 
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Tabel 2 – Resultaten astma uitgebreide scorelijsten. In de tabellen hieronder zijn de gegevens uit de uitgebreide scorelijst voor astma te vinden. De stappen en vragen 
corresponderen met de scorelijst in bijlage II. In de legenda staat in het kort welke vragen per stap zijn gesteld. BA= bedrijfsarts; AH = arbeidshygiënist. 

Casus 2 6 

Leeftijd 65 46 

Geslacht M M 

Sector Opslag en vervoer ondersteunende activiteiten (o.a. 
distributiecentra, overslagbedrijven) 

Voeding - Zuivelindustrie 

Beroep Werkleider inpakafdeling Productielaborant 

Aanleiding Verzuimspreekuur Preventief spreekuur 

Beroepsziekte Ja Nee 

Stap 1. 
Diagnose 

1a Kortademigheid Tranende ogen, hoesten, kriebel in keel, hoofdpijn. 

1b Ja Ja 

1c Nee Ja, geen reversibele bronchusobstructie en geen bronchiale 
hyperreactiviteit. 

1d Nee Ja, niet suggestief voor werkgerelateerd astma. 

1e Ja Nee 

1f Ja, wijst op allergisch astma. Nee 

1g R680 R681 

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Ja, reageert op rubberproducten als die zich voordoen. Ja, op werkplek waar met grondstoffen wordt gewerkt last van 
klachten, buitenom niet. 

2b Nee Ja 

2c Ja Nee 

2d Ja Ja 

2e Werkzaamheden worden meerdere jaren uitgevoerd. Bij het afwegen van grondstoffen, deze werkzaamheden doet de 
werknemer sinds 7 jaar. 

2f Nee Nee 

2g Meerdere jaren Sinds 1 jaar. 

2h Nee Ja 

2i  Klachten van hoesten en bloedneus. Collega’s regelmatig last van 
bloedneuzen. 

2j Ja Ja 

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a Nee Ja. Onderzoek naar blootstelling aan stof bij het storten van 
toevoegstoffen voor melkpoeder. 

3b   

3c BA: Rubber in werkruimte (inpakafdeling) aanwezig. Af en toe een 
dag lage intensiteit van blootstelling als rubber op de afdeling is. 
Het is twijfelachtig dat er werkgebonden blootstelling is aan 
allergenen. Er is geen blootstelling aan irriterende stoffen. 

BA: Dierlijke eiwitten: weipoeder, stremsel, caseïne en 
melkeiwitten. Het is waarschijnlijk dat er werkgebonden 
blootstelling is aan allergenen en irriterende stoffen. 
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AH: Er is geen blootstelling aan irriterende stoffen. Het is 
waarschijnlijk dat er blootstelling is aan allergenen. Interview met 
werknemer afgenomen bij werkplekbezoek. Werknemer geeft aan 
allergologische test te hebben gehad waaruit een allergie voor latex 
blijkt. Werknemer zegt allergie te hebben voor ‘vers’ rubber. In het 
verleden met rubber gewerkt, zowel dermale als inhalatoire 
blootstelling, waardoor sensibilisatie voor rubber mogelijk is. 
Dermale en respiratoire reacties zodra persoon in de buurt van 
rubber (op afstand). Klachten groter bij nieuw rubber. Ter 
overweging: In hoeverre kan een Type IV reactie (contactallergie 
voor rubberadditieven) teweeg worden gebracht zonder direct 
(huid)contact (bij een Type I reactie op latexeiwitten is dit wel 
mogelijk)?  

AH: Uitgebreid onderzoek uitgevoerd door specialistisch centrum. 
Geen aanwijzingen gevonden voor beroepsgebonden blootstelling 
die heeft geleid tot ontstaan van astma. 

3d Vermijden Bronafzuiging, adembescherming, oog bescherming, toevoegstoffen 
in kaart brengen (grenswaardes). 

3e Nee Ja 

Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4a Hooikoorts  

4b Ja Nee 

4c Ja Nee 

4d Nee Nee 

4e Ja Nee 

4f Nee Nee 

4g Pollen Hier zijn geen aanwijzingen voor. 

4h Andere allergieën. Nee 

Stap 5. 
Conclusie 

5a Ja Nee 

5b R679  

Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

6a Werkaanpassing leidend tot reductie blootstelling. Werkaanpassing leidend tot reductie blootstelling; 
adembescherming. 

6b Inhal. Cortico’s, bronchus verwijders, vermijden blootstelling.  

6c Nee Ja, reduceren blootstelling en PBM. 

Legenda 
Stap 1: 1a = Symptomen; 1b = Recidiverende periodes?; 1c = Longfunctie onderzoek?; 1d = Piekstroommetingen op werk?; 1e = Is er sprake van astma?; 1f = Allergologisch onderzoek uitgevoerd?; 
1g = Diagnose. 
Stap 2: 2a = Denkt werknemer dat het gevolg is van werk?; 2b = Klachten minder in vrije tijd?; 2c = Klachten na verandering van werkzaamheden?; 2d = Verergeren klachten na bepaalde 
werkzaamheden?; 2e = Toelichting werkzaamheden?; 2f = Zijn de klachten ontstaan na eenmalige blootstelling?; 2g = Hoe lang bestaan de klachten?; 2h = Collega’s met dezelfde klachten?; 2i = 
Toelichting; 2j = conclusie, is er een relatie? 
Stap 3: 3a = Is er onderzoek van werkplek aanwezig? 3b = Mogelijke blootstellingsfactoren – algemeen; 3c = Mogelijke blootstellingsfactoren – Schadelijke stoffen; 3d = Preventieve maatregelen; 
3e = Conclusie, voldoende werkgebonden blootstelling?  
Stap 4: 4a = Uitslag allergologisch onderzoek; 4b = Andere aandoeningen?; 4c = Voorgeschiedenis met atopie?; 4d = Positieve familieanamnese met eczeem, hooikoorts of astma?; 4e = 
Klachten/voorgeschiedenis met hooikoorts, oog-of neusklachten?; 4f = Rook de werknemer?; 4g = Buiten werk blootstelling?; 4h = Conclusie. 
Stap 5: 5a = Beroepsziekte?; 5b = CAS-code. 
Stap 6: 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting.  
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Tabel 3 – Resultaten contacteczeem uitgebreide scorelijsten. In de tabellen hieronder zijn de gegevens uit de uitgebreide scorelijst voor contacteczeem te vinden. De 
stappen en vragen corresponderen met de scorelijst in bijlage I. In de legenda staat in het kort welke vragen per stap zijn gesteld. BA= bedrijfsarts; AH = arbeidshygiënist. 

Casus 3 4* 

Leeftijd 31 55 

Geslacht M M 

Sector MKB Metaal 

Beroep Schilder/productiemedewerker metaal Machinebediende 

Aanleiding PMO PMO 

Beroepsziekte Ja Nee 

Stap 1. 
Diagnose 

1a Ragade vorming, droge huid. Ragade vorming, crustae, hyperkeratose, droge huid. 

1b Chronisch eczeem Chronisch eczeem 

1c  Handen (palmen) 

1d Ja Ja 

1e Nee, anamnestisch irritatief  Nee 

1f Nee Nee 

1g   

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Ja Onbekend 

2b Nee Nee 

2c Nee  

2d   

2e Ja, bij werkzaamheden met veel contact met irriterende stoffen. 
Deze worden 15 jaar uitgevoerd. 

Werkzaamheden worden 30 jaar uitgevoerd. 

2f Ja Ja 

2g   

2h   

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a Ja, proces- en taakanalyse. RI&E aanwezig. Ja, werkplekonderzoek 

3b  Wrijving huid (wrijving wondjes) 

3c BA: WN gebruikt reinigingsmiddel met oplosmiddelen. Daarnaast 
heeft WN >4 uur per dag handmatig huidcontact met metaal. De 
frequentie van contact is wisselend. Waarschijnlijk contact met 
irriterende stoffen, geen contact met allergenen. 
AH: Waarschijnlijk relevante blootstelling aan irriterende stoffen 
tijdens het werk. Bij ontvetten en schilderen van metaal worden 
producten gebruikt die grotendeels stoffen met irriterende of zelfs 
corrosieve werking op de huid bevatten. Door hoge frequentie en 
taakduur, de werkomstandigheden en de beperkte toepassing van 
goede beschermingsmiddelen (handschoenen) is beroepsmatige 
blootstelling aan deze stoffen waarschijnlijk.  

BA: Metaal. Handcontact met metaal. Paar seconden per keer, meer 
dan 200 keer per dag. Waarschijnlijk relevante werkgebonden 
blootstelling aan irriterende stoffen. Onwaarschijnlijk relevante 
werkgebonden blootstelling aan allergenen. 
AH: Geen blootstelling aan irriterende stoffen bij huidige functie. 
Tijdens de werkzaamheden in de vorige functie (tot driekwartjaar 
geleden) mogelijk wel sprake van relevante werkgebonden 
blootstelling van de huid aan irriterende stoffen (pons- en walsolie) 
tijdens schoonwrijven metaal, mogelijk continu gedurende gehele 
werkdag gedurende meerdere werkjaren, vanwege niet adequate 
toepassing beschermende handschoenen. 

3d Smeren van zalf/crème, PBM (zoals handschoenen) Smeren van zalf/crème, PBM (zoals handschoenen) 
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3e Ja Ja 

Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4a   

4b Nee Nee 

4c Nee Nee 

4d Nee Nee 

Stap 5. 
Conclusie 

5a Ja Nee 

5b D613  

Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

6a PBM bij nat/vies werk (handschoenen); Regelmatig handcrème 
gebruiken. 

PBM bij nat/vies werk (handschoenen); Regelmatig handcrème 
gebruiken. 

6b Vette zalf Vette zalf 

6c Ja, voorlichting en gebruik van PBM. Ja, voorlichting en gebruik van PBM. Toezicht door werkleiding. 

Legenda 
Stap 1: 1a = Symptomen; 1b = Symptomen duiden op; 1c = Plaats eczeem; 1d = Is er sprake van contacteczeem?; 1e = Allergologisch onderzoek uitgevoerd?; 1f = Atopisch eczeem in 
voorgeschiedenis?; 1g = Diagnose. 
Stap 2: 2a = Denkt werknemer dat het gevolg is van werk?; 2b = Klachten minder in vrije tijd?; 2c = Klachten na verandering van werkzaamheden?; 2d = Klachten na verandering van 
werkmaterialen?; 2e = Verergeren klachten na bepaalde werkzaamheden?; 2f = Collega’s met dezelfde klachten?; 2h = Toelichting; 2g = conclusie, is er een relatie? 
Stap 3: 3a = Is er onderzoek van werkplek aanwezig? 3b = Mogelijke blootstellingsfactoren – algemeen; 3c = Mogelijke blootstellingsfactoren – Schadelijke stoffen; 3d = Preventieve maatregelen; 
3e = Conclusie, voldoende werkgebonden blootstelling?  
Stap 4: 4a = Uitslag allergologisch onderzoek; 4b = Andere aandoeningen?; 4c = Buiten werk blootstelling?; 4d = Conclusie. 
Stap 5: 5a = Beroepsziekte?; 5b = CAS-code. 

Stap 6: 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting. 

* Deze casus is door de bedrijfsarts gemeld als beroepsziekte bij het NCvB. De scorelijst is niet aan gepast na onderzoek van arbeidshygiënist, waarbij werd gevonden dat in 

de vorige functie van de werknemer mogelijk het contacteczeem is ontstaan door beroepsgebonden blootstelling.  
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Casus 7 8 

Leeftijd 52 44 

Geslacht M M 

Sector Bouw Bouw 

Beroep Timmerman Timmerman 

Aanleiding PMO PMO 

Beroepsziekte Ja Ja 

Stap 1. 
Diagnose 

1a Erytheem, ragade vorming, hyperkeratose, droge huid. Ragade vorming, schilfering, lichenificatie, droge huid. 

1b   

1c Handen Duim en wijsvinger linkerhand. 

1d Ja Ja 

1e   

1f Nee Nee 

1g   

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Ja, klachten bij werken met cement en gips Ja, combinatie van nat/droog werk, vaak met handschoenen en 
werk met schroeftol. 

2b Ja Ja 

2c n.v.t. Nee 

2d   

2e Ja, bij werken met cement en gips. Deze werkzaamheden worden 
33 jaar uitgevoerd. 

Ja, werken met schroefmachine. Deze werkzaamheden worden 25 
jaar uitgevoerd. 

2f Ja, in mindere mate. Nee 

2g   

2h Ja Ja 

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a Nee  

3b  Wrijving huid. 

3c BA: Isolatiemateriaal (glas-/steenwol), Verf (oplosmiddelhoudend), 
lijm (oplosmiddelhoudend), kit (oplosmiddelhoudend),colophonium 
houden materiaal, epoxy (voegmiddel), polyurethaan, houtstof/-
zaagsel/-hars, acrylaat (verf). Waarschijnlijk blootstelling aan 
irritatieve stoffen. Niet genoeg informatie over blootstelling aan 
allergenen. 
AH: Geen verdiepend onderzoek verricht. 

BA: Isolatiemateriaal (glas-/steenwol), Verf (oplosmiddelhoudend), 
lijm (oplosmiddelhoudend), kit (oplosmiddelhoudend), 
polyurethaan, houtstof/-zaagsel/-hars. Niet genoeg blootstelling 
aan irriterende stoffen. 
AH: Geen verdiepend onderzoek verricht. 

3d Smeren van crème, uierzalf. Smeren van crème. 

3e Ja  

Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4a   

4b   

4c   
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4d   

Stap 5. 
Conclusie 

5a Ja Ja 

5b D613 D613 

Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

6a PBM bij nat/vies werk (handschoenen); Regelmatig handcrème 
gebruiken; Regelmatig handen reinigen bij vervuilde handen; 
Voorlichting. 

PBM bij nat/vies werk (handschoenen); Regelmatig handcrème 
gebruiken. 

6b  Elke avond uierzalf. 

6c Ja, geen maatregelen, want bedrijf is niet aangesloten bij 
arbodienst. Werknemer wil geen verdere actie m.b.t. 
werkplekonderzoek. 

Nee 

Legenda 
Stap 1: 1a = Symptomen; 1b = Symptomen duiden op; 1c = Plaats eczeem; 1d = Is er sprake van contacteczeem?; 1e = Allergologisch onderzoek uitgevoerd?; 1f = Atopisch eczeem in 
voorgeschiedenis?; 1g = Diagnose. 
Stap 2: 2a = Denkt werknemer dat het gevolg is van werk?; 2b = Klachten minder in vrije tijd?; 2c = Klachten na verandering van werkzaamheden?; 2d = Klachten na verandering van 
werkmaterialen?; 2e = Verergeren klachten na bepaalde werkzaamheden?; 2f = Collega’s met dezelfde klachten?; 2h = Toelichting; 2g = conclusie, is er een relatie? 
Stap 3: 3a = Is er onderzoek van werkplek aanwezig? 3b = Mogelijke blootstellingsfactoren – algemeen; 3c = Mogelijke blootstellingsfactoren – Schadelijke stoffen; 3d = Preventieve maatregelen; 
3e = Conclusie, voldoende werkgebonden blootstelling?  
Stap 4: 4a = Uitslag allergologisch onderzoek; 4b = Andere aandoeningen?; 4c = Buiten werk blootstelling?; 4d = Conclusie. 
Stap 5: 5a = Beroepsziekte?; 5b = CAS-code. 

Stap 6: 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting. 
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Casus 9 10 

Leeftijd 48 51 

Geslacht M M 

Sector Bouw Metaal 

Beroep Storingsdienstmedewerker Metaal bewerker 

Aanleiding PMO Verzuimspreekuur 

Beroepsziekte Ja Ja 

Stap 1. 
Diagnose 

1a Ragade vorming, jeuk, schilfering. Erytheem, jeuk. 

1b  Subacuut eczeem 

1c Dig. II linkerhand en dig. II, III, V strekzijde rechterhand Armen, handen, nek, hoofd, hals, romp, onderbenen. 

1d Ja Ja 

1e Ja Ja, plaktest en priktest uitgevoerd. Uitslag wijst op allergisch 
eczeem. 

1f  Niet bekend. 

1g  Niet bekend. 

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Ja, werknemer denkt dat het van handschoenen komt. Ja, het verergert na het werk. 

2b Ja Ja 

2c  Nee 

2d  Nee 

2e Ja, bij het dragen van handschoenen. Ja, werken met koelvloeistof, dus zijn eigen werkzaamheden. Op 
een andere afdeling in aangepast werk nemen klachten af. 
Anderhalf jaar worden werkzaamheden uitgevoerd. 

2f  Ja, maar in mindere mate. 

2g   

2h  Ja 

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a  Ja, RI&E 

3b   

3c  BA: Koelvloeistof. Waarschijnlijk blootstelling aan allergenen. 
AH: Zeer waarschijnlijk is persoon via de huid blootgesteld aan 
koelvloeistoffen die huidallergenen bevatten. Mate van 
blootstelling is onbekend. Mogelijke andere oorzaken zijn niet 
onderzocht. De specifieke stof die mogelijk allergische reactie 
veroorzaakt is niet onderzocht in dermatologisch onderzoek. Geen 
conclusie mogelijk, want geen verdiepend onderzoek verricht. 

3d  Smeren van zalf/crème; wegnemen van blootstelling. 

3e  Ja 

4a  Allergie voor epoxyhars, methyldibroomglutaronitril, bioban. 

4b  Nee 
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Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4c  Onbekend 

4d  Nee 

Stap 5. 
Conclusie 

5a Ja Ja 

5b  D612 (allergisch) 

Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

6a   

6b Verwijzing naar huisarts voor behandeling.  

6c   

Legenda 
Stap 1: 1a = Symptomen; 1b = Symptomen duiden op; 1c = Plaats eczeem; 1d = Is er sprake van contacteczeem?; 1e = Allergologisch onderzoek uitgevoerd?; 1f = Atopisch eczeem in 
voorgeschiedenis?; 1g = Diagnose. 
Stap 2: 2a = Denkt werknemer dat het gevolg is van werk?; 2b = Klachten minder in vrije tijd?; 2c = Klachten na verandering van werkzaamheden?; 2d = Klachten na verandering van 
werkmaterialen?; 2e = Verergeren klachten na bepaalde werkzaamheden?; 2f = Collega’s met dezelfde klachten?; 2h = Toelichting; 2g = conclusie, is er een relatie? 
Stap 3: 3a = Is er onderzoek van werkplek aanwezig? 3b = Mogelijke blootstellingsfactoren – algemeen; 3c = Mogelijke blootstellingsfactoren – Schadelijke stoffen; 3d = Preventieve maatregelen; 
3e = Conclusie, voldoende werkgebonden blootstelling?  
Stap 4: 4a = Uitslag allergologisch onderzoek; 4b = Andere aandoeningen?; 4c = Buiten werk blootstelling?; 4d = Conclusie. 
Stap 5: 5a = Beroepsziekte?; 5b = CAS-code. 
Stap 6: 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting. 

  



Bijlagen   

85 

Casus 11 

Leeftijd Contacteczeem 

Geslacht 62 

Sector M 

Beroep Bouw 

Aanleiding Weg- en waterbouw 

Beroepsziekte Verzuimspreekuur 

Stap 1. 
Diagnose 

1a Erytheem, ragade vorming, jeuk, schilfering, hyperkeratose, 
lichenificatie, droge huid. 

1b Chronisch eczeem 

1c Handpalmen en tussen vingers. Links meer dan rechts. 

1d Ja 

1e Nee, het is irritatief. 

1f Nee 

1g D613 

Stap 2. 
Relatie met 
werk 

2a Onbekend 

2b Ja 

2c Nee 

2d  

2e Ja, droog werk (kolken zettencement) ondanks handschoenen en 
bij werken met cement. Werkzaamheden worden 43 jaar 
uitgevoerd. 

2f Onbekend 

2g  

2h Ja 

Stap 3. Aard 
en niveau 
blootstelling 

3a Nee 

3b > 2 uur per dag handschoenen aan; wrijving huid; koude lucht. 

3c BA: Detergenten (zeep); cement. Het is waarschijnlijk dat er 
werkgebonden blootstelling is aan irritatieve stoffen en allergenen. 
AH: Geen verdiepend onderzoek verricht. 

3d  

3e  

Stap 4. 
Andere 
verklaringen 

4a  

4b Nee 

4c  

4d Nee 

Stap 5. 
Conclusie 

5a  

5b  
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Stap 6. 
Preventie 
maatregelen 

6a PBM bij nat/vies werk (handschoenen); Werkaanpassing leidend tot 
reductie blootstelling; Regelmatig handcrème gebruiken; 
Voorlichting. 

6b Corticosteroïden en vermijden blootstelling aan huidirriterende 
stoffen.  

6c Ja, PMO/PAGO. Nader overleg met de preventiemedewerker volgt 
t.a.v. blootstelling. PBM en voorlichting. 

Legenda 
Stap 1: 1a = Symptomen; 1b = Symptomen duiden op; 1c = Plaats eczeem; 1d = Is er sprake van contacteczeem?; 1e = Allergologisch onderzoek uitgevoerd?; 1f = Atopisch eczeem in 
voorgeschiedenis?; 1g = Diagnose. 
Stap 2: 2a = Denkt werknemer dat het gevolg is van werk?; 2b = Klachten minder in vrije tijd?; 2c = Klachten na verandering van werkzaamheden?; 2d = Klachten na verandering van 
werkmaterialen?; 2e = Verergeren klachten na bepaalde werkzaamheden?; 2f = Collega’s met dezelfde klachten?; 2h = Toelichting; 2g = conclusie, is er een relatie? 
Stap 3: 3a = Is er onderzoek van werkplek aanwezig? 3b = Mogelijke blootstellingsfactoren – algemeen; 3c = Mogelijke blootstellingsfactoren – Schadelijke stoffen; 3d = Preventieve maatregelen; 
3e = Conclusie, voldoende werkgebonden blootstelling?  
Stap 4: 4a = Uitslag allergologisch onderzoek; 4b = Andere aandoeningen?; 4c = Buiten werk blootstelling?; 4d = Conclusie. 
Stap 5: 5a = Beroepsziekte?; 5b = CAS-code. 
Stap 6: 6a = Individuele preventiemaatregelen; 6b = Behandeling aandoening; 6c = Preventieve maatregelen voor grotere groep werknemers? Bij ja, toelichting. 
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Bijlage VIII. Observationele studie – Overzicht casuïstiek arbeidshygiënisch onderzoek 

In de onderstaande tabellen staat per casus omgeschreven in welke vorm arbeidshygiënische ondersteuning en onderzoek is verricht door de 

arbeidshygiënisten uit het onderzoeksteam. De tabellen zijn opgesteld aan de hand van het protocol dat is omschreven in de methode (sectie 4.1.1.4. 

Arbeidshygiënisch onderzoek) en in Tool 2 (Bijlage XI Tools). Voor casus 12, 13 en 14 heeft geen arbeidshygiënische ondersteuning of onderzoek 

plaatsgevonden en deze zijn dan ook niet omschreven in deze bijlage.  

Casus 1 

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene 
gegevens casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Het betreft een assembleur 
met COPD die in het verleden veel gerookt heeft, 48 jaar. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: COPD, GOLD III. 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese 
/ informatie bedrijfsarts 

Ja Ja Specificatie historische blootstelling gevraagd aan bedrijfsarts. 
Werknemer heeft in houtbewerking gewerkt. Geen gesprek met 
medewerker. Bedrijfsarts wenst geen verdere actie. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Nee  Bedrijfsarts wenst geen verdere actie. 
Geen documentatie door bedrijfsarts opgevraagd, omdat deze 
verwacht dat de aandoening voor een groot deel niet werkgebonden 
is. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Nee  

Blootstellingsgegevens Nee  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Ja Literatuur over verband houtstofblootstelling en COPD geraadpleegd. 
De literatuur biedt geen sluitend bewijs over het verband tussen 
houtstofblootstelling en COPD, maar een mogelijk verband is niet uit 
te sluiten. 

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Nee Bedrijfsarts wenst geen verdere actie. 

Opstellen hypothese  Nee  

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee  

Historisch beroepenoverzicht  Nee  

7 Conclusie en vervolg  Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Ja Terugkoppeling aan bedrijfsarts heeft plaatsgevonden: Mogelijk 
gedurende 8 jaar blootgesteld aan houtstof. Mate van blootstelling 
onbekend. Mogelijk van invloed op de ontwikkeling van COPD, maar 
omdat blootstellingsdata ontbreken kan hier geen conclusie over 
worden getrokken. 
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Casus 2  

Beschikbaar  Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene 
gegevens casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Het betreft een werkleider 
met astma. Werkverleden al last van astma na werken met rubber.  

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Allergisch astma. 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese 
/ informatie bedrijfsarts 

Ja Ja Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Arbeidshygiënist heeft een 
aanvullend gesprek gehad met de werknemer op locatie. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Ja  Via de bedrijfsarts is de RI&E opgevraagd en verkregen. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Nee  

Blootstellingsgegevens Nee  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Ja Literatuuronderzoek uitgevoerd voorafgaand aan werkplekbezoek om 
informatie te verkrijgen over rubberallergie en welke factoren 
belangrijk zijn om uit te vragen bij werknemer. 

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Ja Op locatie tijdens werkplekbezoek. Er heeft een werkplekbezoek 
plaatsgevonden en een interview met de werknemer.  
  
Op de huidige werkplek wordt de werknemer in de functie als 
leidinggevende niet intensief blootgesteld aan rubber. Op de afdeling 
wordt af en toe met rubber gewerkt. De werknemer wordt kortademig 
als er in de ruimte met rubber wordt gewerkt, waar de medewerker 
verblijft.  

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Ja Met de werknemer het werkverleden doorgenomen, waar naar voren 
komt dat er in het verleden blootstelling is geweest gedurende 
meerdere jaren aan rubber tijdens verschillende werkzaamheden, 
waaronder het aanleggen van tennisbanen met een rubberen 
ondergrond en het monteren van rubberen transportbanden.  

7 Conclusie en vervolg  Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Ja Terugkoppeling aan bedrijfsarts heeft plaatsgevonden: In het 
verleden heeft de werknemer veel met rubberproducten gewerkt, 
zowel dermale als inhalatoire blootstelling is aannemelijk. Mogelijk 
heeft sensibilisatie plaatsgevonden voor latex (Type I) of 
rubberadditieven (Type IV). In het huidige werk vindt geen direct 
dermaal contact plaats. Dermale en respiratoire reacties ontstaan 
zodra de persoon in de buurt van rubber komt. De klachten worden 
erger bij nieuw geproduceerd rubber. 
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Casus 3  

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene 
gegevens casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Betreft een 
metaalbewerker met contacteczeem. De werknemer werkt ook als 
schilder binnen het bedrijf. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Irritatief contacteczeem 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese 
/ informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. De arbeidsanamnese is 
gebaseerd op de informatie van de bedrijfsarts.  

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Ja  Via de bedrijfsarts RI&E en VIB’s verkregen. Daarnaast is er een 
werkplekbezoek uitgevoerd met de leidinggevende die over de 
toegepaste producten heeft uitgelegd. De werknemer was niet 
aanwezig bij werkplekbezoek. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Ja  

Blootstellingsgegevens Nee  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Ja Toxiciteitsdata en grenswaarden zijn opgezocht. 

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Ja Er is een rondgang geweest op de werkplek en de werkzaamheden zijn 
met de leidinggevende besproken. De werknemer was niet aanwezig 
bij werkplekbezoek. De werknemer werkt in de metaalbewerking, 
waarbij het vooral gaat om ponsen met pons- en walsolie. De 
werknemer voert ook schilderwerkzaamheden uit waarbij hij gebruikt 
maakt van ontvetter voor het metaal en oplosmiddel-houdende verf. 
De werknemer draagt beperkt handschoenen tijdens werkzaamheden. 

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Nee 

7 Conclusie en vervolg  Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Ja Terugkoppeling aan bedrijfsarts heeft plaatsgevonden: Bij ontvetten 
en schilderen van metaal worden Ontvetter - ClearAqua l3 en 
Gebruiksklare Spray, Verf - 2120 Galva-Plus+ gebruikt die grotendeels 
stoffen met irriterende of zelfs corrosieve werking op de huid 
bevatten. Door hoge frequentie en taakduur, de werkomstandigheden 
en de beperkte toepassing van goede beschermingsmiddelen 
(handschoenen) is beroepsmatige blootstelling aan deze stoffen 
waarschijnlijk. Bij het ponsen van metaal wordt Pons- en persolie - 
rhenus SE 360 12 P toegepast. Dit product bevat de stof carbohydrates 
C11-C14, isoalkanes, die wordt beschouwd als een huid irriterende 
stof. Het kwantificeren van de blootstelling door middel van schatten 
of meten is van onvoldoende meerwaarde daar er geen relevante 
toetsingswaarden en gevalideerde analytische methodes voor deze 
stoffen beschikbaar zijn. 
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Casus 4  

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene 
gegevens casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Werknemer is 
machinebediende op metaalafdeling. De werknemer heeft last van 
contacteczeem, wat veroorzaakt zou kunnen worden door 
beroepsgebonden blootstelling aan irritatieve stoffen. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Irritatief contacteczeem 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen 
arbeidsanamnese / 
informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. De arbeidsanamnese is 
gebaseerd op de informatie van de bedrijfsarts.  

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Ja  Via de bedrijfsarts zijn de RI&E en VIB’s verkregen. Daarnaast is er 
een werkplekbezoek uitgevoerd met de leidinggevende die over de 
blootstelling en werkzaamheden van de werknemer heeft uitgelegd. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Ja   

Blootstellingsgegevens Nee   

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Nee  

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Ja Er is een rondgang geweest op de werkplek waarbij werkzaamheden 
zijn geobserveerd en besproken met de leidinggevende. De 
werknemer bedient een ponsmachine waarbij geen gebruik wordt 
gemaakt van ponsolie. Tijdens vorige functie heeft de werknemer 
enkele jaren pons- en walsolie van aluminium verwijderd, vaak 
zonder handschoenen aan. 

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch 
beroepenoverzicht 

 Nee 

7 Conclusie en 
vervolg 

 Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Ja Terugkoppeling aan de bedrijfsarts: In huidige functie geen relevante 
werkgebonden blootstelling aan irriterende stoffen. Tijdens de 
werkzaamheden in de vorige functie (tot driekwartjaar geleden) 
mogelijk wel sprake van relevante werkgebonden blootstelling van de 
huid aan irriterende stoffen (Rhenus pons- en walsolie) tijdens 
schoonwrijven metaal, mogelijk continu gedurende gehele werkdag 
gedurende meerdere werkjaren, vanwege niet adequate toepassing 
beschermende handschoenen. 
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Casus 5  

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene gegevens 
casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. De werknemer is monteur 
bij spoorwegbedrijf en heeft last van contacteczeem dat kan zijn 
ontstaan na beroepsgebonden blootstelling aan irritatieve stoffen. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Irritatief contacteczeem. 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese / 
informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. De arbeidsanamnese is 
gebaseerd op de korte scorelijst van de bedrijfsarts. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Nee  Er is contact geweest met de bedrijfsarts over aanwezigheid van 
blootstellingsgegevens. Er is arbeidshygiënisch onderzoek 
uitgevoerd binnen het bedrijf, maar deze kan de bedrijfsarts niet 
delen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er beroepsgebonden 
blootstelling aan chroom-6 is die mogelijk contacteczeem kan 
vooroorzaken. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Nee  

Blootstellingsgegevens Ja  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Nee  

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Nee Er is op een eerder moment arbeidshygiënisch onderzoek verricht 
bij het bedrijf door externe partij, het rapport kon niet gedeeld 
worden. Maar de bedrijfsarts heeft hier wel gebruik van gemaakt 
tijdens de beoordeling. Hieruit blijkt dat tijdens het slijpen en 
schuren door de werknemer het huidcontact beperkt is. De 
werknemer draagt regelmatig handschoenen tijdens 
werkzaamheden. Het is toch mogelijk dat het contacteczeem 
tijdens de werkzaamheden wordt veroorzaakt. 

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Nee 

7 Conclusie en 
vervolg 

 Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Nee De beoordeling van de arbeidshygiënist heeft geen toegevoegde 
waarde voor de beoordeling van de bedrijfsarts.Ondersteuning van 
een arbeidshygiënist heeft door een andere partij plaatsgevonden.  
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Casus 6  

Beschikbaar  Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene gegevens 
casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. De werknemer is 
productielaborant in de voedselindustrie. De werknemer heeft op 
het werk last van astmatische klachten tijdens het afwegen en 
storten van grondstoffen. Collega’s hebben ook klachten. De 
klachten nemen buiten werk af. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Irritatief astma. 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese / 
informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. De arbeidsanamnese is 
gebaseerd op de scorelijst. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Nee  Het arbeidshygiënisch onderzoek is door een externe partij 
uitgevoerd. Deze resultaten zijn door de bedrijfsarts overgenomen 
die verder geen ondersteuning nodig heeft. 
De blootstellingsgegevens zijn af te leiden aan de scorelijst van de 
bedrijfsarts. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Nee  

Blootstellingsgegevens Ja  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Nee  

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Nee Door de externe partij is onderzoek gedaan naar de werkzaamheden 
van de werknemer en dan met name bij het storten van 
toevoegstoffen bij melkpoeder. Mogelijk is er blootstelling aan 
weipoeder, stremsel, caseïne, melkeiwitten. Er is daarna een 
allergologisch onderzoek gedaan, waaruit bleek dat de werknemer 
hier niet op reageerde. De conclusie was het er geen sprake is van 
beroepsgebonden astma.  

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Nee 

7 Conclusie en 
vervolg 

 Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Nee De beoordeling van de arbeidshygiënist heeft geen toegevoegde 
waarde voor de beoordeling van de bedrijfsarts. Ondersteuning van 
een arbeidshygiënist heeft door een andere partij plaatsgevonden. 
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Casus 7  

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene 
gegevens casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Werknemer werkzaam in 
de bouw als timmerman. De werknemer heeft last van 
contacteczeem, wat veroorzaakt zou kunnen worden door 
werkzaamheden met gips en cement. Klachten worden minder na 
het werk. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Irritatief contacteczeem 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese / 
informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Nee  Niet mogelijk om documenten op te vragen, vanwege eenmalig 
contact van bedrijfsarts met werknemer. De bedrijfsarts heeft 
alleen contact gehad in het kader van PMO en is niet de vaste 
bedrijfsarts van het bedrijf. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Nee  

Blootstellingsgegevens Nee  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Nee  

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Nee Er wordt aangegeven in de scorelijst dat de werknemer werkt met 
gips en cement. Maar door gebrek aan informatie en praktische 
belemmering kan hier geen verdiepend onderzoek worden gedaan. 

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief  

 blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Nee 

7 Conclusie en vervolg  Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Nee Geen verdiepend onderzoek mogelijk. Geen conclusie mogelijk op 
basis van de informatie die de bedrijfsarts in de scorelijst heeft 
ingevuld. 
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Casus 8  

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene 
gegevens casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Werknemer heeft 
contacteczeem en is werkzaam in de bouw als timmerman. Klachten 
door werkzaamheden met schroeftol, nat/droog werk. Vaak worden 
handschoenen gedragen. De klachten worden minder na het werk. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Irritatief contacteczeem 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese 
/ informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Nee  Niet mogelijk om documenten op te vragen, vanwege eenmalig 
contact van bedrijfsarts met werknemer. De bedrijfsarts heeft alleen 
contact gehad in het kader van PMO en is niet de vaste bedrijfsarts 
van het bedrijf. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Nee  

Blootstellingsgegevens Nee  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Nee  

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Nee Geen verdiepend onderzoek heeft plaatsgevonden. In de scorelijst 
wordt aangegeven dat de werknemer met verschillende 
bouwmaterialen werkt. En dat daarnaast de werknemer te maken 
heeft met wrijving van de huid op de handen, meer dan 2 uur per 
dag handschoenen aan heeft en in de koude lucht werkt. 
 

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Nee 

7 Conclusie en 
vervolg 

 Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Nee Geen verdiepend onderzoek mogelijk. Geen conclusie mogelijk op 
basis van de informatie die de bedrijfsarts in de scorelijst heeft 
ingevuld. 
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Casus 9  

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene gegevens 
casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Werknemer heeft last van 
contacteczeem op de handen. De werknemers werkt met telefoon 
kabels in de bouwnijverheid. De klachten worden minder na het 
werk. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Irritatief contacteczeem 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese / 
informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Nee  Niet mogelijk om documenten op te vragen, vanwege eenmalig 
contact van bedrijfsarts met werknemer. De bedrijfsarts heeft 
alleen contact gehad in het kader van PMO en is niet de vaste 
bedrijfsarts van het bedrijf. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Nee  

Blootstellingsgegevens Nee  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Nee  

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Nee Geen verdiepend onderzoek heeft plaatsgevonden. 
De klachten worden door de bedrijfsarts toegeschreven aan het 
dragen van handschoenen tijdens de werkzaamheden. Dit is 
mogelijk de oorzaak, maar een conclusie is niet mogelijk door te 
weinig informatie. 

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Nee 

7 Conclusie en 
vervolg 

 Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Nee Geen verdiepend onderzoek mogelijk. Geen conclusie mogelijk op 
basis van de informatie die de bedrijfsarts in de scorelijst heeft 
ingevuld. Wel advies om alternatieve handschoenen voor te stellen 
aan de werknemer. 
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Casus 10  

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene gegevens 
casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Metaalbewerker met 
contacteczeem. De klachten ontstonden eerst op de armen en handen. 
Later ontstond ook eczeem op hoofd, onderbenen en romp. Collega’s 
hadden hier ook last van, maar na vervanging van de koelvloeistof 
namen de klachten af, maar bij de werknemer niet. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Allergisch contacteczeem. 
Bij een dermatoloog is een allergietest gedaan gebaseerd op een 
metaallijst. Hier kwam uit dat de werknemer allergisch is voor 
verschillende stoffen die worden gebruikt bij metaalbewerking, 
voornamelijk koelvloeistoffen. 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese / 
informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts. De arbeidsanamnese is gebaseerd op de 
informatie van de bedrijfsarts. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Nee  Geen verdiepend onderzoek mogelijk en ook geen gesprek met de 
werknemer. De bedrijfsarts heeft de veiligheidsinformatiebladen 
verkregen via de werknemer en doorgegeven aan de arbeidshygiënist. 
Deze bevatten informatie over twee verschillende koelvloeistoffen die 
binnen het bedrijf gebruikt worden. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Ja  

Blootstellingsgegevens Nee  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Ja Literatuuronderzoek (naar toxiciteitsdata, grenswaarden en 
toepassingen) is gedaan naar de stoffen waarvoor de medewerker 
allergisch is. Daarnaast is informatie opgezocht over de stoffen die in 
de veiligheidsinformatiebladen zijn genoemd en of die overeenkomen 
met de stoffen waar de werknemer allergisch voor is. 

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Nee Het is niet bekend welke werkzaamheden de werknemer precies doet, 
behalve slijpen van metaal waarbij koelvloeistof wordt gebruikt. 
Er is geen verdiepend onderzoek geweest. De werknemer kreeg andere 
werkzaamheden, waarna de klachten verdwenen. Daarop heeft de 
werkgever aangegeven geen verder onderzoek meer te willen. 

Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Nee 

7 Conclusie en 
vervolg 

 Conclusie over relevante 
werkgebonden blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Ja Aan de bedrijfsarts is terugkoppeling gegeven over de koelvloeistoffen 
waarvan de veiligheidsinformatiebladen die aanwezig waren. Er is 
geen conclusie getrokken, omdat er onvoldoende informatie bekend 
was over blootstelling en andere risicofactoren. 
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Casus 11  

Beschikbaar Toegepast 

 

Stap Onderdeel Actie Toelichting 

1 Casusbeschrijving Vastleggen algemene gegevens 
casus 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. Werknemer heeft last 
van contacteczeem en werkt in de bouw met cement. De klachten 
worden minder in de vakanties. 

2 Diagnose Vastleggen diagnose Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst: Irritatief contacteczeem 

3 Arbeidsanamnese Vastleggen arbeidsanamnese / 
informatie bedrijfsarts 

Ja  Vastgelegd door bedrijfsarts in scorelijst. De arbeidsanamnese is 
gebaseerd op de scorelijst van de bedrijfsarts. 

4 (Screenende) 
Inventarisatie 
schadelijke stoffen 

RI&E Nee  De bedrijfsarts vindt de relatie tussen werkzaamheden en 
beroepsgebonden blootstelling duidelijk. De werknemer werkt met 
cement en dit is bekend in de bouw als risicofactor voor 
handeczeem. De bedrijfsarts geeft aan verder geen ondersteuning 
nodig te hebben en gaat verder zelf de RI&E van het bedrijf 
opvragen om te onderzoeken of de risico’s van cement hierin zijn 
opgenomen. 

Register Gevaarlijke Stoffen Nee  

Veiligheidsinformatiebladen Nee  

Blootstellingsgegevens Nee  

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Nee De bedrijfsarts geeft aan verder geen ondersteuning nodig te 
hebben. 

6 Verdiepend 
onderzoek 

Proces- en taakanalyse  Nee De bedrijfsarts geeft aan verder geen ondersteuning nodig te 
hebben. Opstellen hypothese  Nee 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief  

 Kwantitatief 
blootstellingsmeting 
blootstellingsschatting 

 Nee 

Historisch beroepenoverzicht  Nee 

7 Conclusie en 
vervolg 

 Conclusie over 
relevante 
werkgebonden 
blootstelling 

 Geen conclusie 

 Nieuw onderzoek 

 Nee Geen verdiepend onderzoek mogelijk. Geen conclusie mogelijk op 
basis van de informatie die de bedrijfsarts in de scorelijst heeft 
ingevuld. 
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Bijlage IX. Aanvullende data - PMO cohort onderzoek 

147 bedrijfsartsen werden uitgenodigd voor deelname aan een cohort studie waarin onderzoek wordt 

gedaan naar het PMO. De vragenlijst werd door 104 deelnemers ingevuld. 

De twee vragen die gesteld werden voor dit onderzoek, werden gesteld in een tweede deel van de 

vragenlijst waarbij een selectie was gemaakt tussen bedrijfsartsen die een PMO hadden uitgevoerd 

en bedrijfsartsen die dat niet hadden gedaan. 52 van de 104 respondenten hadden een PMO uitgevoerd 

en de twee vragen voor dit onderzoek kunnen beantwoorden. 47 deelnemers hebben de vragen 

beantwoord. 

VRAGEN 

1. Besteedt u tijdens een PMO specifiek aandacht aan aandoeningen veroorzaakt door 

blootstelling aan schadelijke stoffen? 

Antwoordmogelijkheden: Altijd; Over het algemeen wel; Over het algemeen niet; Nooit. 

 

2. Betrekt u bij het opstellen van het PMO een arbeidshygiënist als er sprake is van mogelijke 

risico’s door blootstelling aan schadelijke stoffen?  

Antwoordmogelijkheden: Altijd; Over het algemeen wel; Over het algemeen niet; Nooit. 

ANALYSE EN RESULTATEN 

Elke deelnemer van de cohortstudie werd gevraagd om drie sectoren in te vullen waarin ze werkzaam 

zijn. Deze zijn omgezet naar de standaard sectoren volgens de sectorenlijst van het NCvB. Voor elke 

vraag zijn de resultaten uitgewerkt voor alle sectoren en de sectoren bouwnijverheid, industrie en 

MKB. Industrie is gekozen in plaats van installatiebranche, omdat deze niet bestaat als sector en 

(deels) onder de sector industrie valt. Door sommige deelnemers werd MKB specifiek als sector 

genoemd, waarbij het lastig was een standaard sector uit de sectorenlijst te benoemen. Er is gekozen 

om MKB dan als aparte sector te noteren. 

De meerderheid van de bedrijfsartsen (76%) geeft aan specifiek aandacht te besteden aan schadelijke 

stoffen bij het PMO, waarvan 21% van alle deelnemers hier altijd rekening mee houdt (tabel B1). Op 

de vraag of bedrijfsartsen een arbeidshygiënist bij het PMO betrekken geeft ook hier de meerderheid 

(77%) aan dat te doen (tabel B2). Deze resultaten komen overeen als er naar de sectoren 

bouwnijverheid, industrie en MKB apart gekeken wordt. 
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Tabel B1. Resultaten vraag 1. De antwoorden die de bedrijfsartsen hebben gegeven op de vraag of ze rekening 
houden met schadelijke stoffen bij het PMO. De antwoorden worden weergegeven in aantallen en percentages. 
De eerste kolom geeft de resultaten weer van bedrijfsartsen uit alle sectoren. De kolommen daarna zijn de 
antwoorden van bedrijfsartsen uit geselecteerde sectoren. 

Vraag 1 

Alle sectoren Bouwnijverheid Industrie MKB 

N % N % N % N % 

Altijd 10 21 2 25 7 32 1 25 

Over het algemeen wel 26 55 4 50 12 54 2 50 

Over het algemeen niet 9 19 2 25 2 9 1 25 

Nooit 2 5 0 0 1 5 0 0 

 

Tabel B2. Resultaten vraag 2. De antwoorden die de bedrijfsartsen hebben gegeven op de vraag of ze 
arbeidshygiënist inschakelen bij mogelijke risico’s door schadelijke stoffen. De antwoorden worden weergegeven 
in aantallen en percentages. De eerste kolom geeft de resultaten weer van bedrijfsartsen uit alle sectoren. De 
kolommen daarna zijn de antwoorden van bedrijfsartsen uit geselecteerde sectoren. 

Vraag 2 

Alle sectoren Bouwnijverheid Industrie MKB 

N % N % N % N % 

Altijd 14 30 3 37,5 9 41 0 0 

Over het algemeen wel 22 47 3 37,5 8 36 4 100 

Over het algemeen niet 8 17 2 25 3 14 0 0 

Nooit 3 6 0 0 2 9 0 0 
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Bijlage X. Kwalitatieve studie – Reacties focusgroep 2 en 

interviews  

In deze bijlage staan de reacties die tijdens focusgroep 2 op bevorderende en belemmerende factoren 

uit focusgroep 1 en die tijdens de interviews op factoren uit beide focusgroepen zijn gegeven. In de 

onderstaande tabellen staan de bevorderende en belemmerende factoren die nieuw zijn benoemd 

(tabel B1 en B2). Als de factoren al aan bod waren gekomen in een eerder van het gesprek, werden 

deze niet tijdens dit deel van het gesprek meegenomen. 

Tabel B1. Interne arboprofessionals - Bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van 
preventiemaatregelen als respons op factoren van externe arboprofessionals. De factoren zijn geclusterd in 
thema’s en sub-thema’s. + = bevorderende factor; - = belemmerende factor. 

Thema Sub-thema Bevorderende/belemmerende factoren 

Attitude Veiligheidscultuur  Cultuurverandering onder werknemers. 

 Geen veiligheidscultuur onder werknemers. 

Organisatie 
arbozorg 

Rol en invloed van 
arboprofessional 

 Arboprofessional is zichtbaar op de werkvloer. 

Handhaving door 
Arbowetgeving 

 Overheid controleert op implementatie van Arbowet. 

Signaleren Signaleren 
gezondheidseffecten 

 Werkgevers moeten deelname aan PMO door werknemers 
stimuleren. 

Risico's signaleren.  RI&E vooraf opstellen. 

Kennis en 
vaardigheden 

Bewustwording  Voorlichting en instructie over risico's en preventie. 

Beschikbaarheid 
kennis 

 Informatie preventiemaatregelen beschikbaar op groeps-
/branche niveau. 

 Technische ontwikkelingen maken informatie toegankelijker 
voor werknemers. 

 Werknemers kunnen niet uit de voeten met technische 
ontwikkelingen. 

 Beschikbare informatie niet bruikbaar voor werknemer. 

 Kwaliteit van arbocatalogus is slecht. 

Kennisniveau en 
opleiding. 

 Arboprofessional begrijpt de mentaliteit op de werkvloer. 

Technische 
middelen 

Beschikbaarheid  Het is een ingewikkeld proces om stoffen te vervangen. 

 

Tabel B2. Werkgevers en werknemers - Bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie 
van preventiemaatregelen als respons op factoren van arboprofessionals. De factoren zijn geclusterd in 
thema’s en sub-thema’s. + = bevorderende factor; - = belemmerende factor. 

Thema Sub-thema Bevorderende/belemmerende factoren 

Attitude Prioriteit  Bijschakelen van preventie bij een onverwacht risico. 

 Veilig werken is ondergeschikt aan tijdsdruk. 

Veiligheidscultuur  Veilig werken zit in de cultuur van het bedrijf. 

 Preventie is open en transparant bespreekbaar in de 
organisatie. 

 Problemen onderling op de werkvloer oplossen. 

 Cultuurverandering onder werknemers. 

 Preventie is niet open en transparant bespreekbaar in de 
organisatie. 

 Cultuurverandering onder werknemers is lastig. 

Verantwoordelijkheid  Opdrachtgever neemt verantwoordelijkheid voor preventie. 

 Werknemer vindt veiligheidsnormen belangrijk. 

 Werkgever neemt verantwoordelijkheid voor preventie. 
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 Opdrachtgever vindt kosten belangrijker dan veilig werken. 

 Arboprofessional neemt verantwoordelijkheid niet. 

Organisatie 
arbozorg 

Rol van 
arboprofessional 

 Arboprofessional is zichtbaar op de werkvloer. 

 Duidelijke rol bedrijfsarts in bedrijf. 

Multidisciplinaire 
samenwerking 

 Samenwerking tussen arboprofessionals op een hoger 
niveau organiseren. 

 Multidisciplinaire samenwerking verbetert signalering en 
preventie. 

Signaleren Gezondheidseffecten 
signaleren 

 Werkgevers moeten deelname aan PMO stimuleren. 

 Werknemer gaat niet met gezondheidsklachten naar 
bedrijfsarts. 

 Werkgever biedt geen periodiek medisch onderzoek aan. 

 Uitslag PMO/keuring niet met werknemer bespreken. 

Risico's signaleren  Plan van aanpak herzien als er nieuwe risico's tijdens het 
werk worden gemeld. 

Organisatie 
werk 

Samenwerking met 
onderaannemers 

 Iedereen op de werkvloer moet zich aan de V&G-plannen 
houden. 

 Onderaannemers actief betrekken bij voorlichting en 
preventie. 

 Door tekort aan specialisten geen alternatief als 
onderaannemer weg wordt gestuurd. 

 Veiligheidseisen vastgelegd in contract niet uitvoeren. 

Rol van 
opdrachtgever 

 Samen met de opdrachtgever de V&G-plannen opstellen. 

 Duidelijke veiligheidseisen van de opdrachtgever in 
aanbestedingsproces. 

Flexibiliteit 
werknemer 

 Werknemer houdt rekening met wisselende 
veiligheidsvoorschriften. 

Kennis en 
vaardigheden 

Bewustwording  Voorlichting en instructie over risico's en 
preventiemaatregelen. 

 Werknemers de associatie tussen blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten uitleggen. 

 Campagnes over de gevaren van werken met gevaarlijke 
stoffen. 

 Voorlichting van werknemers is een continu proces. 

 Voorlichting niet specifiek gericht op gevaarlijke stoffen. 

 Werknemers zien geen verband tussen blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten op lange 
termijn. 

 Campagnes over de gevaren van werken met gevaarlijke 
stoffen zorgen voor verkeerde informatie. 

Beschikbaarheid 
kennis 

 Eenduidige communicatie van beschikbare informatie. 

 Informatie is beschikbaar op de werkvloer. 

Kennisniveau en 
opleiding 

 In de huidige opleidingen van werknemers wordt aandacht 
besteed aan preventie. 

 Laaggeschoolde werknemers hebben minder kennis over 
preventie maatregelen. 

Technische 
middelen 

Gebruiksgemak  PBM zit ongemakkelijk en werkt minder tijdsefficiënt. 
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Bijlage XI. Tools 

In deze bijlage staan drie tools die als hulpmiddelen gebruikt kunnen worden bij de bepaling van de 

beroepsgebondenheid van COPD, astma en contacteczeem. Tool 1 en 2 zijn gebruikt bij het uitvoeren 

van de observationele studie. Tool 3 zijn aan het einde ontwikkeld om de communicatie tussen 

arbeidshygiënist en bedrijfsarts te verbeteren. 

Tool 1: Werkwijze voor het (multidisciplinair) beoordelen van de 

beroepsgebondenheid van de huid- en luchtwegaandoeningen COPD, astma of 

contacteczeem en het inzetten van preventieve maatregelen. 

DOELEN 

A) Het beoordelen van de beroepsgebondenheid van de aandoening COPD, astma of contacteczeem. 

B) Het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist. 

TOEPASSING EN DOELGROEP 

Deze werkwijze wordt gevolgd door de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist bij een geval van COPD, 

astma of contacteczeem die mogelijk veroorzaakt is door beroepsmatige blootstelling aan schadelijke 

stoffen. 

SCOPE 

Het toepassingsgebied van deze tool omvat de aandoeningen COPD, astma en contacteczeem. Het 

toepassingsgebied is in de toekomst uit te breiden naar andere aandoeningen die mogelijk kunnen 

worden veroorzaakt door blootstelling aan schadelijke stoffen. Om dit te kunnen bereiken dient een 

specifieke scorelijst per aandoening te worden opgesteld. 

BESCHRIJVING 

Deze werkwijze biedt de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist structuur bij het beoordelen van de 

beroepsgebondenheid van de aandoeningen COPD, astma en contacteczeem door middel van een 

stappenplan met taakverdeling en op maat formulieren voor het gestructureerd vastleggen van de 

noodzakelijke gegevens en bevindingen. Het stappenplan en de formulieren zijn gebaseerd op het 6-

stappenplan voor beroepsziekten van het NCvB en de pilotstudie van het NCvB-project Signalering en 

preventie van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen veroorzaakt door schadelijke 

stoffen. 
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STAPPENPLAN 

Startpunt: Bedrijfsarts ziet medewerker met klachten mogelijk duidend op COPD, astma of 

contacteczeem. 

 Actie Actiehouder Formulier 

A 
 

Bedrijfsarts vult scorelijst in 
Stap 1 - Vaststellen van aandoening/ziekte. 
Stap 2 – Vaststellen relatie met werk. 
Stap 3 – Vaststellen aard en niveau van blootstelling. 

 Zo ver mogelijk invullen 
Stap 4 – Andere mogelijke verklaringen en individuele 
gevoeligheid. 

 
 Conclusie: Mogelijke relatie tussen ziekte en 
werk? Neem contact op met AH. 

 
Contact met arbeidshygiënist via standaardbrief voor: 

1. Verdiepend onderzoek naar de mogelijke 
oorzaken van de aandoening. 

2. Preventie voor andere blootgestelde 
medewerkers. 

Bedrijfsarts 
 

Scorelijst BA  
 
 
 
 
 
 
 
Communicatie 
AH 
 
Standaard 
brief  

B De arbeidshygiënist doet onderzoek naar de mogelijke 
oorzaken. 

 Gebruik “Werkwijze Arbeidshygiënisch 
Onderzoek bij mogelijke beroepsgebonden huid- of 
luchtwegaandoening”. Tool 2 
 Opzet afhankelijk van de casus en in overleg met 
de bedrijfsarts. 
 Bespreek bevindingen van arbeidshygiënisch 
onderzoek met bedrijfsarts. 
 Adviezen over preventieve maatregelen. 

Arbeidshygiënist  
 
Format AH 
onderzoek 
 
Communicatie 
BA 

C Bedrijfsarts trekt conclusie over beroepsgebondenheid 
aandoening. 
Stap 3 – Vaststellen aard en niveau van blootstelling. 

 Conclusie over relevante werkgebonden 
blootstelling aan schadelijke stoffen. 

Stap 5 – Concluderen beroepsziekte. 
 Beroepsziekte vastgesteld? Melden vermoede 
beroepsziekte. 

Bedrijfsarts Scorelijst BA 
 
 
 
 

D Bedrijfsarts adviseert preventieve maatregelen aan 
medewerker en werkgever 
Stap 6 – Individuele preventieve maatregelen en inzetten. 
- Preventiemaatregelen voor groep medewerkers 

Bedrijfsarts  Scorelijst BA 

 

BENODIGDE FORMULIEREN 

1. Voor bedrijfsarts: Scorelijst – COPD, Scorelijst – Astma en Scorelijst – Contacteczeem, 

standaardbrief 

2. Voor arbeidshygiënist: Format Arbeidshygiënisch Onderzoek. Zie Tool 2: Werkwijze 

arbeidshygiënisch onderzoek bij mogelijke beroepsgebonden huid- of luchtwegaandoening. 
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Tool 2: Werkwijze arbeidshygiënisch onderzoek bij mogelijke beroepsgebonden 

huid- of luchtwegaandoening 

DOELEN 

A) Het beoordelen van de beroepsmatige blootstelling aan relevante schadelijke factoren bij een 

geval van mogelijke beroepsgebonden COPD, astma of contacteczeem. 

B) Het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist. 

TOEPASSING EN DOELGROEP 

Deze werkwijze wordt gevolgd door de arbeidshygiënist bij het beoordelen van de beroepsmatige 

blootstelling van schadelijke stoffen bij een werknemer met COPD, astma of contacteczeem. 

SCOPE 

Het bijbehorende format voor het vastleggen van de gegevens is specifiek opgesteld voor COPD, astma 

en contacteczeem. Het toepassingsgebied is in de toekomst uit te breiden naar andere aandoeningen 

die mogelijk kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan schadelijke stoffen. Om dit te kunnen 

bereiken dient in het bijbehorende format een specifiek tabblad voor de aandoening te worden 

opgesteld. 

BESCHRIJVING 

Deze werkwijze biedt de arbeidshygiënist structuur bij het beoordelen van de beroepsmatige 

blootstelling bij een individueel geval van mogelijke beroepsgebonden COPD, astma of contacteczeem 

door middel van een gestructureerd stappenplan met uit te voeren acties. Het bijbehorende “Format 

Arbeidshygiënisch Onderzoek” biedt de mogelijkheid tot het gestructureerd vastleggen van de 

noodzakelijke gegevens en bevindingen. De werkwijze en het bijbehorende “Format 

Arbeidshygiënisch Onderzoek” zijn gebaseerd op hoofdstuk 24 Arbeidshygiënisch onderzoek bij 

werkgerelateerde gezondheidsklachten van werknemers van Handboek Arbeidshygiëne (Houba & van 

Rooy, 2011), het zes stappenplan voor beroepsziekten van het NCvB en de pilotstudie van het NCvB-

project Signalering en preventie van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen veroorzaakt 

door schadelijke stoffen. Dit document is op aanvraag verkrijgbaar bij de onderzoeksgroep. 

WERKWIJZE ARBEIDSHYGIËNISCH ONDERZOEK 

De werkwijze is samengevat in tabel 1. 

Ter ondersteuning bij het verzamelen van de benodigde gegevens via de bedrijfsarts kunnen de 

scorelijsten voor COPD, astma en contacteczeem worden toegepast, zie Tool 1. 

Stap 1) Algemene gegevens 

Verzamelen van deze gegevens gebeurt via contact met de bedrijfsarts die deze gegevens invult in 

de scorelijst. Leg de algemene gegevens van de casus vast in tabblad 1) Algemene info en logboek. 

In het logboek in dit tabblad kunnen de uitgevoerde acties worden vastgelegd. 

Stap 2) Diagnose 

Verzamelen van deze gegevens gebeurt via contact met de bedrijfsarts die deze gegevens invult in 

de scorelijst. Leg de diagnose en medische gegevens vast in tabblad 2. Duidelijke medische informatie 
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over aard, omvang en ernst van de klachten is een essentieel startpunt voor het gericht zoeken naar 

oorzaken op de werkplek. De diagnosestelling dient zo ver mogelijk te zijn gespecificeerd alvorens 

het arbeidshygiënisch onderzoek wordt vervolgd. 

Stap 3) Arbeidsanamnese 

Verzamelen van deze gegevens gebeurt via contact met de bedrijfsarts die deze gegevens invult in 

de scorelijst. Leg de benodigde gegevens over de mogelijke relatie met het werk en overige factoren 

vast in tabblad 2. Bepaal in overleg met de bedrijfsarts of aanvullend contact met de werknemer 

nodig is. 

Stap 4) Inventarisatie stoffen 

Vraag in overleg met de bedrijfsarts beschikbare informatie over gebruik van en blootstelling aan 

stoffen op bij de organisatie waar de werknemer werkzaam is (Risico Inventarisatie en -Evaluatie 

rapportages, register gevaarlijke stoffen, veiligheidsinformatiebladen, blootstellingsonderzoek). 

Wanneer deze bronnen niet beschikbaar zijn of onvoldoende inzicht geven kan in overleg met de 

bedrijfsarts een werkplekbezoek en/of een gesprek met de betreffende werknemer worden 

uitgevoerd om zicht op het totale blootstellingsspectrum te verkrijgen. Leg de resultaten vast in 

tabblad 2 en eventueel in tabblad 3) Aanvullende rapportage. 

Stap 5) Literatuuronderzoek 

Verzamel toxiciteitsinformatie over de relevante stoffen (wetenschappelijk bewezen toxicologische 

effecten en relevante gezondheidskundige grenswaarden). Voer eventueel aanvullend 

literatuuronderzoek uit om na te gaan of een relatie tussen werkzaamheden en klachten beschreven 

is. Raadpleeg voor het verzamelen van toxiciteitsinformatie de gangbare bronnen (bv. REACH-

registratiedossiers van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en de databank 

Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad). Leg de resultaten vast in 

tabblad 2 en eventueel in tabblad 3) Aanvullende rapportage. 

Stap 6) Verdiepend onderzoek 

Stem met de bedrijfsarts de vorm van het verdiepend onderzoek af wanneer blootstelling aan 

relevante schadelijke stoffen mogelijk is. Dit begint indien mogelijk met een (gerichte) proces- en 

taakanalyse op locatie waarmee het gebruik, de werkomstandigheden en de blootstelling aan de 

relevante stoffen gedetailleerd in kaart worden gebracht. Een historisch beroepenoverzicht wordt, 

middels een gesprek met de werknemer, opgesteld wanneer blootstelling in het verleden relevant is. 

Leg de resultaten van de proces- en taakanalyse en het historisch beroepenoverzicht vast in tabblad 

2. 

Bepaal vervolgens, indien mogelijk, het blootstellingsniveau van de relevante stoffen op de werkplek. 

Stel eerst een hypothese zodat de vorm van het onderzoek, de omvang van de inspanning en het 

toetsingskader kunnen worden bepaald. Een blootstellingsniveau wordt bij voorkeur getoetst aan een 

relevante toxicologische gezondheidskundige grenswaarde. Leg de hypothesestelling vast in tabblad 

4) Hypothese. 

Een gerichte beoordeling van het blootstellingsniveau gebeurt bij voorkeur kwantitatief via lucht- of 

oppervlaktebemonstering (volgens bestaande methodes), biologische monitoring, of middels een 

schattingsmodel, zoals bijvoorbeeld Stoffenmanager (dermal), ECETOC TRA, Advanced REACH Tool, 
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De Lasrookassistent, RiskOfDerm, COSHH Essentials, IHMOD en Consexpo. Wanneer een kwantitatieve 

beoordeling niet mogelijk is of geen meerwaarde biedt kan een kwalitatieve beoordeling worden 

overwogen op basis van expert judgement. Historische blootstellingsniveaus kunnen via 

literatuuronderzoek worden beoordeeld (bijvoorbeeld via job-exposure matrices). Leg 

blootstellingsniveaus vast in tabblad 2. 

Schat voorafgaand aan verdiepend onderzoek de meerwaarde en haalbaarheid daarvan in. De 

meerwaarde van verdiepend onderzoek hangt af van de mate van wetenschappelijk bewijs voor de 

relatie tussen de aandoening en de betreffende stoffen, werkzaamheden en/of -omstandigheden. De 

complexiteit van de blootstelling, multicausaliteit, de beschikbaarheid van valide (meet)methoden 

en relevante gezondheidskundige toetsingswaarden en de representativiteit van de 

werkomstandigheden bepalen de haalbaarheid van verdiepend onderzoek. 

Stap 7. Conclusie en vervolg 

Trek op basis van de uitgevoerde beoordeling een conclusie over de relevante werkgebonden 

blootstelling aan schadelijke stoffen en leg deze vast in tabblad 2. Deel de conclusie met de 

bedrijfsarts voor het beoordelen van de beroepsgebondenheid van de aandoening. 

BENODIGDE FORMULIEREN 

1. Format Arbeidshygiënisch Onderzoek 

(2. Scorelijst – COPD, Scorelijst – Astma en Scorelijst – Contacteczeem) 

 

REFERENTIES 

Houba R en Rooy F van, 2011. Arbeidshygiënisch onderzoek bij werkgerelateerde gezondheidsklachten 

van werknemers. In W. Van Alphen [red.], Handboek Arbeidshygiëne (pp 741-757). Alphen aan den 

Rijn, Nederland: Kluwer. 
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TABEL 1 – WERKWIJZE ARBEIDSHYGIËNISCH ONDERZOEK 

Stap Onderdeel Actie Bron/methode Toelichting 

1 Algemene gegevens Vastleggen algemene gegevens casus Contact met bedrijfsarts Informatie over branche, bedrijf, functie en 

werkzaamheden 

2 Diagnose Vaststellen van aandoening/ziekte Contact met bedrijfsarts Medische uitdieping van de klachten: 

Stellen van een werkdiagnose. 

Zonder werkdiagnose van de klachten heeft het 

nauwelijks zin om de blik op de werkplek te 

gaan richten, omdat men dan op zoek is naar 

een relatie tussen iets (de werkplek) en iets 

onbekends (de klachten).  

3 Brede inventarisatie: 

Verzamelen van 

aanwijzingen voor een 

mogelijke relatie met het 

werk, mogelijkerwijs via: 

 arbeidsanamnese  

 werkplekgegevens 

 werkplekbezoek 

 literatuuronderzoek 
 

Is er een relatie tussen 

werk en klachten mogelijk? 

 

Als die niet waarschijnlijk is 

dan heeft het geen zin 

nader onderzoek te doen. 

Arbeidsanamnese 

 

 Vaststellen van relatie met werk. 

 Nagaan van andere mogelijke 
verklaringen. 

 De rol van individuele gevoeligheid. 

 Overleg met 
bedrijfsarts 
 

 

Arbeidsanamnese: 

Screenende vragen om te bepalen of er een 

mogelijke relatie met werk is. 

Vervolgens verdiepende vragen, eventueel 

gericht op groep medewerkers bij vaker 

voorkomen klachten 

 

 

4 (Screenende) 

inventarisatie stoffen 

Brede oriëntatie 

Opvragen beschikbare informatie: 

 RI&E 

 Gebruikte materialen/grondstoffen 

 Vrijkomen van proces stoffen 

 Register gevaarlijke stoffen 

 Veiligheidsinformatiebladen 

 Blootstellingsgegevens 
 
 

 Contact met 
bedrijfsarts 

 Gesprek met 
medewerker 

 Contact met bedrijf 

 Werkplekbezoek evt. 
samen met 
bedrijfsarts 

Screenende inventarisatie waarmee zicht op 

het totaal blootstellingsspectrum wordt 

verkregen. 

Via werkplek- en stofgegevens en 

werkplekbezoek: 

 Beschrijven bedrijfsproces en 
identificeren van relevante risicofactoren 
 welke gevaarlijke stoffen worden 
gebruikt? 

 Karakteriseren relevante blootstelling 
(aard, route, frequentie etc.). 

5 Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek  Literatuuronderzoek:  

 Toxiciteitsinformatie over de relevante 
stoffen (toxicologische effecten en 
grenswaarden). 



Bijlagen   

108 

 Data over relatie klachten. 

 Type werkzaamheden/werkomgeving. 

6 Verdiepend (gericht) onderzoek: 

Onderzoek naar de oorzaak. Naast elkaar leggen van alle 

beschikbare informatie (medische informatie en 

blootstellingsinformatie). 

Proces- en taakanalyse Werkplekonderzoek Gericht zoeken naar een bepaald type agens. In 

kaart brengen en karakteriseren handelingen en 

blootstellingsmomenten. 

Opstellen hypothese In overleg met bedrijfsarts Opstellen hypothese:  

Dit bepaalt in welke richting nader onderzoek 

noodzakelijk is, wat er moet worden uitgezocht 

en welke inspanning dat vergt. 

Blootstellingsbeoordeling: 

 Kwalitatief 

 Kwantitatief : blootstellingsmeting 
Blootstellingsschatting 

Werkplekonderzoek Meetonderzoek: 

lucht- of oppervlaktebemonstering of 

biologische monitoring. 

Modelmatig: 

Stoffenmanager (dermal), ECETOC TRA, ART, 

Lasrookassistent, COSHH Essentials, IHMOD, 

Consexpo. 

Historisch beroepenoverzicht Gesprek met medewerker Voor bepalen blootstelling is het gebruik van 

job exposure matrices mogelijk. 

7 Conclusie en vervolg  Conclusie over werkgebonden 
blootstelling 

 Advies over werkzaamheden ter 
preventie 

 Advies voor andere blootgestelde 
groepen 

In overleg met bedrijfsarts Hypothese testen: 

Conclusie trekken op basis van 

onderzoeksgegevens. 

Advies voor werknemer en evt. blootgestelde 

werknemerspropulatie 
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Tool 3: Standaardbrieven voor bedrijfsarts en arbeidshygiënist bij het signaleren 

van beroepsgebonden aandoeningen of risicofactoren. 

DOELEN 

 Verhogen signaleren beroepsgebondenheid aandoeningen. 

 Stimuleren samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist. 

TOEPASSING EN DOELGROEP 

Bedrijfsarts en arbeidshygiënist. 

SCOPE 

Gehele spectrum van schadelijke factoren. 

BESCHRIJVING 

De standaardbrief ‘Brief van bedrijfsarts’ kan door de bedrijfsarts gebruikt worden om een 

arbeidshygiënist om ondersteuning te vragen bij een mogelijke beroepsgebonden aandoening 

veroorzaakt door schadelijke stoffen. 

Formulier ‘Brief van arbeidshygiënist’ door arbeidshygiënist in te vullen na (preventief) 

blootstellingsonderzoek ter informeren bedrijfsarts over mogelijke onbeheerste blootstelling 

(eventueel via werkgever) met mogelijk ziekte tot gevolg. 
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BRIEF VAN BEDRIJFSARTS 

Geachte A.H. Arbeidshygiënist, 

 

Hierbij vraag ik om een arbeidshygiënisch onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de volgende 

casus: 

Een medewerker in de functie van … bij een bedrijf in de … branche heeft klachten aan … en is 

gediagnosticeerd als ….. 

 

De werkgever/werknemer vraagt om de mogelijke oorzaken te onderzoeken en advies te geven om 

te voorkomen dat gezondheidsklachten voortduren.  

De klachten ontstaan/verergeren tijdens/na het werk. Mogelijk is sprake van een werkgerelateerde 

aandoening. 

 

Het is bekend dat medeweker in aanraking komt met de volgende blootstellingsfactoren in het werk 

of privé, die mogelijk een rol kunnen spelen in het ontstaan van zijn aandoening: 

Stof/product/materiaal/ 

Processtoffen/kleding/zepen 

e.d. 

Mate en duur van blootstelling Werk/privé 

   

   

 

Mijn hypothese is dat … een rol speelt bij het ontstaan van de gezondheidsklachten.  

 

Hierbij mijn verzoek om deze casus met mij te bespreken om de mogelijkheden te bespreken om een 

arbeidshygiënisch onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de gezondheidsklachten en te 

adviseren over preventieve maatregelen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

B.A. Bedrijfsarts 
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BRIEF VAN ARBEIDSHYGIËNIST 

Geachte B.A. Bedrijfsarts, 

 

Naar aanleiding van bedrijfsbezoek/gesprek/onderzoek wil ik u informeren over het volgende. Bij het 

bedrijf …………………… komen medewerkers komen in aanraking met de volgende blootstellingsfactoren 

in het werk, die mogelijk een arbeidsgerelateerde aandoening of beroepsziekte kunnen geven.  

Functie/werkzaamheden Blootstelling aan risicofactor 
(bijv. 
stof/product/materiaal/ 
processtoffen/kleding/zepen 
e.d. 

Mate en duur 
van 
blootstelling 

Mogelijke 
gezondheidseffecten 

    

    

 

Ik verzoek u om alert te zijn op mogelijke gezondheidseffecten in het contact met medewerkers van 

het bedrijf. Indien u in de gelegenheid bent verzoek ik bovenstaande te bespreken met de werkgever. 

 

Graag heb ik contact met u om bovenstaande met mij te bespreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.H. Arbeidshygiënist 

 


