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Stelling 1:

• Vluchtige organische oplosmiddelen zijn een klassiek voorbeeld van  

neurotoxinen



Stelling 2:

• Beroepsziekten door neurotoxische stoffen komen anno 2018 in Nederland 

nog zelden voor



Stelling 3:

• Anno 2018 is in Nederland de preventie van het werken met neurotoxische 

stoffen op orde voor het merendeel van de beroepsbevolking



Stelling 4:

• Vluchtige organische oplosmiddelen kunnen in de praktijk redelijk goed en 

makkelijk gemeten worden in de werkomgeving



Stelling 5:

• Vluchtige organische oplosmiddelen kunnen in de praktijk redelijk goed en 

makkelijk gemeten worden in de werknemer



Stelling 6:

• Anno 2018 is in Nederland is de diagnose schildersziekte in de 1e lijn 

monodisciplinair te stellen



Vraag:

Wat zijn chronische klachten en symptomen bij neurotoxiciteit?



De typisch Solvent Team patiënt (1)
• Man, 55, woningstoffeerder
• Sinds 8 jaar toenemende klachten van 

vergeetachtigheid, slecht kunnen concentreren, 
vermoeidheid, somberheid en snel geïrriteerd zijn. 
Problemen met administratieve kanten van eigen zaak.

• Zijn vrouw vindt hem qua karakter erg veranderd: 
minder energiek, minder initiatief, kan slecht genieten 

• In voorgeschiedenis geen bijzonderheden behalve 
verzuim door rugklachten, geen hoofdletsel 

• Getrouwd, drie volwassen kinderen
• Hobby’s: vissen, computeren, maar doet het weinig 

meer



De typisch Solvent Team patiënt (2)

• LO, LTS schilderen, diploma
• 1980-1991 onderhoudsschilder, particulieren, 50/50 

binnen/buiten, roller en kwast, circa 10 uur overwerk per 
week. 

• 1991-2005 woningstoffeerder bij grote meubelzaak: 
particulieren, bedrijven, gespecialiseerd in trappen, 6 
d/wk

• 2005-heden eigen zaak als 
woningstoffeerder; uitsluitend bij
particulieren, aanvankelijk 60-70 uur/wk
nu minder vanwege gezondheid



Klachten en symptomen
die kunnen passen bij neurotoxiciteit: 

• Terugkerende hoofdpijn
• Stemmings- en gedragsproblemen: psychose, 

depressie, apathie, vermoeidheid, duizeligheid, 
leerproblemen, karakterveranderingen, agressie

• Geheugen-, aandacht- en concentratie 
stoornissen, traagheid 

• Bewustzijnsstoornissen, toevallen, coma
• Bewegingsstoornissen: traagheid, tremor, 

verminderde spierkracht, onzeker lopen
• Extrapyramidale afwijkingen: stijfheid, tremor, 

dystonie
• Tintelingen en doofheid in vooral handen en 

voeten, zenuwpijn, krachtsverlies



Schildersziekte

• Organo Psycho Syndroom (OPS)
• Chronische Toxische Encefalopathie 

(CTE)
• Chronic Solvent-Induced

Encephalopathy (CSE) 

In essentie een meestal milde cognitieve 
stoornis na langdurige blootstelling aan 
organische oplosmiddelen

Maar een milde stoornis die soms 
verstrekkende gevolgen kan hebben



Historie: 
Chronische Toxische Encefalopathie

• 1985-1995 Groeiende bezorgdheid in NL over de lange termijn 
gezondheidseffecten van blootstelling aan oplosmiddelen 
• Slachtoffers van de ‘Schilders ziekte’ in nieuwsprogramma’s 
• Patiëntenorganisatie, vakbonden en parlementsleden vragen om speciale 

aandacht voor de schildersziekte

• 1995 Protocol diagnostische procedure (SZW), 2015 update

• 1997 Financiering Solvent Team project (VWS)

• 2000 Wet- en regelgeving:
• Gebruik van oplosmiddelhoudende verf binnenshuis verboden
• Gebruik van oplosmiddelhoudende lijm voor vloerenleggen 

binnenshuis verboden
• Overeenkomsten over het verlagen van de blootstelling bij de verf-

en inktproductie, autospuiters etc.



Erkenning

Internationaal Nationaal

1.1.38. Diseases caused by organic solvents

135 Encephalopathies due 
to organic solvents which 
do not come under other 
headings

Commission Recommendation 2003/670/EC of 19 
September 2003.  Under Annex1; in 1990 Annex 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEOORDELINGSCOMMISSIE LANDELIJKE TOETSING 
EXPERTISECENTRA VOOR ZELDZAME AANDOENINGEN  

 

 
Aan de eerste contactpersoon van het expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen 
 
 
 
 
 
Betreft Landelijke toetsing expertisecentra voor zeldzame aandoeningen 
Datum 5-12-2016 
 
Ons kenmerk 16.13894/MS/MK 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In de loop van 2015 zijn ongeveer 400 kandidaat expertisecentra voor zeldzame aandoeningen 
getoetst volgens een daartoe door de NFU ontwikkelde standaard beoordelingsprocedure. Een 
kwart van de centra is (voor een deel van de aandoeningen) door de minister voorlopig erkend voor 
1 jaar, aangezien voor een beperkt aantal aspecten nog niet aan de criteria voldaan werd. 
 
Uw centrum heeft meegedaan aan de herbeoordeling van centra met een voorlopige erkenning. 
Door middel van deze brief stel ik u namens de beoordelingscommissie op de hoogte van het 
advies van deze commissie ten aanzien van uw centrum en de vervolgstappen in de procedure.  
 
Advies  
Het advies van de beoordelingscommissie is om de voorlopige erkenning van uw centrum te 
verlengen tot 5 jaar voor alle opgevoerde aandoeningen waarvoor een voorlopige erkenning gold.  

./. In de bijlage treft u de onderbouwing van dit advies. 
 
Vervolgstappen  
De NFU neemt het advies in behandeling en geleidt het door naar het ministerie van VWS, welke op 
basis van dit advies besluit over de verlenging van de erkenning (tot 5 jaar) van de centra. Het 
ministerie van VWS zal de betrokken partijen eind februari 2017 over de uitkomst van de procedure 
berichten. De erkenning van uw expertisecentrum door het ministerie van VWS zal zichtbaar blijven 
op de websites www.orpha.net en www.erfelijkheid.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Prof. dr. Steven W.J. Lamberts 
Voorzitter Beoordelingscommissie landelijke toetsing 
expertisecentra voor zeldzame aandoeningen 
 

./. Bijlage: Advies herbeoordeling van de beoordelingscommissie 
 
 



Beoordeling van een beroepsziekte of intoxicatie 
in vijf stappen

1. Weging van de onderbouwing van de ziekte/ 
gezondheidsproblemen: Medische en neuropsychologische 
beoordeling

2. Weging van de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie 
ziekte en blootstelling (epidemiologisch/ toxicologisch)

3. Weging van de onderbouwing van de blootstelling: 
arbeidsanamnese en biologische monitoring

4. Weging van andere relevante factoren
1. Differentiaal diagnostische overwegingen

5. Evaluatie en conclusie



1.Weging van de onderbouwing van de ziekte/ gezondheidsproblemen: 
Medische en neuropsychologische beoordeling



1.Weging van de onderbouwing van de ziekte/ gezondheidsproblemen: 
Medische en neuropsychologische beoordeling

Het beloop van de klachten

Voor: Tegen:



1. Weging van de onderbouwing van de ziekte/ gezondheidsproblemen: 
Medische en neuropsychologische beoordeling

Het beloop van de klachten

Voor:

• (Neurocognitieve-) klachten moeten 

geleidelijk, sluipend ontstaan in de 

blootstellingperiode

• Meestal meer dan 10 jaren relevante 

blootstelling

• Na staken of sterke vermindering 

blootstelling stabiliseren de klachten

Tegen:

• Snelle toename, vooral van fysieke 

klachten of stemmingsprobleem

• Toename of ontstaan klachten na 

blootstellingperiode

• Geen relevante blootstelling (korte 

periode, of niet neurotoxische stoffen)



Op zoek naar



1. Weging van de onderbouwing van de ziekte/ gezondheidsproblemen: 
Neuropsychologische beoordeling



3. Weging van de onderbouwing van de blootstelling: 
arbeidsanamnese en biologische monitoring

• Arbeidsanamnese

• Eventueel aanvullende bronnen

• Blootstellingsschatting: # solvent jaren



Arbeidsanamnese

• Schoolopleiding (diploma’s, vervolg etc.)

• Alle beroepen (periode, taken, werkinhoud, producten, 
werkwijze, persoonlijke beschermingsmiddelen, niveau van 
arbozorg)

• Huidige werksituatie (nog aan het werk, ziektewet, 
werkloosheid etc.)

• Acute intoxicaties

• Hoe meer details hoe beter
• Hoe meer kennis van werksituatie hoe beter



Eventueel aanvullende bronnen

• Functieomschrijving, productgegevens, website bedrijf

• Job-exposure matrices (JEM) vanuit epidemiologisch 
onderzoek

• Werkplekbezoek

• Meetresultaten: omgevingsmetingen en biomonitoring

• Blootstellingsschatting: # solvent jaren

• In the patiënten groep gemiddeld: 23 jaar dagelijkse 
blootstelling aan oplosmiddelen



Blootstellingschatting VOS hoe? 
Inschatting aan de hand van een model bestaande uit de 
volgende variabelen:

1. Blootstellingsduur  
2. Het risico van de bron

3. Toepassingsfactor 
4. Piekblootstelling
5. Ventilatie

6. Persoonlijke Beschermings Middelen 



Blootstellingsfactoren VOS

Blootstellings
factor

Factor Aanvullende informatie

blootstellingsduur Aantal jaren x 0,4 Standaard correctie van 60% tenzij er duidelijke 
afwijkingen zijn tov het betreffende beroep

Risico van de bron OAR - Occupational Air Requirement geeft de 
hoeveelheid ventilatie aan die nodig is om de 
blootstelling aan VOS te reduceren tot een acceptabel
niveau. 

The OAR combineert de verdampingssnelheid met 
grenswaarde en het gewichtspercentage van de VOS in 
het product. Een OAR waarde van 5 betekent dat het 
risico van de VOS in het product hoog is, terwijl een OAR 
waarde van 1 betekent dat het risico van de VOS in het 
product laag is.

Toepassingsfactor Kwast, roller, spuiten, vernevelen

piekblootstellingen Acute intoxicaties, 2 x grenswaarde (8-tgg)

gebruik PBM Adequaat of niet, masker, handschoenen Effectiviteit van PBM

ventilatie Binnen, buiten, afzuiging, ventilatievoud

Totale blootstelling Solvent-years of OEL-years
Vermening

3 categorieën laag, middel of hoog





Film onderhoudschilder

URLfilm: https://www.youtube.com/watch?v=tefKYbcndf4

https://webmail.amc.nl/owa/redir.aspx?C=RXnqunYAPzEGV1JQMdCat41YQNWx7RYnNexqg4UgviAfExEt-DjWCA..&URL=https://www.youtube.com/watch?v%3dtefKYbcndf4


CASE 1: Onderhoudsschilder

• Casus en scoringsformulier 
uitdelen

• Maak groepjes van 4 personen
• Lees de arbeidsanamnese door
• Vul het scoringsformulier in
• Koppel per groepje terug 

• Wat de score is per factor
• Tegen welke 

onduidelijkheden je bent 
aangelopen



CASE 1: Onderhoudsschilder
Beoordelen blootstelling Solventteam 

Naam patiënt: Registratienummer: 3324

Datum beoordeling: 18-dec.-17 Naam beoordelaar: Thomas Huy

Kolom 1 2 3 4 5 6 Subtotaal
Beroep of deelactiviteit Blootstelling-duur Risico v.d.  

bron (OAR)
Toepassings-

factor 
(Flux))

Frequentie 
piek

Ventilatie PBM 1*2*3*4*5*6

Onderhoudsschilder 11,6 3 1 1 1 1 34,8
0
0

34,8

Kolom 1 2 3 4 5 6
Toepassin

gsfactor
(Flux)

Score = 0,4 n 1 = laag 1 = klein 
verdampingsop
p/ tijdseenheid 
(bijv. kwast)

1= nooit/soms 1 = Er werd vooral binnen 
gewerkt, veelal zonder 
ventilatie (gesloten ramen en 
deuren)

1   = droeg geen PBM of 
verkeerde

Laag < 15

3 = middel 2 = Gemiddeld 
verdampingsop
p./tijdseenheid 
(bijv. roller)

1,5 = 
regelmatig  

0,8 = Er werd vooral binnen 
gewerkt met ruimtelijke 
ventilatie (natuurlijke 
ventilatie)

0,75 = droeg PBM tijdens 
piekmomenten

(n = aantal solvent jaren) 5 = hoog 4 = groot 
verdampingsop
p./ tijdseenheid 
(bijv. 
vernevelen of 
werken bij 
verhoogde 
temperatuur) 

2= vaak  0,6 = Er werd vooral binnen 
gewerkt en er was 
bronafzuiging   (afzuiging aan 
de bron)

Middel ³15  én  
<50

0,4 =  Er  werd voornamelijk 
buiten gewerkt

Hoog  ³ 50

Eindscore (å beroep 1 t/m 3)

Eindscore

score

Blootstelling-duur Risico van de   
bron (OAR)

Frequentie 
piek

Ventilatie PBM

Beoordelen blootstelling Solventteam 

Naam patiënt: Registratienummer: 3324

Datum beoordeling: 18-dec.-17 Naam beoordelaar: Thomas Huy

Kolom 1 2 3 4 5 6 Subtotaal
Beroep of deelactiviteit Blootstelling-duur Risico v.d.  

bron (OAR)
Toepassings-

factor 
(Flux))

Frequentie 
piek

Ventilatie PBM 1*2*3*4*5*6

Onderhoudsschilder 11,6 3 1 1 1 1 34,8
0
0

34,8

Kolom 1 2 3 4 5 6
Toepassin

gsfactor
(Flux)

Score = 0,4 n 1 = laag 1 = klein 
verdampingsop
p/ tijdseenheid 
(bijv. kwast)

1= nooit/soms 1 = Er werd vooral binnen 
gewerkt, veelal zonder 
ventilatie (gesloten ramen en 
deuren)

1   = droeg geen PBM of 
verkeerde

Laag < 15

3 = middel 2 = Gemiddeld 
verdampingsop
p./tijdseenheid 
(bijv. roller)

1,5 = 
regelmatig  

0,8 = Er werd vooral binnen 
gewerkt met ruimtelijke 
ventilatie (natuurlijke 
ventilatie)

0,75 = droeg PBM tijdens 
piekmomenten

(n = aantal solvent jaren) 5 = hoog 4 = groot 
verdampingsop
p./ tijdseenheid 
(bijv. 
vernevelen of 
werken bij 
verhoogde 
temperatuur) 

2= vaak  0,6 = Er werd vooral binnen 
gewerkt en er was 
bronafzuiging   (afzuiging aan 
de bron)

Middel ³15  én  
<50

0,4 =  Er  werd voornamelijk 
buiten gewerkt

Hoog  ³ 50

Eindscore (å beroep 1 t/m 3)

Eindscore

score

Blootstelling-duur Risico van de   
bron (OAR)

Frequentie 
piek

Ventilatie PBM



Film autoschade hersteller (ASH)

URLfilm: autospuiter https://www.youtube.com/watch?v=Ve_wcGW7eOE

https://www.youtube.com/watch?v=Ve_wcGW7eOE


CASE 2: Auto schade hersteller (ASH)

• Casus en scoringsformulier 
uitdelen

• Maak groepjes van 4 personen
• Lees de arbeidsanamnese 

door
• Vul het scoringsformulier in
• Koppel per groepje terug 

• Wat de score is per factor
• Tegen welke 

onduidelijkheden je bent 
aangelopen



CASE 2: ASH
Beoordelen blootstelling Solventteam 

Naam patiënt: Registratienummer: 3227

Datum beoordeling: 7-Jun.-17 Naam beoordelaar: Thomas Huy

Kolom 1 2 3 4 5 6 Subtotaal
Beroep of deelactiviteit Blootstelling-duur Risico v.d.  bron (OAR) Toepassings-factor (Flux)) Frequentie piek Ventilatie PBM 1*2*3*4*5*6

Autospuiter 16,4 5 4 1,5 0,6 0,75 221,4

0

Eindscore (å beroep 1 t/m 3) 221,4

Kolom 1 2 3 4 5 6

Blootstelling-duur Risico van de   bron (OAR) Toepassingsfactor Frequentie piek Ventilatie PBM Eindscore

(Flux)

score
Score = 0,4 n 1 = laag 1 = klein verdampingsopp/ 

tijdseenheid (bijv. kwast)
1= nooit/soms 1 = Er werd vooral binnen gewerkt, veelal zonder ventilatie (gesloten ramen 

en deuren)
1   = droeg geen PBM of verkeerde Laag < 15

3 = middel 2 = Gemiddeld 
verdampingsopp./tijdseenheid (bijv. 
roller)

1,5 = regelmatig  0,8 = Er werd vooral binnen gewerkt met ruimtelijke ventilatie (natuurlijke 
ventilatie)

0,75 = droeg PBM tijdens piekmomenten

(n = aantal solvent jaren) 5 = hoog 4 = groot verdampingsopp./ 
tijdseenheid (bijv. vernevelen of 
werken bij verhoogde temperatuur) 

2= vaak  0,6 = Er werd vooral binnen gewerkt en er was bronafzuiging   (afzuiging 
aan de bron) Middel ³15  én  <50

0,4 =  Er  werd voornamelijk buiten gewerkt

Hoog  ³ 50



Beroep bij intake 2014

Beroep Amsterdam Enschede Totaal
Aantal % Aantal % Aantal %

Onderhoudsschilder 21 34 12 21 33 28
Constructieschilder 0 0 2 4 2 2
Overige schilders 6 10 0 0 6 5
Autospuiter 5 8 7 12 12 10
Industrieel spuiter 2 3 3 5 5 4
Offset drukker 4 6 6 11 10 8
Diepdrukker 1 2 0 0 1 1
Zeefdrukker 0 0 1 2 1 1
Woning / projectstoffeerder 2 3 3 5 5 4
Prod. Med. verf/inktfabriek 1 2 3 5 4 3
Laborant /analist 0 0 1 2 1 1
Prod.med./ chauffeur chemisch bedrijf 1 2 1 2 2 2
Kunstschilder 2 3 0 0 2 2
Overig 16 26 18 32 34 29
Onbekend 1 2 0 0 1 1
Totaal 62 100 57 100 119 100



4.Weging van andere relevante factoren
Differentiaal diagnostische overwegingen CTE

• Stemmingsstoornissen

• Angststoornissen

• Pijnsyndromen

• Burn out

• Slaapstoornissen 

• Multi chemical hypersensitivity

• Functionele neurologische beelden

• Avitaminosen

• Hoofdpijnen

• Neurodegeneratieve beelden

• Neuromusculaire beelden

• Schildklierafwijkingen

• Auto intoxicaties

• Medicatie intoxicaties



4. Weging van andere relevante factoren
Differentiaal diagnostische overwegingen CTE

• Wat nu ?



5. Evaluatie en conclusie

Internationaal protocol

Multidisciplinaire teamdiagnostiek

• bedrijfsarts of klinisch arbeidsgeneeskundige

• neuroloog

• arbeidshygie ̈nist

• neuropsycholoog 

5 criteria
(a) passende gezondheidsklachten;

(b) relevante blootstelling aan oplosmiddelen met 

een neurotoxisch effect

(c) relatie in de tijd tussen het ontwikkelen van 

gezondheidsklachten en de blootstelling aan 

oplosmiddelen met een neurotoxisch effect

(d) uitsluiten van andere oorzaken van de 

gezondheidsklachten

(e) afwijkingen bij neuropsychologisch 

onderzoek. 



Nieuwe Inzichten (NED TIJDSCHR GENEESKD. 2015;159: A9431) 

• Geen uniform afkappunt 
voor minimale blootstellingsduur of ernst

• Individuele verschillen gevoeligheid 
(genetisch of epigenetisch profiel) 

• CTE geen diagnosis per exclusionem in 
strikte zin: 
naast CTE ook somatische of psychiatrische 
aandoeningen combinatiediagnose bemoeilijkt 
inschatten diagnose CTE

• De Solvent-teams hanteren strengere regels 
voor vaststellen van een 

neuropsychologische stoornis
sluiten aan bij de Europese consensus, wijken af 
van de soepelere regels van de WHO.

• Prestatievaliditeittests belangrijk 
Bij een score onder de grenswaarde dient de 
uitslag van het neuropsychologische onderzoek als 
‘niet valide’ te worden geïnterpreteerd. 

• Beloop na staken blootstelling: 
stabilisatie  gezondheidsschade. 
sommige patiënten lichte vooruitgang



Diagnose Solvent Teams 2017

Enschede Amsterdam Totaal

Intakes 66 44 110

CSE 3 1 4
Combi CSE en somatische aandoening 1 - 1
Combi CSE en psychiatrische aandoening 1 - 1
Geen ziekte 11 11 22
Andere ziekte 3 2 5
Psychiatrische aandoening 12 3 15
Onderpresteren 7 7 14

Uitgestelde diagnose 3 9 12



3370 intakes en ruim 500 CTE diagnosen



Wanneer denken aan CTE? 

Beroep Amsterdam Enschede Totaal
Aantal % Aantal % Aantal %

Onderhoudsschilder 21 34 12 21 33 28
Constructieschilder 0 0 2 4 2 2
Overige schilders 6 10 0 0 6 5
Autospuiter 5 8 7 12 12 10
Industrieel spuiter 2 3 3 5 5 4
Offset drukker 4 6 6 11 10 8
Diepdrukker 1 2 0 0 1 1
Zeefdrukker 0 0 1 2 1 1
Woning / projectstoffeerder 2 3 3 5 5 4
Prod. Med. verf/inktfabriek 1 2 3 5 4 3
Laborant /analist 0 0 1 2 1 1
Prod.med./ chauffeur chemisch bedrijf 1 2 1 2 2 2
Kunstschilder 2 3 0 0 2 2
Overig 16 26 18 32 34 29
Onbekend 1 2 0 0 1 1
Totaal 62 100 57 100 119 100
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Beroepsziekten.nl - Helpdesk Inloggen

Helpdesk
Het NCvB richt zich vooral op professionals op het gebied van arbeid & gezondheid in relatie tot beroepsziekten. Naast arbo deskundigen en medici kunnen ook
beleidsmedewerkers, journalisten e.d. voor vragen terecht bij deze helpdesk.

Heeft u een vraag over een mogelijk verband tussen gezondheidsklachten en een specifieke blootstelling in het werk of de werksituatie, dan kunt u ook een melding doen via het
speciale webformulier van SIGNAAL (www.signaal.info) wat staat voor SIGnalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket.

Uitvoering / afhandeling

Klik op Stel een vraag en voer uw vraag zo volledig mogelijk in, inclusief enkele persoonlijke gegevens.
De helpdeskvragen komen binnen bij de beroepsziektespecialisten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
Het streven is uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden of in ieder geval een reactie te geven.

In sommige gevallen zal meer tijd nodig zijn in verband met overleg met andere deskundigen of literatuuronderzoek. Indien beantwoording van de vraag veel tijd dreigt te gaan
kosten, zal overlegd worden over een bijdrage in de kosten.

Schroom niet uw vraag te stellen: van vragen worden we wijs!

 



Andere neurotoxische ziekten



Andere neurotoxische ziekten





Belangrijkste groepen stoffen:

•Oplosmiddelen (o.a. alifatische,  
aromatisch, chloorhoudende 
koolwaterstoffen, ketonen, 
alcoholen) 

•Metalen (o.a. lood, kwik, mangaan, 
arseen)

•Pesticiden (o.a. organofosfaten)
•Gassen (o.a. CO, CS2 , H2S)
•PCB,s/ PBDE’s
•Glycolethers



Dank voor uw aandacht


