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Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) 
en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

 

Biomonitoring en de rol van de bedrijfsarts….. 
                 

Op donderdag 13 juni 2019 vanaf 13.00 u in Golden Tulip Hotel Central, 
Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch  

(Hotel Central ligt aan de markt ca. 15 minuten lopen vanaf  
het station, zie ook www.goldentuliphotelcentral.nl, tel. 073-6926926,  

 
Inleiding 
 

Vorig jaar hebben wij met elkaar gesproken over het PMO gevaarlijke stoffen. 
Een van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig 
gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is het Preventief 
Medisch Onderzoek (PMO).  
Periodieke vorm van health surveillance bij werken met gevaarlijke stoffen is een vast 
onderdeel van  het risicomanagement bij werken met gevaarlijke stoffen.  
Het betreft zowel een arbeidsgeneeskundige als een  arbeidshygiënische evaluatiemethoden 
van de blootstelling.   
Vanuit dat perspectief is de suggestie gedaan om  kerndoel 4 toe te voegen aan de PMO 
kern doelen: 
“vaststellen of de aanwezige aanpak afdoende beheersing van de blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen biedt voor wat betreft de gezondheidskundige aspecten.” 
 
Biomonitoring is een goede methode om totale  blootstellingen aan o.a. CMR-ED stoffen 
evalueren en kan gebruikt worden als monitor instrument in het kader van kerndoel 4. 
In 2018 is er een rapport verschenen van het RIVM  waarin de praktische en ethische voor- 
en nadelen ten opzichte van de huidige technieken op een rij zijn gezet.  
 
https://www.rivm.nl/publicaties/gebruik-van-biomonitoring-en-sensoring-binnen-

arbeidsomstandigheden-praktische-en 

 

 
Bij de opzet en uitvoering van een Biologische Monitoring  gevaarlijke stoffen moeten arbo-
professionals  met elkaar samenwerken. Waar het domein van de arbeidshygiënist vooral bij 
de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ,  het doen van omgevingsmetingen 
(environmental monitoring) ligt, is dat van de bedrijfsarts vooral bij biologische effect 
monitoring,  het opsporen van (vroege)gezondheidseffecten en begeleiden van  kwetsbare 
personen. De plaats van Biologische  Monitoring is een onderwerp van discussie; is dit nu 
een medische handeling of een aanvulling op de RI&E? 
 
Aan de hand van een casus zal er in viergroepen ronde tafelgesprekken worden gehouden 
waarin over bovenstaande dilemma’s van gedachten kan worden gewisseld. 
 
 
 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
https://www.rivm.nl/publicaties/gebruik-van-biomonitoring-en-sensoring-binnen-arbeidsomstandigheden-praktische-en
https://www.rivm.nl/publicaties/gebruik-van-biomonitoring-en-sensoring-binnen-arbeidsomstandigheden-praktische-en
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Programma 
 

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 
 
13.30 - 13.40 Mededelingen uit de bestuur van CGC, Paul Scheepers (voorzitter CGC) 

Introductie van het programma. 
 

13.40 – 14.00    Visie NVAB ten aanzien van BM en samenwerking met arbeidshygiënisten, 

                          Ernst Jurgens , bestuurslid  NVAB 
                           
14.00 – 14.30    Ethische aspecten bij Biomonitoring, Andre Krom, RIVM     
 
14:30 – 15.00 Praktische, multidisciplinaire  aanpak in de praktijk , Jolanda Willems, 

Prevent Partner 
 
15.00 – 15.20 Pauze 
 
15.20 – 16.20    Ronde tafel gesprekken  
                            Aan de hand van casuïstiek zullen enkele dilemma’s bij de uitvoering van 
                            Biologische Monitoring onder leiding van een moderator worden besproken. 
 
                            Casus 1: Arseen  

                         Bepaling As III/AsV, MMA, DMA en TRA in urine 

                         Casus 2: Benzeen  

                         Bepaling SPMA in urine 

                         Casus 3: Chroom zes  

                         Bepaling totaal chroom in urine 

                         Casus 4: Lood  

                         Bepaling lood in urine 
                                                      
 16.20- 16.30    Plenaire terugkoppeling   
 
16.30                 Afsluiting door dagvoorzitter 
 
 
Sprekersinformatie 
 
Ernst Jurgens , bedrijfsarts en bestuurslid  NVAB 

 

Andre Krom, ethicus en mede auteur RIVM rapport 
 
Jolanda Willems, arbeidshygiënist/toxicoloog , bestuurslid Preventpartner 
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Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via cgc@epsnet.nl 
De CGC organiseert samen met de NVMM een bijeenkomst op 13 september 2018 in Den Bosch 

en samen met de NVvA een bijeenkomst op 8 november 2018 in Utrecht Lunetten. 

 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 
als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 
chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit 
terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor 
bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch 
milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het 
thema, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 
(NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse 
Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde 
(NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De 
themamiddagen bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te 
brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 
 
Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 
“Vereniging”, “Contactgroepen” en “Gezondheid en Chemie”. U vindt daar de programma’s 
en presentaties van de CGC-bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC 
ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten. 
 
Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten 
van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de 
CGC maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 
beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken. 

mailto:cgc@epsnet.nl

