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Wie ben ik? 

• Arbeidshygiënist (MSc 1988; PhD 1996) 
Onderzoek 

Advisering 

Kliniek 

• PreventPartner / DPSO Arbozorg (als ZZP-er) 

• Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longandoeningen (NKAL), Utrecht 

• Enkele nevenactiviteiten: 

Gezondheidsraad (commissie GBBS & tijdelijke commissies) 

Arbo Mangement Team (AMT; RIVM) 

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 
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Preventie van beroepsziekten 
Wat kan of moet ik dan doen? 

Vandaag centraal: kankerverwekkende stoffen 

 

• Komen beroepsziekten en beroepsgerelateerde kanker veel voor? 

• Als ik niets doe, wanneer is er dan een effect? 

• Hoe hoog moet mijn ambitie niveau zijn? 

• Hoe herken ik kankerverwekkende stoffen? 

• Hoe hou ik kankerverwekkende stoffen buiten de deur? 

• Vervanging van kankerverwekkende stoffen 

• Ik kan nog niet vervangen, wat of moet of kan ik dan wel? 

• Wat zijn de risico’s als ik niets doe? 
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De uitdaging anno 1907 

Eastman, C. Work-accidents and the law - the Pittsburgh survey.  
1-409. 1910. New York, Russel Sage Foundation.  
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Dodelijke ongevallen in NL 2000-2016 

•In Nederland leren we van ongevallen! 

• 2009: 81 

• 2010: 76 

• 2011: 61 

• 2012: 60 

• .. 

• 2015: 51 

• 2016: 70 

 

• Dalende trend! 
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Beroepsziekten in NL 

• Geen trend! 

 

• We leren niet van beroepsziekten: 
Wordt slecht herkend 
Gebrekkige melding 
Nauwelijks aandacht vanuit politiek 
Geen aandacht vanuit de zorg 
Geen onderzoek naar aanleiding van 
beroepsziekten 
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Ongevallen versus beroepsziekten 1 
- aantallen -  

• Geschatte aantallen per 100.000 werknemers per jaar 

 Totaal # ongevallen Totaal # beroepsziekten

2900 267 

Schatting NCvB/RIVM: In NL 17.400 nieuwe gevallen per jaar 

Waarvan gemeld aan het NCvB ca. 6.000 per jaar (ca. 34%) 
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Ongevallen versus beroepsziekten 2 
- ziektelast in DALY’S -  

Arbeidsrisico / type 
belasting 

Ziektelast toewijsbaar 
aan arbeidsrisico 

Fysieke werkbelasting 60.000 

Psychosociale werkbelasting 50.700 

Schadelijke stoffen 47.300 

Lawaai 12.400 

Letsel als gevolg van 
ongevallen 

9.000 

DALY = Disabelty-Adjusted Life Years Verdere uitsplitsing schadelijke 
stoffen naar ziektebeeld: 
 
Totaal     47.300 
 
COPD     15.700 
Longkanker    12.500 
Contacteczeem      8.000 
Mesothelioom      5.600 
Astma       2.900 
Huidkanker      1.300 
Allergische rhinitis         700 
Coronaire hartziekten    600 
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Ongevallen versus beroepsziekten 3 
- werkgerelateerde sterfte -  

 

3,2 % 

43,6 % 
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De uitdaging anno 1907 

Eastman, C. Work-accidents and the law - the Pittsburgh survey.  
1-409. 1910. New York, Russel Sage Foundation.  
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De uitdaging anno nu: 
de beroepsziekten 
kalender in Nederland 

• Per 1 miljoen inwoners 

• Bijvoorbeeld voor provincies Limburg 
of Overijssel 

• Elk rood kruisje staat voor een 
werknemer die een beroepsziekte 
heeft opgelopen als gevolg van zijn 
werk  
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Stelling beroepsziekten 

• We staan er bij…… 

• En kijken er naar 

• Maar…. we doen bitter weinig 

 

• Een werknemer met een 
beroepsziekte staat er alleen voor 

http://www.longalliantie.nl/projecten/ademnood/ 

Long Alliantie Nederland 
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Preventie van beroepsziekten 
Wat kan of moet ik dan doen? 

Vandaag centraal: kankerverwekkende stoffen 
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Kankerincidentie / leeftijdscategorie 
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Leeftijdscategorie 

Lange tijd tussen blootstelling en ziekte 
Maatregelen nu om gezondheidseffect op termijn te voorkomen 

Werkende 
bevolking 
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• Komen beroepsziekten en beroepsgerelateerde kanker veel voor? 

• Als ik niets doe, wanneer is er dan een effect? 

• Hoe hoog moet mijn ambitie niveau zijn? 

• Hoe herken ik kankerverwekkende stoffen? 

• Hoe hou ik kankerverwekkende stoffen buiten de deur? 

• Vervanging van kankerverwekkende stoffen 

• Ik kan nog niet vervangen, wat of moet of kan ik dan wel? 

• Wat zijn de risico’s als ik niets doe? 



18 

Ambitieniveau 1: is er een wil? 

• We hebben het altijd zo gedaan…. 

• Vroeger was het nog veel erger…. 

• Onmogelijk om te vervangen, te lastig, te duur 

 

• Voorbeeld: kankerverwekkende stoffen op een school 

 

• Voorbeeld: kankerverwekkende stoffen op een universiteit

 

• Voorbeeld: kankerverwekkende stoffen in een kit productie bedrijf 

Het startpunt is een ambitie om te 
vervangen 
(Coolsma & Kroeze, TNO, Toxic congres mei 2017) 

Nul ambitie 

Onvoldoende ambitie 

Genoeg ambitie? 

Ambitie! 
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Ambitieniveau 1:  
voorbeelden uit het verleden 

• Latex in ziekenhuizen    latex allergie 

• Organische oplosmiddelen in verven  OPS, CTE, schildersziekte

• …… 

 

 

• deels: Chroom-VI in primers   kanker 
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Ambitieniveau 2: waar leg je de grens? 

• UN - Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals 

• EU - Classification, Labelling and Packaging 
Regels voor etikettering en het indelen van gevaarlijke stoffen in de EU (1-6-2015). 

• H (Hazard) en P (Precautions) zinnen

 

• Categorieën kankerverwekkende stoffen: 

Cat 1A: gegevens bij mensen bekend (H350). 

Cat 1B: gegevens bij proefdieren bekend (H350). 

Cat 2: verdacht carcinogeen (H351). 

 

Waarschuwing: Potentie! Wees voorzichtig! 

!! 
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International Agency Research on Cancer (IARC) 
onderdeel van de WHO 

• Monografieën: 

• Bewijslast: 
Aanwijzingen/onderzoek bij mensen 

Aanwijzingen/onderzoek bij dieren 

Wetenschappelijke overwegingen 

• Indeling in 5 categorieën: 
Kankerverwekkend bij mensen 

Waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen 

Mogelijk kankerverwekkend bij mensen 

Niet classificeerbaar 

Waarschijnlijk niet kankerverwekkend bij mensen 
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IARC Monographs of Carcinogenic Risks to Humans and Handbooks of Cancer Prevention 

Oral cavity Alcoholic beverages 
Betel quid with tobacco 
Betel quid without tobacco 
Human papillomavirus type 16 
Quitting smoking 
Smokeless tobacco 
Tobacco smoking 

Pharynx 
(oro-, hypo- 
and/or NOS) 

Alcoholic beverages 
Betel quid with tobacco 
Human papillomavirus type 16 
Quitting smoking 
Tobacco smoking 

Salivary gland X-radiation, gamma-radiation 

Nasopharynx Epstein-Barr virus 
Formaldehyde 
Salted fish, Chinese-style 
Wood dust 

Nasal cavity 
and 
paranasal 
sinus 

Isopropyl alcohol manufacture using 
strong acids 

Leather dust 
Nickel compounds 
Radium-226 and its decay products 
Radium-228 and its decay products 
Tobacco smoking 
Wood dust 

Larynx Acid mists, strong inorganic 
Alcoholic beverages 
Asbestos (all forms) 
Quitting smoking 
Tobacco smoking 

Lung Aluminium production 
Arsenic and inorganic arsenic compounds 
Asbestos (all forms) 
Beryllium and beryllium compounds 
Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether 

(technical grade) 
Cadmium and cadmium compounds 
Chromium (VI) compounds 
Coal, indoor emissions from household combustion 
Coal gasification 
Coal-tar pitch 
Coke production 
Diesel engine exhausts 
Gamma-radiation 
Haematite mining (underground) 
Iron and steel founding 
MOPP (vincristine-prednisone-nitrogen mustard-procarbazine 

mixture) 
Nickel compounds 
Outdoor air pollution 
Outdoor air pollution, particulate matter in 
Painter (occupational exposure as) 
Plutonium 
Quitting smoking 
Radon-222 and its decay products 
Rubber production industry 
Silica dust, crystalline 
Soot 
Sulfur mustard 
Tobacco smoke, secondhand 
Tobacco smoking 
X-radiation 

Oesophagus Acetaldehyde associated with consumption of 
alcoholic beverages 

Alcoholic beverages 
Avoidance of weight gain (adenocarcinoma) 
Betel quid with tobacco 
Betel quid without tobacco 
Quitting smoking (squamous cell carcinoma) 
Smokeless tobacco 
Tobacco smoking 
X-radiation, gamma-radiation 

Stomach Helicobacter pylori 
Quitting smoking 
Rubber production industry 
Tobacco smoking 
X-radiation, gamma-radiation 

Colon and 
rectum 

Alcoholic beverages 
Avoidance of weight gain  
Regular physical activity 
Tobacco smoking 
X-radiation, gamma-radiation 
Processed meat (consumption 

of) 

Liver 
(hepatocellular 
carcinoma) 

Aflatoxins 
Alcoholic beverages 
Estrogen-progestogen contraceptives 
Hepatitis B virus 
Hepatitis C virus 
Plutonium 
Thorium-232 and its decay products 
Tobacco smoking (in smokers and in 

smokers’ children) 

Gall bladder Thorium-232 and its decay 
products 

Pancreas Quitting smoking 
Smokeless tobacco 
Tobacco smoking 

Upper aerodigestive tract Acetaldehyde associated with consumption of  
alcoholic beverages 

Uterine cervix Conventional cytology screening (35-64 years) 
Diethylstilbestrol (exposure in utero) 
Estrogen-progestogen contraceptives 
HPV testing  
Human immunodeficiency virus type 1 
Human papillomavirus types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59 
Quitting smoking 
Tobacco smoking 

Endometrium Avoidance of weight gain 
Estrogen menopausal therapy 
Estrogen-progestogen menopausal therapy 
Tamoxifen 

Ovary Asbestos (all forms) 
Estrogen menopausal therapy 
Tobacco smoking 

Vagina Diethylstilbestrol (exposure in utero) 
Human papillomavirus type 16 

Vulva Human papillomavirus type 16 

Penis Human papillomavirus type 16 

Urinary bladder Aluminium production 
4-Aminobiphenyl 
Arsenic and inorganic arsenic compounds 
Auramine production 
Benzidine 
Chlornaphazine 
Cyclophosphamide 
Magenta production 
2-Naphthylamine 
Painter (occupational exposure as) 
Quitting smoking 
Rubber production industry 
Schistosoma haematobium 
Tobacco smoking 
ortho-Toluidine 
X-radiation, gamma-radiation 

Renal pelvis  
and ureter 

Aristolochic acid,  
plants containing 

Phenacetin 
Phenacetin, analgesic 

mixtures containing 
Tobacco smoking 

Leukaemia/ 
lymphoma 

Azathioprine 
Benzene 
Busulfan 
1,3-Butadiene 
Chlorambucil 
Cyclophosphamide 
Cyclosporine 
Epstein-Barr virus 
Etoposide with cisplatin and bleomycin 
Fission products, including Strontium-90 
Formaldehyde 
Helicobacter pylori 
Hepatitis C virus 
Human immunodeficiency virus type 1 
Human T-cell lymphotropic virus type 1 
Kaposi sarcoma herpes virus 
Lindane 
Melphalan 
MOPP (vincristine-prednisone-nitrogen 

mustard-procarbazine mixture) 
Phosphorus-32, as phosphate 
Rubber production industry 
Semustine [1-(2-Chloroethyl)-3-(4-

methylcyclohexyl)-1-nitrosourea, or 
methyl-CCNU] 

Thiotepa 
Thorium-232 and its decay products 
Tobacco smoking 
Treosulfan 
X-radiation, gamma-radiation 

Breast Alcoholic beverages 
Avoidance of weight gain 

(postmenopausal) 
Diethylstilbestrol 
Estrogen-progestogen 

contraceptives 
Estrogen-progestogen 

menopausal therapy 
Mammography screening 

(50˗74 years) 
Regular physical activity 
X-radiation, gamma-radiation 

Skin (other 
malignant 
neoplasms) 

Arsenic and inorganic arsenic compounds 
Azathioprine 
Coal-tar distillation 
Coal-tar pitch 
Cyclosporine 
Methoxsalen plus ultraviolet A 
Mineral oils, untreated or mildly treated 
Shale oils 
Solar radiation 
Soot 
X-radiation, gamma-radiation 

Bone Plutonium 
Radium-224 and its decay products 
Radium-226 and its decay products 
Radium-228 and its decay products 
X-radiation, gamma-radiation 

Eye Human immunodeficiency virus type 1 
Ultraviolet-emitting tanning devices 
Welding 

Brain and central 
nervous system 

X-radiation, 
gamma-radiation 

Thyroid 
Radioiodines, including iodine-131  

(exposure during childhood and adolescence) 
X-radiation, gamma-radiation 

Pleura or peritoneum 
(mesothelioma) 

Asbestos (all 
forms) 
Erionite 
Painter 
(occupational 
exposure as) 

Endothelium 
(Kaposi 
sarcoma) 

Human immunodeficiency virus type 1 
Kaposi sarcoma herpes virus  

Skin 
(melanoma) 

Solar radiation 
Polychlorinated biphenyls 
Ultraviolet-emitting tanning devices 

Biliary tract 1,2-Dichloropropane 
Chlonorchis sinensis 
Opisthorchis viverrini 

Multiple sites 
(unspecified) 

Cyclosporine 
Fission products, including 

Strontium-90 
X-radiation, gamma-radiation 

(exposure in utero) 

All cancers 
combined 

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo- 
para-dioxin 

Tonsil Human papillomavirus type 16 

Anus Human immunodeficiency virus type 1 
Human papillomavirus type 16 

Kidney Avoidance of weight gain   
Quitting smoking 
Tobacco smoking 
Trichloroethylene 
X-radiation, gamma-radiation 

Liver (angiosarcoma) Vinyl chloride 

(updated November 2015) 

Group 1 agents 
with less than 
sufficient 
evidence in 
humans 

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 
Polychlorinated biphenyls with a WHO TEF (“dioxin-like”) 
4,4’-Methylenebis(2-chloroaniline) (MOCA) 
Alpha- and beta-particle emitters 
Areca nut 
Aristolochic acid  
Benzidine, dyes metabolized to 
Benzo[a]pyrene 
Ethanol in alcoholic beverages 
Ethylene oxide  
Etoposide 
Ionizing radiation (all types) 
Neutron radiation 
N′-Nitrosonornicotine (NNN) and 4-(N-nitroso-

methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) 
Ultraviolet radiation 
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Plutonium 
Quitting smoking 
Radon-222 and its decay products 
Rubber production industry 
Silica dust, crystalline 
Soot 
Sulfur mustard 
Tobacco smoke, secondhand 
Tobacco smoking 
X-radiation 

Urinary bladder Aluminium production 
4-Aminobiphenyl 
Arsenic and inorganic arsenic compounds 
Auramine production 
Benzidine 
Chlornaphazine 
Cyclophosphamide 
Magenta production 
2-Naphthylamine 
Painter (occupational exposure as) 
Quitting smoking 
Rubber production industry 
Schistosoma haematobium 
Tobacco smoking 
ortho-Toluidine 
X-radiation, gamma-radiation 

Renal pelvis  
and ureter 

Aristolochic acid,  
plants containing 

Phenacetin 
Phenacetin, analgesic 

mixtures containing 
Tobacco smoking 

Leukaemia/ 
lymphoma 

Azathioprine 
Benzene 
Busulfan 
1,3-Butadiene 
Chlorambucil 
Cyclophosphamide 
Cyclosporine 
Epstein-Barr virus 
Etoposide with cisplatin and bleomycin 
Fission products, including Strontium-90 
Formaldehyde 
Helicobacter pylori

Breast Alcoholic beverages 
Avoidance of weight gain 

(postmenopausal) 
Diethylstilbestrol 
Estrogen-progestogen 

contraceptives 
Estrogen-progestogen 

menopausal therapy 
Mammography screening 

(50˗74 years) 
Regular physical activity 
X-radiation, gamma-radiation 

Bone Plutonium 
Radium-224 and its decay products 
Radium-226 and its decay products 
Radium-228 and its decay products 
X-radiation, gamma-radiation 

Pleura or peritoneum 
(mesothelioma) 

Asbestos (all 
forms) 
Erionite 
Painter 
(occupational 
exposure as) 

Endothelium 
(Kaposi 
sarcoma) 

Human immunodeficiency virus type 1 
Kaposi sarcoma herpes virus  

s, including 

mma-radiation 
utero) 

orodibenzo- 

Kidney Avoidance of weight gain   
Quitting smoking 
Tobacco smoking 
Trichloroethylene 
X-radiation, gamma-radiation 
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Preventie van beroepsziekten 
Wat kan of moet ik dan doen? 

Vandaag centraal: kankerverwekkende stoffen 

 

• Komen beroepsziekten en beroepsgerelateerde kanker veel voor? 

• Als ik niets doe, wanneer is er dan een effect? 

• Hoe hoog moet mijn ambitie niveau zijn? 

• Hoe herken ik kankerverwekkende stoffen? 

• Hoe hou ik kankerverwekkende stoffen buiten de deur? 

• Vervanging van kankerverwekkende stoffen 

• Ik kan nog niet vervangen, wat of moet of kan ik dan wel? 

• Wat zijn de risico’s als ik niets doe? 
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Herkennen van kankerverwekkende stoffen 

• Als blootgestelde werknemer merk je zelf meestal niets: 
Lage risico perceptie 

Onbekendheid met de potentiele risico’s 

 

• Als bedrijf moet je actief ‘herkennen’ 

1. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS-en) 

2. SZW-lijst (halfjaarlijkse update) 

3. IARC lijsten 

4. REACH lijsten



27 

Herkennen van kankerverwekkende stoffen 

• Als blootgestelde werknemer merk je zelf meestal niets: 
Lage risico perceptie 

Onbekendheid met de potentiele risico’s 

 

• Als bedrijf moet je actief ‘herkennen’ 

1. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS-en) 

2. SZW-lijst (halfjaarlijkse update) 

3. IARC lijsten 

4. REACH lijsten 



28 

Herkennen van kankerverwekkende stoffen 

• Als blootgestelde werknemer merk je zelf meestal niets: 
Lage risico perceptie 

Onbekendheid met de potentiele risico’s 

 

• Als bedrijf moet je actief ‘herkennen’ 

1. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS-en) 

2. SZW-lijst (halfjaarlijkse update) 

3. IARC lijsten 

4. REACH lijsten



29 

Herkennen van kankerverwekkende stoffen 

• Als blootgestelde werknemer merk je zelf meestal niets: 
Lage risico perceptie 

Onbekendheid met de potentiele risico’s 

 

• Als bedrijf moet je actief ‘herkennen’ 

1. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS-en) 

2. SZW-lijst (halfjaarlijkse update) 

3. IARC lijsten 

4. REACH lijsten



30 

Herkennen van kankerverwekkende stoffen 
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Let op: niet alleen chemische stoffen kunnen 
kankerverwekkend zijn, maar ook: 

• Dieselmotoremissies 

• Lasrook 

• Hardhout

• Elektroraffinage van nikkelsteen 

• Nachtwerk 

• ……… 

 

Vergeet deze niet in de fase van herkenning!
Emissies 
Processen 
Nachtwerk 



32 

Preventie van beroepsziekten 
Wat kan of moet ik dan doen? 

Vandaag centraal: kankerverwekkende stoffen 

 

• Komen beroepsziekten en beroepsgerelateerde kanker veel voor? 

• Als ik niets doe, wanneer is er dan een effect? 

• Hoe hoog moet mijn ambitie niveau zijn? 

• Hoe herken ik kankerverwekkende stoffen? 

• Hoe hou ik kankerverwekkende stoffen buiten de deur? 

• Vervanging van kankerverwekkende stoffen 

• Ik kan nog niet vervangen, wat of moet of kan ik dan wel? 

• Wat zijn de risico’s als ik niets doe? 
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Inkoop procedure 

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

• Gezondheidsverantwoord inkopen 

 

• Beoordeel vooraf de gevaren van nieuwe stoffen, producten en processen 

• Neem een duidelijk standpunt in welke gevaren je wel en niet in je onderneming wilt hebben 

 

• Gebruik dezelfde lijsten als hiervoor genoemd 
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Preventie van beroepsziekten 
Wat kan of moet ik dan doen? 

Vandaag centraal: kankerverwekkende stoffen 

 

• Komen beroepsziekten en beroepsgerelateerde kanker veel voor? 

• Als ik niets doe, wanneer is er dan een effect? 

• Hoe hoog moet mijn ambitie niveau zijn? 

• Hoe herken ik kankerverwekkende stoffen? 

• Hoe hou ik kankerverwekkende stoffen buiten de deur? 

• Vervanging van kankerverwekkende stoffen 

• Ik kan nog niet vervangen, wat of moet of kan ik dan wel? 

• Wat zijn de risico’s als ik niets doe? 
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Vervangingsproces 

• Vervangen door welke andere stof? 

• Wat zijn de risico’s van die nieuwe stof? 

• Worden er eventueel andere risico’s geïntroduceerd?  

• Gebruikelijke prioritering van risicio’s van stoffen 

 

• Gezondheidsrisico is slechts één van de aspecten in de vervanging van stoffen 

 

• Vervangen/substitutie is een innovatie vraagstuk 
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Toxic congres 
mei 2017 
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Preventie van beroepsziekten 
Wat kan of moet ik dan doen? 

Vandaag centraal: kankerverwekkende stoffen 
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• Hoe herken ik kankerverwekkende stoffen? 

• Hoe hou ik kankerverwekkende stoffen buiten de deur? 

• Vervanging van kankerverwekkende stoffen 

• Ik kan nog niet vervangen, wat of moet of kan ik dan wel? 

• Wat zijn de risico’s als ik niets doe? 
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Vervanging nog niet mogelijk 

Gevaar ≠ Risico 
H-zinnen, SZW-lijst, IARC-lijst, ZZS-lijst: Hazard classificatie: potentieel risico 

 

 

 

Risk = hazard x exposure 

Indien vervanging, subsititie van gevaarlijke stoffen 
 

x 
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Vervanging nog niet mogelijk 

 

 

 

Risk = hazard x exposure 

Indien vervanging niet mogelijk is,  
dan moet de blootstelling omlaag 
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Arbeidshygiënische strategie 
• Elimineren van de bron(vervanging, 

substitutie) 

• Afschermen van de bron 

• Afschermen van de werknemer

• Lokale ventilatie 

• Verdunningsventilatie 

• Organisatorisch 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Maatregelen bij: 
1. Bron 
2. Overdracht 
3. Organisatorisch 
4. Ontvanger 
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Arbeidshygiënische strategie 
ook hier: open mind 

• Waarom doen we het zo zoals we het nu doen? 

• Kan het ook anders? 

 

• Procestechnische analyse 

 

 

• Participatieve input van diverse betrokkenen (R&D, afdeling, werknemers, …) 

 

Procestechnische analyse (Swuste et al): 
 
Wat?  PRODUCTIE FUNCTIE 
Hoe?  PRODUCTIE PRINCIPE 
Waarmee? PRODUCTIE VORM 
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Wat zegt de wet? 
• Kankerverwekkende stoffen (H350) staan in de SZW-lijst; bewezen in de EU! 

Opgelet: IARC is niet leidend! 

• Aanvullende eisen in Arbobesluit art 4.12 en afdeling 2 hoofdstuk 4. 

1. Plicht: Voorkom zoveel als mogelijk de blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen.  

2. Gebruik daarvoor alle technisch mogelijke maatregelen, inclusief vervanging. 

3. Aanvullende registratie eisen (zie ook volgende dia) 

4. Een register van blootgestelde werknemers:  blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of 
aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen (hierbij moet ook de hoogte van de blootstelling 
worden vermeld). 

1. Werknemers hebben recht op inzage in de gegevens over zichzelf.  
2. Er zijn speciale eisen voor pro-actief informeren van werknemers. 

5. Er zijn speciale eisen voor hergebruik van lucht op de werkplek. 

6. Het is voor werknemers onder de 18 jaar verboden om met kankerverwekkende of mutagene stoffen te 
werken. 
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Aanvullende registratie-plicht 
• De reden waarom het gebruik van 

kankerverwekkende of mutagene stoffen of 
het toepassen van een kankerverwekkend 
proces noodzakelijk is. 

• De reden waarom vervanging technisch niet 
uitvoerbaar is. 

• De hoeveelheid kankerverwekkende of 
mutagene stof die per jaar gebruikt of 
gemaakt wordt of die aan die aanwezig is. 

• Het aantal keer dat een kankerverwekkend 
proces per jaar wordt toegepast. 

• Het soort werk dat met kankerverwekkende of 
mutagene stoffen wordt gedaan. 

• Het soort werk waarbij een kankerverwekkend 
proces wordt toegepast. 

• Het aantal werknemers dat betrokken is.  

• Registratie van de namen van werknemers 
die met deze stoffen werken. 

Blootstellingsregister. 
De doeltreffende beheersing van de 
blootstellingsrisico’s (met extra eisen voor 
een aantal specifieke stoffen). 

• De persoonlijke beschermingsmiddelen die 
gebruikt worden. 

• De gevallen waarin kankerverwekkende of 
mutagene stoffen of de kankerverwekkende 
processen worden vervangen, zodat 
werknemers geen of minder gevaar lopen. 
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Preventie van beroepsziekten 
Wat kan of moet ik dan doen? 

Vandaag centraal: kankerverwekkende stoffen 

 

• Komen beroepsziekten en beroepsgerelateerde kanker veel voor? 

• Als ik niets doe, wanneer is er dan een effect? 

• Hoe hoog moet mijn ambitie niveau zijn? 

• Hoe herken ik kankerverwekkende stoffen? 

• Hoe hou ik kankerverwekkende stoffen buiten de deur? 

• Vervanging van kankerverwekkende stoffen 

• Ik kan nog niet vervangen, wat of moet of kan ik dan wel? 

• Wat zijn de risico’s als ik niets doe? 
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Wat als ik niets doe? 

• Misschien niets…… 

 

• Maar indien wel dan is de impact groot 

 

Zieke werknemer, eventueel sterfte 

Aansprakelijkheidsclaims 

Financiële schade 

Imago schade 
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Vervang (verdacht) kankerverwekkende stoffen 
waar het kan 

Om gezond oud te worden moet je jong beginnen 
 

Om werknemers gezond oud te laten worden moet je 
nnu beleid uitzetten binnen je bedrijf 
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De uitdaging anno 1907 

Das war 
einmal! 
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20??

Das war 
einmal! 



49 

Vragen? 

 


