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Glyfosaat

Pesticiden spuiten
Tegen 
hoofdluis

Presentator
Presentatienotities
Vlooienbanden Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor katten < 8 kg.�Met de actieve bestanddelen: imidacloprid en flumethrine. Antiluizenmiddel Prioderm malathion 5 mg/ml 



Beroepsmatig contact 
met pesticiden mogelijk in:

Werknemers worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen als 
deze worden toegepast of wanneer ze een ruimte betreden waar kort 
daarvoor bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn. Of door contact met 
artikelen, planten of fruit die ermee behandeld zijn.

Landbouw
(Glas)tuinbouw
Bloementeelt
Ongediertebestrijding
Ziekenhuizen
Zwembaden

Waterleidingbedrijven
Houtconservering
Havens
Stallen
Opslag van voedsel (voor 
mens en dier)



Typen bestrijdingsmiddelen
Tabel 1 Overzicht bestrijdingsmiddelen 

Bestrijdingsmiddel Applicatie 
Pesticiden (= verzamelnaam) Diverse plagen 
Insecticiden Insecten 
Herbiciden Onkruiden 
Fungiciden Schimmels 
Rodenticiden Knaagdieren 
Nematiciden Bodem-aaltjes 
Mollusciciden  Weekdieren zoals slakken 
Biociden Desinfectie, conservering etc. buiten landbouw 

 

Presentator
Presentatienotities
Bestrijdingsmiddelen / pesticiden�Gewasbeschermingsmiddelen en biociden vallen samen onder de verzamelnaam pesticiden. Pesticiden zijn middelen waarmee ongewenste organismen bestreden kunnen worden. Ieder middel bevat één of meer werkzame stoffen die dodelijk zijn voor één of meer schadelijke organismen. Maar er is verschil tussen gewasbeschermingsmiddelen en biocidenGewasbeschermingsmiddelen zijn ontwikkeld voor het beschermen van gewassen tegen ziektes en plagen en mogen alleen toegepast worden in de land- en tuinbouw. Voorbeelden van gewasbeschermingsmiddelen in tabel 1. Biociden worden ook in andere sectoren gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor desinfectie in ziekenhuizen, drinkwaterzuivering en conservering van bouwmaterialen. Biociden worden onderverdeeld in vier productgroepen: desinfectiemiddelen, conserveermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen en andere biociden. 



Voorbeeldvraag over pesticiden

• Een medewerker is buiten per ongeluk 
blootgesteld aan een nevel Jepolinex®

• Het middel werd niet correct werd toegepast door 
een derde. 

• Erna aanhoudende klachten van vermoeidheid en 
een hartritmestoornis (niet eerder mee bekend). 

• Zijn de klachten mogelijk een gevolg van de 
toxiciteit van de stof?



Aangepast zes stappenplan

1. Om welke stof gaat het?
2. Om welk type blootstelling gaat het?
3. Wat zegt de literatuur over een verband?
4. Zijn er alternatieve verklaringen?
5. Is er alles overwegende een verband?
6. Welke interventie en preventie zijn 

noodzakelijk en mogelijk?



1.Om welke stof gaat het?

• Wat is de merknaam en eventueel 
generieke naam?

• Is er een veiligheidsinformatieblad? MSDS 
blad zoeken in Google

• Met behulp van generieke naam trachten 
de klasse en eventueel type vast te stellen







Wat is Jepolinex®?

• Jepolinex® is een herbicide die alleen mag 
worden toegepast door opgeleide spuiters.

• Mengsel van twee werkzame stoffen
• 13% 2,4 D DMA 

groep chloorfenoxy herbiciden
(2,4-dichloorfenoxyazijnzuur dimethylammonia)

• 15% Dicamba (2,6 dichloor-2-methoxybenzoëzuur) in 
twee versies:Dicamba trolamine en Dicamba DMA 
dimethylammonia



2. Om welk type blootstelling gaat het?
• Wat was de manier waarop iemand blootgesteld 

was? Via de huid, inhalatie, inslikken? 
• Hoe lang was de blootstelling? Acuut, subacuut, 

chronisch
• Wat was de intensiteit van de blootstelling? hoog, 

matig, laag?
• Was sprake van normaal gebruik, excessief gebruik of 

is er sprake van een incident?
• Zijn er meetgegevens over blootstelling?



3. Zoeken in de literatuur
• Waar zoeken? Waar naar zoeken?
• Mijn aanpak: achtereenvolgens Google, Toxnet, Google 

Scholar, PubMed
• Generieke stofnaam;

gecombineerd met specifieke gezondheidsklacht, maar ook 
meer algemeen met “Health effects” of “Adverse effects” of 
sub specifiek “cardiovascular”, “neurological” etc.

• Zoek eerst naar geïntegreerde informatie (rapporten t.b.v. 
grenswaarden e.d., rapporten, factsheets, reviews etc.) en 
pas daarna naar individuele studies of case-reports

Presentator
Presentatienotities
Bronnen arbeidstoxicologische info:https://www.ser.nl/nl/taken/grenswaarden.aspxhttp://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/Index.asphttp://www.atsdr.cdc.gov/emes/health_professionals/instruction_sheets.htmlhttp://monographs.iarc.fr/http://www.hse.gov.uk/chemicals/http://www.dguv.de/ifa/GESTIS/index-2.jsphttps://toxnet.nlm.nih.gov/https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm Uitgaande van een basiskennis van de arbeidstoxicologie kan een efficiënte search op het internet worden uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen én materiaal te zoeken dat gebruikt kan worden bij een presentatie. Het is beter om daarvoor eerst te rade te gaan bij een aantal gezaghebbende bronnen en niet direct in de wetenschappelijke databases als PubMed te zoeken. Voor achtergrondinformatie kan bijvoorbeeld worden gekeken worden naar de studies die gedaan zijn om grenswaarden als Occupational Exposure Limits (OEL’s) of categorisering van kankerverwekkende stoffen vast te stellen. In de bijbehorende criteriadocumenten zijn de resultaten van toxicologisch onderzoek bij dieren en arbeidsepidemiologisch onderzoek bij mensen verzameld en beoordeeld door deskundigen uit verschillende vakgebieden; je kunt dit geïntegreerde of ‘gestolde kennis’ noemen. In Nederland maakt de Gezondheidsraad dit soort beoordelingen, op Europees niveau het Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) en voor classificatie van kankerverwekkende stoffen is het International Agency for Research on Cancer (IARC) een gezaghebbende bron. De SER beheert een handige database met grenswaarden waarin kan worden gezocht. In het kader zijn deze en een aantal andere websites van relevante bronnen uit de USA, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland opgenomen. Van Dijk et al (2016) geven goede tips om op het internet te zoeken naar betrouwbare informatie op arbeidsgezondheidskundig terrein. Daarnaast kan het raadplegen van een toxicologisch handboek nuttig zijn, bijvoorbeeld Casarett & Doull’s Toxicology, the basic science of Poisons (2013).  Naast het zoeken naar toxicologische achtergrondinformatie kan ook gezocht worden naar voorlichtingsmateriaal. Voor de meest voorkomende industriële chemicaliën is dit in allerlei vormen te vinden. Ook hier geldt dat zoeken in betrouwbare, gezaghebbende bronnen de beste basis voor voorlichtingsmateriaal biedt. De Toxic Substances Portal van de Amerikaanse overheid kent een rubriek TOXFAQ’s waarin de belangrijkste aspecten van een toxische stof begrijpelijk geschetst worden op twee pagina’s. Ook zijn er voor sommige stoffen, zoals asbest, lood en arseen speciale instructie-sheets gemaakt die door gezondheidsprofessionals voor voorlichting gebruikt kunnen worden. Voorlichtingsmateriaal gericht op werknemers over specifieke gevaarlijke stoffen is in het Nederlands schaars. Via het Arboportaal is voor een aantal stoffen informatie gericht op leken te vinden (http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/gevaarlijke-stoffen) en is er via Arbouw (www.arbouw.nl) redelijk veel op werknemers gerichte informatie over gevaarlijke stoffen in de bouw. Voorbeelden in box 2:[nog toevoegen]



TOXNET



https://scholar.google.nl/



Uitkomsten na bestuderen literatuur
• TOXNET: Bij beide stoffen wordt bij “emergency

treatment” gesproken over hartritmestoornissen, 
maar vooral na inslikken. 

• Zelden wordt ingegaan op inademing van een nevel
• Beide stoffen zijn niet gezond; klachten passen vooral  

bij nasleep van een te hoge concentratie 2 4 D. 
• Document EPA over acute toxicologie van 

chloorphenoxy herbiciden: lang aanhoudende 
malaise, spierzwakte en mogelijke tachycardie



Vervolg?

• Advies om werknemer cardiologisch te 
evalueren

• Alternatieve of aanvullende verklaringen
• Andere redenen voor aanhoudende 

vermoeidheid of ritmestoornissen uitsluiten
• Nagaan of sprake is van een psychologische 

reactie op een traumatische ervaring



Onkruid wegbranden

Aaltjes tegen de buxusmot

Ratten en muizen 
vallen

Citronella en ander 
etherische olieën

Aaltjes om 
buxusmot te 
bestrijden



Vragen, opmerkingen, suggesties?
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