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Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
op het werk in Nederland

• Jaarlijks 3.000 tot 4.000 doden

• Jaarlijks 90.000 DALY's

• Verkeersdoden : jaarlijks 600

• Dodelijke arbeidsongevallen : 60



De Arbo-regelgeving  en PMO Gevaarlijke Stoffen 
Arbobesluit artikel 4.10a lid 1, 2 &3 

Arbowet artikel 18. 

Elke werknemer, die voor het eerst gaat werken met gevaarlijke stoffen, 
heeft het recht op een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, de nul-meting of 
het intrede-onderzoek. 

Werknemers worden periodiek in de gelegenheid gesteld om een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. 

Indien bij een werknemer een schadelijke invloed op de gezondheid dan wel 
een aantoonbare ziekte wordt geconstateerd die het gevolg zou kunnen zijn 
van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, worden andere werknemers, die op 
soortgelijke wijze zijn blootgesteld, tussentijds in de gelegenheid gesteld een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

op verzoek van de werkgever of de betrokken werknemer wordt het arbeids-
gezondheidskundig onderzoek opnieuw aangeboden, dan wel opnieuw 
uitgevoerd..



De Arbo-regelgeving en het PMO Gevaarlijke Stoffen 
Arbobesluit artikel 4.23 lid 2.

Zodra sprake is van werken met carcinogene en/of mutagene stoffen, dient 
de bedrijfsarts de blootstelling aan deze stoffen te kunnen beoordelen en te 
kunnen adviseren over preventieve maatregelen. 

Te nemen maatregelen : 
 het aanleggen van een dossier met de medische voorgeschiedenis en 

het beroepsverleden van de werknemer;
 het voeren van een persoonlijk gesprek;
 indien gepast, biologische monitoring alsmede opsporing van de eerste 

en nog reversibele effecten.

Arbobesluit artikel 4.10a lid 4 en artikel 4.52 lid 4. 

De bedrijfsarts kan bepalen of het arbeidsgezondheidskundig onderzoek na 
het einde van de blootstelling of bij uitdiensttreding moet worden 
voortgezet zolang hij/zij het nodig acht om de gezondheid van de betrokken 
werknemer te beschermen. Arbobesluit artikel 4.10a lid 4 en artikel 4.52 lid 4. 



Bewaken en bevorderen van

gezondheid & inzetbaarheid.

Preventief Medisch Onderzoek



DOEL 1 
De preventie van beroepsziekten en arbeid gebonden 
aandoeningen bij individuele en groepen werknemers.

DOEL 2
Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van 
individuen  en groepen werknemers in relatie tot het werk.

DOEL 3 
Het bewaken en verbeteren van het functioneren en de 
inzetbaarheid van individuele werknemers.

Drie kerndoelen van het PMO



De preventie van beroepsziekten en arbeid 
gebonden aandoeningen bij individuele en 
groepen werknemers.

• Occupational health : arbeid>gezondheid

• o.a.  lawaai, chemische stoffen , stress  

• Bron :  RI&E, verzuim

Kerndoel 1



Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van 
individuen en groepen werknemers in relatie tot het 
werk.

• Workers’ Health. 

• Gezondheid of belastbaarheid > arbeid. 

• Specifieke  beroepen : arbeid>belastbaarheid.  
• Opsporing en begeleiding van werknemers met 

beginnende gezondheidsschade door een chronische 
aandoening die leidt tot beperkingen in het werk. 

Kerndoel 2 



Het bewaken en verbeteren van het functioneren  
en de inzetbaarheid van individuele werknemers.

• Preventieconsult cardio-metabool risico

• Leefstijl

• Werkvermogen

• Duurzame inzetbaarheid

Kerndoel 3



Bewaken en bevorderen van gezondheid & inzetbaarheid.

Hazard of risk benadering……………

Preventief Medisch Onderzoek



PMO gevaarlijke stoffen wordt pas uitgevoerd als er
medische restrisico worden vastgesteld in de RI&E

Stelling 1 
PMO als sluitstuk van de Risk benadering



 volledige RI&E

 inzicht in blootstelling

 toezicht

Volwaardig risicomanagement systeem
Werkende arbobeleidscyclus

Preventief Medisch Onderzoek
sluitstuk risk based



50% van de werkgevers heeft een RI&E

Pago/PMO wordt bij 25 % van de werkgevers uitgevoerd

Betrokkenheid van de eigen bedrijfsarts 12,5%

Erik Hoorweg en Martine Middelveld "Wettelijk kader in de praktijk", 

CapGemini Consulting, dec 2017 

Wettelijk kader in de praktijk



Meer dan 3000 doden per jaar maakt dat hazard based
moet worden overwogen

 Falend risicomanagement systeem
 Calamiteiten

 Individuele gevoeligheid( kern doel 2)

 Kwetsbare groepen (kerndoel2)

Preventief Medisch Onderzoek
hazard based



Stelling 2
PMO als onderdeel van de Riskbenadering

PMO gevaarlijke stoffen is een vast onderdeel
van het risicomanagementsysteem



Vaststellen of de aanwezige aanpak effectief is

Kerndoel 4 



PMO chemische stoffen op een
presenteerblaadje



PMO gevaarlijke stoffen vereist samenwerking met een
arbeidshygienist.

Stelling 3 



Samenwerking BA met AH is essentieel



.

Maak overzicht van H-zinnen

Plan volgende 
PMO Gevaarlijke Stoffen

Geef terugkoppeling op 
groepsniveau

Stel vast welke doelorganen of 
effecten uit de H-zinnen zijn af te 

leiden

Start Stappenplan 
PMO Gevaarlijke Stoffen

Adviseer verbetering van 
arbeidsomstandigheden

Kies onderzoeksmethoden op basis 
van de doelorganen

Geef terugkoppeling aan 
individuele werknemers7

8

10

9

5

4

3

2

1 Maak inventarisatie van stoffen
Bepaal populatie at risk

samenwerking blauw : arbeidshygiënist 
oranje : bedrijfsarts

In oranje : domein van 
bedrijfsarts 

In blauw : domein van 
arbeidshygiënist

Stel PMO voorstel op

Voer PMO uit6



Verantwoordelijkheid werkgever : RI&E

Blootstellingen 
boven 

grenswaarde ?

Verbeter de arbeidshygiënische strategie

ja

RI&E Gevaarlijke Stoffen

Blootstellings 
beoordelingen

Volg de vorderingen van de verbeteringen 

Herhaal de blootstellingsbeoordeling

nee

Biologische 
monitoring

klaar

samenwerking blauw : arbeidshygiënist 
oranje : bedrijfsarts

In oranje : domein van 
bedrijfsarts 

In blauw domein van 
arbeidshygiënist



Verantwoordelijkheid werkgever : acties

Reprotoxische stoffen : informeer proactief alle medewerkers

Carcinogenen en mutagenen : jaarlijks voorlichting & instructie

Register Gevaarlijke Stoffen maken

Reprotoxische stoffen : 
maak aanvullende registratie & aanvullingen in Beleid Zwangeren

Carcinogene en/of Mutagene stoffen : 
maak aanvullende registratie & notities in personeelsdossier

Werken met gevaarlijke stoffen : geef voorlichting en instructie

Houd adequaat toezicht

samenwerking blauw : arbeidshygiënist 
oranje : bedrijfsarts



Verantwoordelijkheid werkgever : 
registraties

Register Gevaarlijke Stoffen

RI&E Gevaarlijke Stoffen

PAGO rapportages

Aanvullend Register CMR Stoffen

Registratie van werknemers 
die werken met 

Carcinogene en Mutagene stoffen 

Beleid zwangeren en 
reprotoxische stoffen

Eerste opzet 
PAGO Gevaarlijke Stoffen :

het PMO Advies
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Stap 1 inventarisatie
Raadpleeg RI&E

Meetresultaten blootstellingsonderzoek

Rondgang

Overleg arbeidshygienist



Voorbeeld gevaarlijke stoffen register



Stap 2

Maak overzicht van H-zinnen

Prioriteer op risico



Overzicht H zinnen



Stap 3
Stel vast welke doelorganen 

uit de H-zinnen zijn af te leiden

 welke gezondheidseffecten zijn te verwachten

Bepaal populatie at risk



.

Code Van toepassing op doelorgaan/effect

H311 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3 

huid
cave sensibilisatie

H312 Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 

H314 Huidcorrosie / -irritatie, gevarencategorie 1A 1B & 1C

H315 Huidcorrosie / -irritatie, gevarencategorie 2 

H317 Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1 

H318 Ernstig oogletsel / oogirritatie, gevarencategorie 1 
ogen

H319 Ernstig oogletsel / oogirritatie, gevarencategorie 2A 

H331 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3 
luchtwegen  

cave sensibilisatieH332 Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4 

H334 Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1

H336 Specifieke doelorgaan-toxiciteit bij eenmalige blootstelling, 
gevarencategorie 3, narcotische werking neurologische effecten

H340 Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1B genetische schade
verbod zwangeren H341 Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2 

H350 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A en 1B 
carcinogeniteit

H351 Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2 

H360 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1B 
reprotoxiciteit

H361 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2 



Stap 4

Stel vast welke doelorganen 
uit de H-zinnen zijn af te leiden

 bepaal onderzoeksmethode



Stelling 4

• Biologische monitoring is een geneeskundig onderzoek



Take home
• Meer dan 3000 doden per jaar en een falend 

risicomanagement maakt dat eenhazard based
benadering nodig is.

• Samenwerking tussenbedrijfsarts en arbeidshygienist
is een voorwaarde voor het PMO gevaarlijke stoffen

• PMO gevaarlijke stoffen is een vast onderdeel van het  
risicomanagement bij het werken met gevaarlijke
stoffen ( kern doel 4 )

• Biologische monitoring is een blootstellingsonderzoek
en dus onderdeel van de RI&E
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