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HET EXPOSOOM

� Wat is het exposoom?

� Enkele voorbeelden

� Longaandoeningen

� Ziekte van Parkinson

� Hoe nu verder?

Source: Utrecht University



WAT IS HET EXPOSOOM?

� Alles wat gezondheid en ziekte bepaalt, maar niet is 

vastgelegd in de genen (het genoom)

� Omvat alle externe blootstellingen en interne 

biologische effecten gedurende iemands gehele leven

Source: White paper Exposome TNO 2018



HET EXPOSOOM

Hippocrates (400 v Chr) schreef al over het belang 

van de omgeving in ”On Airs, Waters and Places”

Over de ‘dingen uit onze omgeving’ schrijft 

Hippocrates dat men serieus moet onderzoeken wat 

dit voor de geneeskunst betekent. 

Maar wat uit onze omgeving beïnvloedt nu 

eigenlijk onze gezondheid, en in welke mate?

Toch is het concept “Exposoom” pas zo’n 15 jaar oud

Source: Utrecht University

Source: wiki commons



HET EXPOSOOM – COMPLEXER DAN GENOOM

Er is geen universele methode die elke factor kan meten, 

zoals in de genetica

Het exposoom is, in tegenstelling tot het genoom, 

variabel in de tijdvariabel in de tijdvariabel in de tijdvariabel in de tijd

Onderzoek vereist multidisciplinaire aanpakmultidisciplinaire aanpakmultidisciplinaire aanpakmultidisciplinaire aanpak

Source: UK genetics centre



HET EXPOSOOM – COMPLEXER DAN GENOOM

Systematische aanpak nodig, in plaats van een 

traditionele benadering waarbij de relatie tussen slechts 

één chemische stof en één ziekte wordt onderzocht

Veel aandoeningen zijn multifactorieelmultifactorieelmultifactorieelmultifactorieel

Source: UK genetics centre



“OCCUPATIONAL EXPOSOME”

Beroepsmatige blootstellingen zijn een belangrijk 

deel van het totale exposoom

Maar… worden vaak vergeten in exposoom

studies

Source: White paper Exposome TNO 2018



� Horizon 2020 EU project (2020-2024)

� 19 partners uit 12 landen

� Gecoördineerd door TNO (Dr Anjoeka Pronk)

www.ephor-project.eu

www.humanexposome.eu

EPHOR: EXPOSOME PROJECT FOR HEALTH AND OCCUPATIONAL RESEARCH



“OCCUPATIONAL EXPOSOME”



DE JOB-EXPOSURE MATRIX

JEM = lijst van alle beroepen met schatting aan blootstelling per beroep

Matrixen zijn beschikbaar voor breed scala aan blootstellingen op de werkvloer

JEMs worden vooral gebruikt op populatieniveau (epidemiologisch onderzoek), maar als bedrijfsarts

voornamelijk geïnteresseerd in individu

Peters, Scan J Work Environ & Health. 2020;46(3):231-4



DE JOB-EXPOSURE MATRIX

Als bedrijfsarts soms lastig inzicht te krijgen

in beroep en samenhangende blootstelling

JEMs zouden als instrument  ingezet kunnen

worden om denkrichting aan te geven

Herkennen/onderbouwen beroepsziekte



VOORBEELD - LONGAANDOENINGEN

AandoeningAandoeningAandoeningAandoening RationaleRationaleRationaleRationale Wat kunnen we bereikenWat kunnen we bereikenWat kunnen we bereikenWat kunnen we bereiken

BeroepsastmaBeroepsastmaBeroepsastmaBeroepsastma Veel voorkomend, diagnose 
wordt vaak gemist.

Erkenning als beroepsziekte, 
blootstelling weghalen/verminderen. 
Preventie.

COPDCOPDCOPDCOPD Patiënten werken veelal door 
met klachten, link met arbeid 
wordt zelden gelegd.

Erkenning als beroepsziekte, 
blootstelling weghalen/verminderen. 
Preventie.

ILDILDILDILD Link met arbeid wordt nog te 
weinig gelegd.

Erkenning als beroepsziekte, 
blootstelling weghalen/verminderen. 
Preventie.

LongkankerLongkankerLongkankerLongkanker Patiënten zijn vaak al met 
pensioen, link met arbeid wordt 
zelden gelegd.

Erkenning als beroepsziekte. 
Preventie.



VOORBEELD - LONGAANDOENINGEN

Voor longkanker hebben we duidelijk aangetoond dat verschillende

blootstellingen tot verhoogd risico leiden

(o.a. asbest, respirabel silica stof, dieselmotoremissies)

Bovendien is er een interactie tussen roken en beroepsmatige

blootstelling

Asbest: Olsson et al. Epidemiology (2017) 28:288-99

Silica: Ge, et al. Am J Resp Crit Care Med (2020) 202:412-21

Diesel: Ge, et al. Am J Resp Crit Care Med (2020) 202:402-11



VOORBEELD - LONGAANDOENINGEN

AandoeningAandoeningAandoeningAandoening RationaleRationaleRationaleRationale Wat kunnen we bereikenWat kunnen we bereikenWat kunnen we bereikenWat kunnen we bereiken

BeroepsastmaBeroepsastmaBeroepsastmaBeroepsastma Veel voorkomend, diagnose wordt 
vaak gemist.

Erkenning als beroepsziekte, 

blootstelling weghalen/verminderen. 
Preventie.

COPDCOPDCOPDCOPD Patiënten werken veelal door met 

klachten, link met arbeid wordt 
zelden gelegd.

Erkenning als beroepsziekte, 

blootstelling weghalen/verminderen. 
Preventie.

ILDILDILDILD Link met arbeid wordt nog te 
weinig gelegd.

Erkenning als beroepsziekte, 

blootstelling weghalen/verminderen. 
Preventie.

LongkankerLongkankerLongkankerLongkanker Patiënten zijn vaak al met 

pensioen, link met arbeid wordt 
zelden gelegd.

Erkenning als beroepsziekte. 
Preventie.

Maar een patiënt met longkanker zie je meestal niet als bedrijfsarts

Langer doorwerken leidt ook tot nieuwe ziektebeelden in de praktijk



AANDACHT VOOR BEROEPSZIEKTEN

Passage uit advies aan Tweede Kamer na verkenning Bruno Bruins: 

“In de verkenning wordt niet alleen voorgesteld om de Nederlandse expertise op het terrein 

van stoffengerelateerde beroepsziekten te bundelen in een landelijk expertisecentrum voor 

stoffengerelateerde beroepsziekten (LEC-SB) maar ook om de toegang van alle (ex-) 

werkenden, werkgevers en (behandelend) professionals tot die kennis te stimuleren en om 

te zorgen dat professionals met die kennis beter toegerust worden in preventie en 

behandeling.” 

Zie: https://www.rijksoverheid.nl



VOORBEELD – PARKINSON 

EPIC cohort: >500,000 mensen uit 10 Europese landen

Vragenlijsten en bloed afgenomen bij start cohort

Metaboloom- en exposoom scan op (pre-symptomatische) 

plasmamonsters van 350 PD patiënten en 350 controles

Resultaten verwacht begin 2022
http://epic.iarc.fr/



VOORBEELD – PARKINSON 



VOORBEELD – PARKINSON 

Nieuw onderzoeksproject van IRAS-UU en Radboud UMC, gericht op externe blootstellingen als 

oorzaak van Parkinson

Focus op bestrijdingsmiddelenbestrijdingsmiddelenbestrijdingsmiddelenbestrijdingsmiddelen, maar ook metalenmetalenmetalenmetalen en oplosmiddelenoplosmiddelenoplosmiddelenoplosmiddelen

- Patiëntcontrole onderzoek met uitgebreide dataverzameling



MEER NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Nieuwe Academische Werkplaats van Universiteit 

Utrecht (IRAS) en Arbo Unie: Risico Analyse van Risico Analyse van Risico Analyse van Risico Analyse van 

Beroepsmatige Blootstellingen Beroepsmatige Blootstellingen Beroepsmatige Blootstellingen Beroepsmatige Blootstellingen 

 Brug tussen wetenschap en praktijk



ExposoomExposoomExposoomExposoom complexer dan genoomcomplexer dan genoomcomplexer dan genoomcomplexer dan genoom

Kijk verder dan één mogelijke Kijk verder dan één mogelijke Kijk verder dan één mogelijke Kijk verder dan één mogelijke 

oorzaakoorzaakoorzaakoorzaak

Link wetenschap en praktijk kan Link wetenschap en praktijk kan Link wetenschap en praktijk kan Link wetenschap en praktijk kan 

helpen bij verbeteren herkenning en helpen bij verbeteren herkenning en helpen bij verbeteren herkenning en helpen bij verbeteren herkenning en 

onderbouwing van beroepsziekten  onderbouwing van beroepsziekten  onderbouwing van beroepsziekten  onderbouwing van beroepsziekten  



BEDANKT VOOR 
DE AANDACHT!

Met dank aan:

Prof Roel Vermeulen (Utrecht University)

Dr Anjoeka Pronk (TNO)

Dr Jos Rooijackers (NKAL)

Dr Frits van Rooy (Arbo Unie)

Funding

- EPIC-PD: ParkinsonFonds

- EPHOR: EU Horizon 2020 (No 874703)


