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Bijlage 1 Bespreking per stof 

In deze bijlage wordt beknopt per besproken stof of stofgroep informatie gegeven over initia-

tieven die hebben plaatsgevonden (aandacht in de branche, goede praktijken) en gezond-

heidseffecten (en bijbehorende ziektelast)/grenswaarden verlaging/classificatie carcinogeni-

teit). Hierbij is vooral gekeken naar pakweg de afgelopen zes jaar. Deze informatie is niet 

bedoeld om een volledig overzicht te geven. 

 

Huid-irriterende stoffen 

In veel beroepen worden werknemers blootgesteld aan huid-irriterende stoffen. Risicovolle 

beroepen zijn onder andere kappers, schoonmakers, verpleegkundigen, metselaars, schil-

ders, metaalbewerkers, groentetelers/personeel voedingsindustrie en horecapersoneel.12 

Voorbeelden van irriterende stoffen zijn zuren, zeepachtige stoffen in reinigingsmiddelen, op-

losmiddelen en nat werk (water). 

 

Het in kaart brengen van het voorkomen van werkgerelateerd contacteczeem in de totale be-

volking is lastig, omdat epidemiologisch onderzoek rondom dit onderwerp schaars is. Op de 

website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten13 zijn data gepubliceerd met be-

trekking tot beroepen die het hoogste meldingspercentage hadden volgens het vrijwillige sur-

veillanceprogramma in Nederland. Uit deze data, verzameld door 25 dermatologen, blijkt dat 

kappers het hoogste meldingspercentage van contacteczeem hebben (9%) (dit percentage 

geeft het aandeel van het beroep in het totaal van meldingen aan), gevolgd door verpleegkun-

digen (8%) en horecamedewerkers (8%). 

 

Uit een recent rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB, 2016)14 blijkt 

dat in 2015 contacteczeem, vooral irritatief van aard, de meest gemelde beroepshuidaandoe-

ning was. De meeste meldingen komen uit de bouw, gevolgd door de gezondheidszorg (waar 

het aantal meldingen is gestegen ten opzichte van 2014) en de industrie. Een verklaring die 

hier voor wordt gegeven, is het groeiend aantal artsen en verpleegkundigen met irritatief con-

tacteczeem door het gebruik van handalcohol. Verpleegkundigen werken ook regelmatig met 

schoonmaakmiddelen en voeren verder veel nat werk uit. Ook in de Arbobalans (2016) wordt 

genoemd dat er binnen de gezondheidszorg veel blootstelling aan gevaarlijke stoffen (vooral 

in relatie tot contact met de huid) plaatsvindt. 

 

Oplosmiddelen 

Oplosmiddelen worden gebruikt binnen een groot aantal sectoren, waaronder de chemische 

industrie, de bouw, de houtindustrie en de auto-industrie (zie ook bijlage 2). 

 

Eén van de gezondheidseffecten van oplosmiddelen is een werkgebonden aandoening van 

het centrale zenuwstelsel die kan ontstaan door blootstelling aan (vluchtige) oplosmiddelen.15 

Oplosmiddelen kunnen ook beschadigend zijn voor de huid.16 

 

                                                      
12  https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/huidirriterende-stoffen. 
13  http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/contacteczeem. 
14  Hierbij moet worden toegevoegd dat een melding bij het NCvB slechts aangeeft dat er een casus is 

vastgesteld van een bepaalde beroepsziekte, maar niet over de ernst van het effect. Ook is bekend dat er 

onderrapportage is bij het NCVB. 
15  https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/ops-schildersziekte. 

16  http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/contacteczeem. 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/huidirriterende-stoffen
http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/contacteczeem
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/ops-schildersziekte
http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/contacteczeem
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In 2015 heeft de Gezondheidsraad 1,4-Dioxaan beoordeeld op kankerverwekkende eigen-

schappen (Gezondheidsraad, 2015). De commissie concludeert: “dat 1,4-dioxaan beschouwd 

moet worden als kankerverwekkend voor de mens, en beveelt aan de stof in categorie 1B te 

classificeren.” Op basis van de beschikbare gegevens beveelt de commissie verder aan om 

1,4-dioxaan te classificeren als mutageen voor geslachtscellen in categorie 2 (stof die reden 

geeft tot bezorgdheid voor de mens omdat zij mogelijk erfelijke mutaties in de geslachtscellen 

van mensen veroorzaakt). 1,4-Dioxaan wordt gebruikt als oplosmiddel in de papier-, katoen- 

en textielindustrie, in koelvloeistof voor auto’s en als uitgangsstof voor de synthese van stof-

fen. 

 

In Spaan et al. (2011) wordt beschreven dat oplosmiddelen niet als probleemgebied zijn ge-

ïdentificeerd, omdat voor deze blootstelling slechts een laag aantal DALY’s werd geschat. 

Voor zover bekend zijn er geen nieuwe blootstellingsgegevens bekend wat betreft oplosmid-

delen, en daarom wordt de conclusie van Spaan et al. (2011) overgenomen. Het aantal be-

roepsziektemeldingen in 2015 rondom neurotoxische schade veroorzaakt door oplosmiddelen 

betreft “slechts” 11 gevallen (NCvB, 2016). 

 

5xBeter is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen, die zich richten op veilig en 

gezond werken in de metaalbewerking en metalektro. De campagne 5xBeter heeft onder an-

dere oplosmiddelen als speerpunt.17 Uit een recente (onafhankelijke) evaluatie van 5xBeter 

kwam onder andere naar voren dat de verbetercoaches van 5xBeter duizenden bedrijven be-

reiken en dat de Verbeterchecks in de loop der jaren vele malen (ordegrootte tienduizenden) 

zijn geraadpleegd (Le Blansch & Heesen, 2016). 

 

Kwartsstof 

Het NCvB heeft een rapport gepubliceerd waarin een overzicht wordt gegeven van de sprei-

ding van beroepsziekten over sectoren en beroepen in 2015 (NCvB, 2016). Uit het rapport 

blijkt dat er in 2015 153 beroepslong- en luchtwegaandoeningen zijn gemeld, waarvan de 

meeste meldingen afkomstig zijn uit de bouw. Kwartsstof is één van de meest gemelde oor-

zaken. 

 

Er zijn diverse inspectierapporten rondom werken met kwartsstof verschenen. Zo blijkt uit een 

rapport van Inspectie SZW binnen de bestratingssector (Inspectie SZW, 2014) dat er aanwij-

zingen zijn dat het gebruik van water en afzuiging niet voldoende zijn om de blootstelling aan 

kwartsstof onder de grenswaarde te houden binnen deze sector. Uit een eindrapportage 

rondom de afvalsector (Inspectie SZW, 2015) blijkt dat er veel kwartsstof vrijkomt bij het ver-

werken van puin- en sloopafval. In een ander rapport van inspectie SZW (Inspectie SZW, 

2014) wordt beschreven dat er van de 441 bouwlocaties die bezocht zijn, op 251 locaties 

sprake was van overtredingen. 95% van deze overtredingen had betrekking op de regelgeving 

rond kwarts. 

 

Meelstof 

Uit een rapport van inspectie SZW (Inspectie SZW, 2014) blijkt dat er onvoldoende maatrege-

len werden aangetroffen om piekblootstellingen aan meelstof te reduceren in bakkerijen en 

zoetwarenbedrijven te beperken (circa 60 overtredingen). 

 

In een zeer recent advies van de Sociaal Economische Raad (SER) wordt een grenswaarde 

voor meelstof geadviseerd van 1,2 mg/m³ (8 uurs tijdgewogen gemiddelde (TGG)), in te voe-

ren als publieke wettelijke grenswaarde voor meelstof (SER, 2016). 

                                                      
17  https://www.5xbeter.nl/site/nl. 

https://www.5xbeter.nl/site/nl
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Volgens het kennisdossier over meelstof uit 2014 (Heederik et al., 2014) zijn er geen recente 

schattingen van de in Nederland werkzame populatie in bakkerijen, meelmaalderijen en grond-

stofbedrijven en de rest van de voedingsmiddelenindustrie die is blootgesteld aan allergenen 

die beroepsallergie en beroepsastma kunnen veroorzaken. Wel wordt aangegeven dat het 

aantal bakkerijen al jaren afneemt. Blootstelling vindt ook plaats bij veel kleine ambachtelijke 

bedrijven met allochtone eigenaars die niet zijn aangesloten bij de bekende branchevereni-

gingen en wellicht niet opgenomen in de statistieken. 

 

In 2016 heeft de bakkerijsector de campagne ‘Een coole bakker is een schone bakker’ gelan-

ceerd om aandacht te vragen voor de ernstige gevolgen van langdurige blootstelling aan meel-

stof. Er worden bovendien drie maatregelen verplicht gesteld om grondstofallergie te voorko-

men, te weten ‘afsluiten van mengkuip tijdens mengen en kneden’, ‘vervangen van strooi-

bloem door alternatieven of stuifarme bloem’ en ‘schoonmaken met een stofzuiger (geen pers-

lucht)’.18 

 

Asbest 

Uit het rapport van het NCvB uit 2016 blijkt dat asbest de belangrijkste oorzaak blijft van zowel 

mesothelioom als werkgebonden longkanker (NCvB, 2016). Blootstelling uit het verleden 

speelt hierbij een overheersende rol (Spaan et al., 2011). 

 

De grenswaarde voor amfibool asbest is per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 

vezels/m³.19 

 

Er zijn diverse sectoren waar blootstelling aan asbest mogelijk is. Zo zijn er circa 6.000 men-

sen werkzaam in de saneringsbranche (persoonlijke communicatie, Eef Voogd). Ondanks dat 

de saneringsbranche wellicht de meest voor de hand liggende bedrijfstak is wat betreft as-

bestblootstelling, is er ook een grote werknemersgroep die wellicht in veel hogere aantallen 

(onbewust) worden blootgesteld, zoals installateurs (licht, cv-ketels) (persoonlijke communi-

catie, Jody Schinkel). 

 

UNETO is de branchevereniging voor installateurs. Zeer recent heeft UNETO-VNI samen met 

de vakbonden arbocatalogi afgerond voor werken met asbest.20 In deze arbocatalogi wordt 

onder andere beschreven dat nog meer dan 70% van de gebouwen asbest bevat en dat werk-

nemers van installatie- en isolatiebedrijven (I&I-bedrijven )veelvuldig met asbest in aanraking 

kunnen komen. Een risico is bijvoorbeeld dat particulieren zelf gaan saneren (in verband met 

kosten) en dat zo ook medewerkers van I&I-bedrijven na ondeskundig verwijderen blootge-

steld kunnen worden aan asbest, bijvoorbeeld vanwege achtergebleven (rest)materiaal. Vol-

gens branchegegevens van de UNETO is ongeveer een kwart van de installatiesector een 

klein bedrijf (minder dan 25 werknemers). 

Verder zijn er diverse rapporten van Inspectie SZW verschenen rondom werkzaamheden met 

asbest. Zo beschrijft de sectorrapportage van de grond-, weg- en waterbouw (GWW) (Inspec-

tie SZW, 2014) dat bij veel werkzaamheden in de GWW verontreinigde grond vrijkomt (zoals 

bodemsaneringen, funderingen en het leggen van kabels en leidingen). Het gaat hierbij onder 

andere om vervuiling met kankerverwekkende stoffen, zoals asbest of benzeen, waarbij bloot-

stelling aan de verontreinigde grond niet voldoende beperkt werd. Het rapport beschrijft verder 

                                                      
18  http://www.blijmetstofvrij.nl/preventie. 

19  https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/09/30/verlaging-van-de-grenswaarde-van-asbest-

amfibolen. 
20  https://www.uneto-vni.nl/nieuwsberichten/2017/nieuwe-arbocatalogi-voor-werken-met-asbest-en-

kwartsstof. 

http://www.blijmetstofvrij.nl/preventie
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/09/30/verlaging-van-de-grenswaarde-van-asbest-amfibolen
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/09/30/verlaging-van-de-grenswaarde-van-asbest-amfibolen
https://www.uneto-vni.nl/nieuwsberichten/2017/nieuwe-arbocatalogi-voor-werken-met-asbest-en-kwartsstof
https://www.uneto-vni.nl/nieuwsberichten/2017/nieuwe-arbocatalogi-voor-werken-met-asbest-en-kwartsstof
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dat er voor werkzaamheden in de GWW verschillende arbocatalogi voorhanden zijn, waarbij 

sommigen verschillende richtlijnen geven voor dezelfde werkzaamheden en dat juist de be-

langrijke arbo-risico’s vaak nog niet in een arbocatalogus zijn uitgewerkt. Het gaat bijvoorbeeld 

om werken met kwartsstof, verontreinigde grond en asbestcementbuizen en om elektrocutie-

gevaar. Daarbij worden de aanwezige arbocatalogi minder dan gemiddeld in Nederland ge-

bruikt binnen de GWW-sector. Er werken circa 65.000 mensen in de GWW-sector (Inspectie 

SZW, 2014). 

 

In een rapportage van de Inspectie SZW omtrent werken met verontreinigde grond (Inspectie 

SZW, 2015) blijkt dat de helft van de overtredingen (N=72) te maken had met gevaarlijk stoffen 

(totale aantal overtredingen = 160). Het blijkt dat er regelmatig onvoldoende onderzoek ge-

daan wordt naar de aard en omvang van de verontreinigingen in de grond of de waterbodem. 

Vooral het risico van asbest in de grond wordt nog vaak ‘vergeten’, of het onderzoek ernaar is 

onjuist of onvolledig. 

 

In een rapportage rondom asbestsanering blijkt dat in 2014 54% van de uitgevoerde inspecties 

op saneringslocaties in orde was (Inspectie SZW, 2015). Blootstelling kan plaatsvinden bij het 

verbouwen en slopen van gebouwen en woningen, bodemsanering en de reparatie of het on-

derhoud aan objecten. Geen correct werkplan en geen doeltreffende en noodzakelijke maat-

regelen nemen bij verwachte overschrijding van de grenswaarde zijn de meest voorkomende 

overtredingen. Over 2014 zijn er bij de Inspectie SZW 332 klachten en signalen met betrekking 

tot asbest in behandeling genomen. Van deze meldingen gaat het om 134 signalen en tips 

(40%) en 198 klachten (60%). Risicosectoren naast de asbestsanering zijn bijvoorbeeld de 

sector scheepsreparatie en -onderhoud, de installatiebranche, de bakkerij- en zoetwarenin-

dustrie en de brandweerkorpsen (Inspectie SZW, 2015). 

 

Lasrook 

In 2013 is een kennisdossier uitgebracht over lasrook (een herziening van het dossier uit 

2006), waarin onder andere wordt aangegeven dat er dagelijks naar schatting circa 400.000 

mensen worden blootgesteld aan lasrook (Huizer et al., 2013). Volgens het kennisdossier 

heeft de Arbeidsinspectie in 2006 vastgesteld dat ongeveer 1% van gehele Nederlandse ar-

beidspopulatie blootgesteld is aan lasrook. Blootstelling aan lasrook treedt voornamelijk op 

binnen beroepen in de ‘klein metaal’ en ‘groot metaal’ en metalelektro. Lassen wordt als een 

risico-activiteit beschouwd, omdat lasrook lage concentraties van metalen kan bevatten (Van 

der Mark, 2015). Lasrook bevat diverse componenten die vrij kunnen komen bij laswerkzaam-

heden, waaronder chroom VI21. De wettelijke grenswaarde voor Chroom VI is per 1 maart 

2017 verlaagd. De nieuwe waarde is 1µg/m3.22 

 

Niet alleen lassers worden blootgesteld aan lasrook, ook werknemers in de bouw, de handel 

in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers en in technische functies binnen indu-

strie en landbouw blijken met regelmaat laswerkzaamheden te verrichten ondanks het feit dat 

zij geen lasser van beroep zijn. Volgens een onderzoek naar respiratoire gezondheid van de 

totale werkende populatie in 10 Europese landen zijn meer dan 100 ISCO codes (International 

Standard Classification of Occupations) gerelateerd aan lassen (Lillienberg et al., 2010). Het 

aantal uren per werkdag dat laswerkzaamheden worden uitgevoerd is in de groep lassers 

echter wel het hoogst. 

 

                                                      
21  https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/lasrook. 
22  https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/grenswaarden-chroom-vi-en-bisfenol-a-per-1-

maart-2017-verlaagd. 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/lasrook
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/grenswaarden-chroom-vi-en-bisfenol-a-per-1-maart-2017-verlaagd
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/grenswaarden-chroom-vi-en-bisfenol-a-per-1-maart-2017-verlaagd
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In een inspectierapportage van de metaalsector is onder andere gekeken naar lasrook. In het 

rapport wordt aangegeven dat 0,7%-4% van de longkankersterfte is toe te schrijven aan las-

rook (Inspectie SZW, 2016). In het rapport wordt verder beschreven dat in de periode 2009-

2015 686 klachten zijn binnengekomen, waarvan er 574 zijn onderzocht. Door deze klachten 

zijn 1.529 overtredingen geconstateerd, waarvan er 392 gerelateerd waren aan gevaarlijke 

stoffen. In totaal zijn in de periode 2009 tot en met 2015 bij 4.633 unieke bedrijven 6.396 

inspecties uitgevoerd verdeeld over 25 projecten, waarvan 3 herinspectieprojecten. 15% van 

de overtredingen is gerelateerd aan gevaarlijke stoffen (totale aantal overtredingen = 14.160). 

Vaak was niet voldaan aan de meest elementaire wettelijke vereisten, zoals een lijst van ge-

vaarlijke stoffen waarmee men werkt. Het ontbrak eveneens aan ‘good housekeeping’, essen-

tieel om veilig met gevaarlijke stoffen om te gaan. 

 

De campagne 5xBeter heeft onder andere lasrook als speerpunt. Zij hebben diverse initiatie-

ven georganiseerd, waaronder de Verbetercheck Lasrook en het aanstellen van verbetercoa-

ches. Zoals eerder aangegeven kwam uit een recente (onafhankelijke) evaluatie van 5xBeter 

onder andere naar voren dat de verbetercoaches van 5xBeter duizenden bedrijven bereiken 

en dat de Verbeterchecks in de loop der jaren vele malen (ordegrootte tienduizenden) zijn 

geraadpleegd (Le Blansch & Heesen, 2016). 

 

Dieselrook 

In 2016 is een rapport gepubliceerd door The Nordic Expert Group for Criteria Documentation 

of Health Risks from Chemicals and the Dutch Expert Committee on Occupational Safety met 

betrekking tot diesel engine exhaust (dieselrook) (Taxell & Santonen, 2016). Dit rapport be-

schrijft en beoordeelt de gezondheidseffecten van dieselmotoremissies (DME). Werkgerela-

teerde blootstelling vindt vooral plaats onder bouwvakkers, garagepersoneel, medewerkers in 

overslagbedrijven in havens, op veerboten, vrachtauto’s en vuilniswagens. De gerapporteerde 

gezondheidseffecten betreffen voornamelijk luchtweginfecties en longkanker. Dit rapport zal 

als basis fungeren voor een advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot het afleiden 

van gezondheidskundige advieswaarden voor blootstelling aan DME op de werkplek. 

Voor bedrijven waar werknemers nog altijd werken met te veel dieselmotoren dan wel worden 

blootgesteld aan dieselrook, zal het invoeren van een grenswaarde waarschijnlijk grote gevol-

gen hebben.23 

Een rapport van inspectie SZW uit 2013 in de betonmortelindustrie liet zien dat er veel minder 

overtredingen op het gebied van DME werden geconstateerd dan in voorgaande jaren (In-

spectie SZW, 2013). Inspecteurs constateerden een duidelijke toename van het aantal hef-

trucks en schrankladers met een roetfilter sinds de vorige inspecties. 

Daarentegen is er recent een rapport verschenen van Inspectie SZW waarin werd geconclu-

deerd dat er binnen de agrarische en groene sector diverse malen vorkheftrucks werden aan-

getroffen, waarbij nog sprake was van DME (Inspectie SZW, 2016). Vanaf 1 januari 2007 

moeten alle diesel-aangedreven machines in binnenruimtes voorzien zijn van een goedge-

keurd roetfilter.24 

 

De maatregelen om beroepsgerelateerde aandoeningen als gevolg van blootstelling aan DME 

zoveel mogelijk tegen te gaan zijn voornamelijk het vervangen van dieselmotoren door bij-

voorbeeld elektromotoren. 

 

                                                      
23  http://nos.nl/artikel/2071833-werken-in-dieselrook-nog-schadelijker-dan-gedacht.html 

24  http://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/dieselmotorenemissie-dme 

http://nos.nl/artikel/2071833-werken-in-dieselrook-nog-schadelijker-dan-gedacht.html
http://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/dieselmotorenemissie-dme
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Houtstof 

Uit een rapport van Inspectie SZW uit 2013 binnen de hout-, timmer- en meubelindustrie wordt 

beschreven hoe in 124 opnieuw bezochte bedrijven 19% van de overtredingen (totale aantal 

overtredingen = 260) te wijten is aan blootstelling aan houtstof (Inspectie SZW, 2013). In de 

128 niet eerder bezochte bedrijven was 15% van de overtredingen (totale aantal overtredingen 

= 345) hieraan te wijten. Werknemers kunnen aan houtstof worden blootgesteld als de afzui-

ging van machines onvoldoende is, als een afzuiginstallatie niet met de juiste filters is uitgerust 

of als de werkplek op een verkeerde manier of onvoldoende wordt schoongehouden. 

 

Zware metalen 

Blootstelling aan metalen, zoals koper, lood of kwik kan plaatsvinden op werkplekken, bijvoor-

beeld binnen de metaalproductie of metaalverwerking. Lassen wordt als één van de risico-

activiteiten beschouwd, omdat lasrook lage concentraties van metalen kan bevatten (Van der 

Mark, 2015). 

Chroom VI is een metaal wat voor diverse toepassingen gebruikt wordt, waaronder voor de 

productie van kleurstoffen, pigmenten, verchromen, leerbewerking en houtconservering. Ook 

kan beroepsmatige blootstelling aan chroom VI plaatsvinden bij verchromen, coaten met chro-

maat-houdende verf, productie van chroompigment en lassen en snijden van roestvast staal 

(rvs).25 

 

De meeste blootstelling aan chroom VI zal plaatsvinden in de metaalbewerkingssector (expert 

judgement). Lasrook bevat diverse componenten die vrij kunnen komen bij laswerkzaamhe-

den, waaronder chroom VI.26 

De wettelijke grenswaarde voor Chroom VI is per 1 maart 2017 verlaagd. De nieuwe waarde 

is 1µg/m3.27 

 

Uit een rapport van Inspectie SZW uit 2015 in de gieterijenbranche blijkt dat er diverse over-

tredingen waren gerelateerd aan gevaarlijke stoffen (46%; totale aantal overtredingen = 264) 

(Inspectie SZW, 2015). In 57 bedrijven hadden deze overtredingen betrekking op het ontbre-

ken van een beoordeling naar de aard, mate en duur van blootstelling aan mogelijke gevaar-

lijke stoffen in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Voor vooral de vele kleine bedrijven is het 

inkopen van externe expertise soms een (te) grote investering. Bedrijven geven aan dat een 

gedegen aanpak op het punt van gevaarlijke stoffen complex is, doordat de samenstelling van 

vrijkomende dampen per gietproces verschilt. Inspectie SZW is van mening dat de vooruitgang 

in de subsector Gieterijen zich te langzaam voltrekt, hetgeen zeker wat betreft gevaarlijke 

stoffen een zorgpunt is. 

In een rapportage van Inspectie SZW omtrent werken met verontreinigde grond (Inspectie 

SZW, 2014) blijkt dat de helft van de overtredingen (N=72) te maken had met gevaarlijk stoffen 

(totale aantal overtredingen = 160). Het gaat hierbij onder andere om zware metalen. Er wer-

ken circa 65.000 mensen in de GWW-sector (Inspectie SZW, 2014). 

In 2014 is een advies opgesteld door de SER voor de invoering van een wettelijke grens-

waarde voor arseen en anorganische arseenverbindingen (SER, 2014). In dit advies is ook 

opgenomen dat er wordt gestreefd om de genoemde grenswaarde (2,8 µg/m3) binnen een 

periode van drie jaar opnieuw te beoordelen om indien mogelijk de grenswaarde te verlagen 

tot het streefwaarderisiconiveau van 0,28 µg/m3, waarna deze laatstgenoemde waarde als 

wettelijke grenswaarde zou moeten kunnen worden ingevoerd. Arseen en anorganische ar-

                                                      
25 http://www.beroepsziekten.nl/content/ziek-door-zeswaardig-chroom. 
26  https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/lasrook. 
27  https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/grenswaarden-chroom-vi-en-bisfenol-a-per-1-

maart-2017-verlaagd. 

http://www.beroepsziekten.nl/content/ziek-door-zeswaardig-chroom
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/lasrook
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/grenswaarden-chroom-vi-en-bisfenol-a-per-1-maart-2017-verlaagd
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/grenswaarden-chroom-vi-en-bisfenol-a-per-1-maart-2017-verlaagd
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seenverbindingen worden gebruikt in diverse sectoren, onder meer in de niet-ijzerhoudende 

smelterijen (kopersmelters), bij de productie van arseen, in elektronica, bij houtconservering, 

in de houtmeubelmakerij, bij de fabricage van glas, bij de productie en toepassing van arseen-

houdende pesticide, bij de farmaceutische productie en toepassing, bij het oogsten en ontkor-

relen van katoen, en in energiebedrijven die steenkolen gebruiken om energie op te wekken. 

 

Een rapport van de Gezondheidsraad omtrent molybdeen en molybdeenverbindingen (Ge-

zondheidsraad, 2013) beschrijft hoe werknemers in de metaalproducerende en -verwerkende 

industrie last kunnen krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en milde obstructieve longziekten 

door blootstelling aan deze verbindingen. Gezondheidsschade kan worden voorkomen door 

de concentratie molybdeentrioxide in de lucht op de werkplek lager te houden dan 0,1 mg/m³ 

(komt overeen met 0,07 mg molybdeen/m³), en voor natriummolybdaat lager dan 9,9 mg/m³ 

(komt overeen met 4,6 mg molybdeen/m³), gemiddeld over een achturige werkdag. 

Eén van de gezondheidseffecten die zware metalen kunnen veroorzaken, is Chronische Toxi-

sche Encephalopathie (CTE), dat ook wel Organisch Psycho Syndroom (OPS) of 'schilders-

ziekte' wordt genoemd. Dit een aandoening van het centrale zenuwstelsel die kan ontstaan 

door blootstelling aan onder andere metalen.28 

 

5xBeter is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen, die zich richten op veilig en 

gezond werken in de metaalbewerking en metalelektro. Zoals eerder aangegeven kwam uit 

een recente (onafhankelijke) evaluatie van 5xBeter onder andere naar voren dat de Verbeter-

coaches van 5xBeter duizenden bedrijven bereiken en dat de Verbeterchecks in de loop der 

jaren vele malen (ordegrootte tienduizenden) zijn geraadpleegd (Le Blansch & Heesen, 2016). 

 

Isocyanaten 

Blootstelling aan isocyanaten is mogelijk bij de productie van isocyanaten en isocyanaathou-

dende producten, bij de verwerking van deze producten in onder meer autospuiterijen en bij 

bewerking van met isocyanaat afgewerkte oppervlakten (bijvoorbeeld schuren, slijpen, zagen 

en lassen).29 

 

Ondanks het feit dat isocyanaatastma het meest bekende en meest voorkomende voorbeeld 

van beroepsastma als gevolg van blootstelling aan allergenen met een laag molecuulgewicht 

is, is het aantal meldingen van isocyanaatastma door bedrijfsartsen en longartsen aan het 

NCvB gering.30 Dit lijkt te wijzen op onderrapportage en wellicht dat isocyanaatastma vaak 

niet wordt onderkend. 

 

De laatste jaren is er niet veel veranderd rondom het probleem van werknemersblootstelling 

aan isocyanaten en bijbehorende gezondheidseffecten. Het is nog steeds een zeer relevant 

probleem. Verfspuiters en de handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers-

branche zijn hierbij belangrijke sectoren (Persoonlijke communicatie, Anjoeka Pronk). 

 

Uit het Werkprogramma rapport van de Gezondheidsraad (2017) blijkt dat er wordt gewerkt 

aan een advies voor isocyanaten. Dit betekent dat de raad aanbevelingen zal doen voor een 

gezondheidskundige advieswaarde of nagaan bij welk niveau van blootstelling op de werkplek 

een extra kans op sensibilisatie van maximaal één procent ten opzichte van de algemene 

bevolking optreedt (risicogetal). Deze opgestelde advieswaarde (of het risicogetal) zal de ba-

sis vormen voor een wettelijke grenswaarde.  

                                                      
28  http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/organisch-psycho-syndroom-ops-schildersziekte. 
29  http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/isocyanaatastma. 

30  http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/isocyanaatastma. 

http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/organisch-psycho-syndroom-ops-schildersziekte
http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/isocyanaatastma
http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/isocyanaatastma
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Farmaceutica 

Cytostatica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Beroeps-

matige blootstelling vindt plaats tijdens diverse activiteiten binnen de gezondheidszorg, zoals 

bereiden (ontluchten naalden, morsen), toedienen (moment van afkoppelen), patiëntverzor-

ging (urine van kuurpatiënt of andere excreta) en schoonmaak (besmette oppervlakken). De 

gezondheidseffecten van cytostatica zijn onder andere allergische reacties, irritaties, kanker-

verwekkend en risico’s voor het nageslacht (Hilhorst et al., 2013). 

 

Spaan et al. (2011) hebben cytostatica als hoog geprioriteerd maar geven hierbij de nuance 

dat dit voor slechts een gedeelte van het personeel is (zoals oncologieverpleegkundigen) en 

hebben deze groep daarom niet als probleemgebied geïdentificeerd. 

 

Overigens zijn er sinds 2011 diverse stoffen geclassificeerd als carcinogeen of mogelijk car-

cinogeen, die in de gezondheidszorg of farmacie worden gebruikt. Het betreft onder andere 

adriamycine (class. 1B, 2015) en thiotepa (class. 1A, 2015). 

 

Bitumen (asfaltrook) 

Binnen onder meer de volgende sectoren worden werknemers blootgesteld aan bitumendam-

pen (en asfaltrook): wegenbouw, bitumenwerkers (bij het aanbrengen van gietvloeren) en dak-

dekkers. Vooral bitumenwerkers kunnen blootgesteld worden aan hoge concentraties bitu-

menrook, doordat het werk vaak binnen plaatsvindt. 

 

De dampen en aerosolen van bitumen kunnen onder andere polycyclische aromatische kool-

waterstof (PAK) verbindingen bevatten.31 Burstyn et al. (2000) beschrijven hoe de introductie 

van asfaltrecycling in de wegenbouw waarschijnlijk heeft geleid tot verhoging van de blootstel-

ling aan PAK’s bij enkele functiegroepen onder werknemers. 

 

Wanneer asfalt verwarmd wordt, komen er dampen vrij. Deze dampen kunnen geabsorbeerd 

worden na inhalatie en via de huid. De chemische samenstelling van deze dampen hangt af 

van onder andere de temperatuur, productieprocessen en werkpraktijken. In de literatuur wor-

den verschillende symptomen beschreven die werknemers ervaren tijdens wegwerkzaamhe-

den, inclusief oog-, neus-, huid- en keelirritatie, uitslag, misselijkheid, buikpijn en hoofdpijn. 

Verder kunnen asfaltdampen, onder verschillende omstandigheden, dampen bevatten die car-

cinogeen zijn (WHO, 2004). 

 

Door diverse maatregelen is de blootstelling aan asfaltrook de laatste tientallen jaren sterk 

verlaagd. Nog veel asfaltwegenbouwers klagen echter over rook (27%) en gas, damp en nevel 

(40%). 

 

                                                      
31  https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/Samenvatting_200701OSH.pdf. 

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/Samenvatting_200701OSH.pdf
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Bijlage 2 Informatie over arbocatalogi en beschreven 
beheersmaatregelen 

Uitleg tabel 

Sectoren die groen zijn gemarkeerd: in deze sector worden volgens de arbocatalogi stoffen 

gebruikt, die ook geselecteerd zijn binnen dit project (maar niet in de sectoren bouw, chemie 

of metaal). 

Sectoren die blauw zijn gemarkeerd: er is geen arbocatalogus (of deze richt zich niet op ge-

vaarlijke stoffen), terwijl bekend is dat er wel gevaarlijke stoffen in deze sector worden ge-

bruikt. 

Sectoren die geel zijn gemarkeerd: deze sector is geselecteerd als prioriteit binnen het MAPA 

project. 

Sectoren die rood zijn gekleurd: in deze sectoren is het zeer onwaarschijnlijk dat er blootstel-

ling aan gevaarlijke stoffen zal plaatsvinden. 
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Tabel B2.1 Informatie per SBI sector over het aantal werknemers, de aanwezigheid (en indien toepasselijk de inhoud) van de arbocatalogus 

Bedrijfstakken/ 

branches (SBI 2008) SBI B
e
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tt
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0
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0
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n
e
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

A Landbouw, bosbouw en visserij 95,9     

Landbouw SBI 01 93 100% Arbocatalogus Tuinbouwprojecten 

(over veilig werken bij de bouw, re-

paratie en onderhoud van tuin-

bouwkassen en installaties). 

Arbocatalogus Tuincentra (hier wor-

den alleen biologische agentia ge-

noemd als relevante arbeidsrisi-

co's). 

Arbocatalogus Tuinzaadbedrijven  

Arbocatalogus Tuinbouwprojecten 

noemt: zagen van steen en beton, 

lassen van gegalvaniseerde buizen 

en werken met PVC-lijm en oplos-

middelen. 

Arbocatalogus Tuinzaadbedrijven 

noemt: gewasbeschermingsmidde-

len, radioactieve afvalstoffen, 

GMO's, stoffen die vrij komen bij 

spuitwerkzaamheden. 

Verder: dieselrookemissie, lasrook, 

gewasbeschermingsmiddelen, 

kwartsstof 

Arbocatalogus Tuinbouwprojecten 

noemt: adembescherming, be-

schermende kleding. 

Arbocatalogus Tuinzaadbedrijven 

noemt: onderhoud afzuiginstalla-

ties, persoonlijke beschermingsmid-

delen 

Bosbouw SBI 02 1,5 100% Arbocatalogus Bos en natuur noemt 

alleen biologische agentia als ar-

beidsrisico 

Verder: houtstof, dieselrook, organi-

sche allergenen 

. 

Visserij SBI 03 1,4 100% Er zijn drie arbocatalogi (Vis (groot-

handel), Visdetailhandel en Visver-

werking). Zij noemen alle drie (ge-

vaarlijke) stoffen NIET als arbeidsri-

sico 

Verder: dieselrook, allergenen, 

zwaveldioxide /natriummetabisulfiet 

. 

B-F Nijverheid en energie 1102,5     

B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 805,7     

B Delfstoffenwinning 11     

Winning van aardolie en aardgas SBI 06 3,9 0% niet aanwezig Dieselrook, oplosmiddelen, ben-

zeen, zwavelverbindingen 
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

Delfstoffenwinning (geen olie en 

gas) 

SBI 08 1,9 74% niet aanwezig Kwartsstof, dieselrook, chloorver-

bindingen, dieselrook, NOx,  

 

09 Dienstverlening delfstoffenwinning 5,2     

C Industrie 735,5     

10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 125     

Voedingsmiddelenindustrie SBI 10 117,2 43% Arbocatalogus Groothandel in le-

vensmiddelen: noemt (gevaarlijke) 

stoffen niet als arbeidsrisico. 

Arbocatalogus Zuivelindustrie  

Arbocatalogus Zuivelindustrie 

noemt reinigingsmiddelen. 

Verder: allergenen, organisch 

stof/endotoxinen, zoutzuur, reini-

gingsmiddelen 

Arbocatalogus Zuivelindustrie 

noemt 28 diverse (soms zeer speci-

fieke) maatregelen, bijvoorbeeld 

mangatdeksels beveiligen tijdens 

reiniging.  

Drankenindustrie SBI 11 6,5 6% Arbocatalogus Handel in wijnen en 

dranken: niet gefocust op gevaar-

lijke stoffen. 

Arbocatalogus Zuivelindustrie  

Arbocatalogus Zuivelindustrie 

noemt reinigingsmiddelen. Verder: 

allergenen, organisch stof/endotoxi-

nen, zoutzuur, reinigingsmiddelen 

Arbocatalogus Zuivelindustrie 

noemt 28 diverse (soms zeer speci-

fieke) maatregelen, bijvoorbeeld 

mangatdeksels beveiligen tijdens 

reiniging.  

12 Tabaksindustrie SBI 12 1,3 0% niet aanwezig Verder: tabaksrook . 

13-15 Textiel-, kleding-, lederindu-

strie 

SBI 13-

15 
14,1     

Textielindustrie SBI 13 10,7 54% Arbocatalogus Tapijt en textielindu-

strie 

Reinigingsmiddelen, endotoxinen, 

dieselrook, bepaalde kleurstoffen, 

formaldehyde, oplosmiddelen, orga-

nisch stof  

. 

Kledingindustrie SBI 14 1,9 100% Arbocatalogus Mode- en interieurin-

dustrie noemt geen gevaarlijke stof-

fen 

Reinigingsmiddelen, endotoxinen, 

dieselrook, bepaalde kleurstoffen, 

formaldehyde, oplosmiddelen, orga-

nisch stof  

. 
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

15 Leer- en schoenenindustrie SBI 15 1,6 56% Arbocatalogus Schoentechniek Arbocatalogus schoentechniek 

noemt oplosmiddelen, harsen, bisp-

henol A, weekmakers, verharders 

en verdunners, plastificeermidde-

len. Verder: organisch stof, reini-

gingsmiddelen, oplosmiddelen, 

chroomzouten, lijmen, leerstof 

Arbocatalogus schoentechniek 

noemt o.a. het niet gebruiken van 

oplosmiddelen, gebruik van damp-

vanger, gebruik industriestofzuiger, 

ventilatie etc.  

16-18 Hout-, papier-, grafische in-

dustrie 

SBI 16-

18 
48,4     

16 Houtindustrie SBI 16 11,8 84% Arbocatalogus Houten en kunststof 

jachtbouw en waterrecreatie onder-

steunende activiteiten 

Arbocatalogus Houten en kunststof 

jachtbouw en waterrecreatie onder-

steunende activiteiten noemt las-

rook, epoxy, oplosmiddelen. Ver-

der: houtstof, organisch stof, terpe-

nen, oplosmiddelen, dieselrook,  

Arbocatalogus Houten en kunststof 

jachtbouw en waterrecreatie onder-

steunende activiteiten noemt di-

verse bron en persoonlijke bescher-

mingsmaatregelen. De website re-

fereert ook naar 5xbeter 

17 Papierindustrie SBI 17 17,2 22% Arbocatalogus Papier-, karton- en 

golfkarton producerende en -ver-

werkende industrie  

Arbocatalogus Papier-, karton- en 

golfkarton producerende en -ver-

werkende industrie noemt specifiek 

oplosmiddelen, en verder: asbest, 

kwik, fijnstof, dieselmotoremissie, 

lasrook, waterstof sulfide, PCB's, 

radioactieve stoffen 

Arbocatalogus Papier-, karton- en 

golfkarton producerende en -ver-

werkende industrie beschrijft uitge-

breid diverse adembeschermings-

middelen 

18 Grafische industrie SBI 18 19,5 75% Arbocatalogus Grafimedia De arbocatalogus Grafimedia be-

schrijft voornamelijk oplosmiddelen. 

Spaan et al. noemt, naast oplos-

middelen, ook pigmenten 

In de arbocatalogus worden diverse 

bronmaatregelen genoemd om 

blootstelling aan oplosmiddelen te 

reduceren, waaronder een zoge-

naamde "Oplosmiddelenreductie in 

de offset" 

http://www.arboschoenmaker.nl/
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

19 Aardolie-industrie SBI 19 5,4 15% niet aanwezig Polycyclische aromatische koolwa-

terstoffen (PAK's), oplosmiddelen, 

benzeen 

. 

20 Chemische industrie SBI 20 43,8 26% Arbocatalogus voor de Verf- en 

drukinktindustrie 

De arbocatalogus beschrijft oplos-

middelen. Verder zijn de volgende 

stoffen relevant: weekmakers, pig-

menten, harsen, biociden, isocya-

naten, (nanodeeltjes) 

De arbocatalogus beschrijft een 

groot scala aan blootstellingsredu-

cerende maatregelen waaronder: 

toepassen van puntafzuiging, venti-

latie van werkruimten, afdekken van 

kuipen en tanks etc.  

21 Farmaceutische industrie SBI 21 12,7 15% niet aanwezig Groot aantal farmaceutica . 

22-23 Kunststof- en bouwmaterialenindustrie 50,5     

22 Rubber- en kunststofproductin-

dustrie 

SBI 22 30,7 50% Arbocatalogus Rubber producenten De arbocatalogus noemt carcino-

gene stoffen in het algemeen. In 

toevoeging: kankerverwekkende 

stoffen (zoals nitrosamines,  PAK’s, 

rubberdamp, basispolymeer, week-

makers, aromatische amines, kleur-

stoffen), oplos- en reinigingsmidde-

len, blaasmiddelen, diisocyanaten 

De arbocatalogus beschrijft diverse 

maatregelen, inclusief afzuiging vrij-

komende stoffen, inzet balenpers 

met afzuiging, voldoende handblus-

middelen etc.  

23 Bouwmaterialenindustrie SBI 23 19,8 48% Arbocatalogus Betonmortelindu-

strie. Arbocatalogus Betonproduc-

tenindustrie. Arbocatalogus vlak-

glas. Arbocatalogus bouw en infra. 

Arbocatalogus Betonmortelindustrie 

noemt: kwartsstof, dieselmotore-

missie. Arbocatalogus Betonpro-

ductenindustrie noemt (respirabel) 

kwartsstof. Arbocatalogus Vlakglas 

noemt: verven, (snij)oliën, zuren, 

schoonmaakmiddelen, oplosmidde-

len, lijmen, kitten, lood, NOx, water-

stoffluoride, houtstof. Arbocatalogus 

bouw en infra noemt specifiek: 

Arbocatalogus Betonmortelindustrie 

focust op ademhalingsbescher-

ming. Arbocatalogus Betonproduc-

tenindustrie benoemt de arbeidshy-

giënische strategie. Arbocatalogus 

Vlakglas heeft een overzicht (tabel) 

met diverse handelingen binnen de 

vlakglas branche en bijbehorende 

relevante PBM. Arbocatalogus 

bouw en infra noemt per beroep di-

verse maatregelen die genomen 
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

kwartsstof, houtstof en asbest. In 

toevoeging: soldeerrook 

kunnen worden (bijv. voor beton-

staalvlechter "gebruik de verstrekte 

persoonlijke beschermingsmaatre-

gelen") 

24-25 Basismetaal, metaalprod. 

industrie 

SBI 24-

25 
102,3     

24 Basismetaalindustrie SBI 24 19,5 26% Arbocatalogus voor metaalbewer-

king en metalektro. Arbocatalogus 

Metaalconservering 

Arbocatalogus voor metaalbewer-

king en metalektro noemt 6-waardig 

chroom, lasrook en oplosmiddelen. 

Arbocatalogus Metaalconservering 

noemt geen specifieke gevaarlijke 

stoffen. In toevoeging: kwarts, as-

best, zware metalen (zink, man-

gaan, koper), dieselrook 

De arbocatalogus voor metaalbe-

werking en metalektro linkt naar 5x 

beter. Arbocatalogus Metaalconser-

vering heeft o.a. een uitgebreide 

sectie over gedrag (bevordering be-

wustwording etc.) 

25 Metaalproductenindustrie SBI 25 82,8 67% Arbocatalogus voor metaalbewer-

king en metalektro. Arbocatalogus 

Metaalconservering 

Arbocatalogus voor metaalbewer-

king en metalektro noemt 6-waardig 

chroom, lasrook en oplosmiddelen. 

Arbocatalogus Metaalconservering 

noemt geen specifieke gevaarlijke 

stoffen. In toevoeging: kwarts, as-

best, zware metalen (zink, man-

gaan, koper), dieselrook 

De arbocatalogus voor metaalbe-

werking en metalektro linkt naar 5x 

beter. Arbocatalogus Metaalconser-

vering heeft o.a. een uitgebreide 

sectie over gedrag (bevordering be-

wustwording etc.) 

26 Elektrotechnische industrie SBI 26 25,6 39% niet aanwezig oplosmiddelen, zware metalen, die-

selrook,  

. 

27 Elektrische apparatenindustrie SBI 27 19,4 42% niet aanwezig In toevoeging: oplosmiddelen, 

zware metalen, lasrook, nitrosami-

nen, isocyanaten, dieselrook 

. 

28 Machine-industrie  80,5 42% zie SBI 25 zie SBI 25 . 

29-30 Transportmiddelenindustrie 
SBI 29-

30 
37,5     

https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
https://www.5xbeter.nl/site
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

29 Auto- en aanhangwagenin-

dustrie 

SBI 29 20,4 29% Arbocatalogus Motorvoertuigen- en 

tweewielerbranche 

Arbocatalogus motorvoertuigen - en 

tweewielerbranche (sectie: mobiele 

recreatie en aanhangwagen bedrijf) 

noemt: accuzuur, lijmen en kitten, 

koelvloeistof, metaalbewerkings-

vloeistoffen, reinigings- en ontvet-

tingsmiddelen, lasrook, olie en 

smeermiddelen. In toevoeging: op-

losmiddelen, isocyanaten, diesel-

rook, asbest 

Arbocatalogus motorvoertuigen - en 

tweewielerbranche (sectie: mobiele 

recreatie en aanhangwagen bedrijf) 

noemt per geselecteerde stof di-

verse maatregelen die opgedeeld 

zijn in: bron wegnemen, hulpmidde-

len afscherming bron, persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

30 Overige transportmiddelenin-

dustrie 

SBI 30 17,1 32% Arbocatalogus Motorvoertuigen- en 

tweewielerbranche 

Arbocatalogus motorvoertuigen - en 

tweewielerbranche noemt: accu-

zuur, lijmen en kitten, koelvloeistof, 

metaalbewerkingsvloeistoffen, reini-

gings- en ontvettingsmiddelen, las-

rook, olie en smeermiddelen. In toe-

voeging: oplosmiddelen, isocyana-

ten, dieselrook, asbest 

Arbocatalogus motorvoertuigen - en 

tweewielerbranche (sectie: mobiele 

recreatie en aanhangwagen bedrijf) 

noemt per geselecteerde stof di-

verse maatregelen die opgedeeld 

zijn in: bron wegnemen, hulpmidde-

len afscherming bron, persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

31-33 Overige industrie en reparatie 170,1     

31 Meubelindustrie SBI 31 16,6 66% Arbocatalogus meubelindustrie Arbocatalogus meubelindustrie 

noemt houtstof en oplosmiddelen. 

In toevoeging: formaldehyde, har-

sen (isocyanaten), zware metalen, 

lasrook, dieselrook 

Arbocatalogus meubelindustrie 

noemt bronmaatregelen, collectieve 

maatregelen, individuele maatrege-

len en persoonlijke beschermings-

maatregelen 

32 Overige industrie SBI 32 112,3 11% Niet aanwezig (relevante sectoren 

zijn o.a.: vervaardiging muziekin-

strumenten, sportartikelen, borstel-

waren, slaan van munten etc.) 

Zeer diverse, o.a. metalen, verf, 

houtstof, oplosmiddelen, reinigings-

middelen, lasrook, dieselrook,  

. 
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

33 Reparatie en installatie van ma-

chines 

SBI 33 41,2 62% Arbocatalogus Installatie en isolatie De arbocatalogus installatie en iso-

latie richt zich niet op gevaarlijke 

stoffen. Verder: oplosmiddelen, me-

talen, lasrook, asbest 

. 

D Energievoorziening 27     

35 Energiebedrijven SBI 35 27 9% Arbocatalogus Netwerkbedrijven in 

de energiesector. Arbocatalogus 

Productie- en leveringsbedrijven in 

de energiesector 

Arbocatalogus Netwerkbedrijven in 

de energiesector noemt asbest en 

"stoffen in verontreinigde bodems". 

Arbocatalogus Productie- en leve-

ringsbedrijven in de energiesector 

noemt gevaarlijke stoffen in het al-

gemeen. Verder: kwarts, harsen 

Arbocatalogus Netwerkbedrijven in 

de energiesector en de Arbocatalo-

gus Productie- en leveringsbedrij-

ven in de energiesector benoemen 

beiden diverse maatregelen die 

werknemers kunnen gebruiken 

vooraf, tijdens en na de werkzaam-

heden 

E Waterbedrijven en afvalbeheer 32,3     

36 Waterleidingbedrijven SBI 36 5,3 0% Arbocatalogus voor de Waterbouw In de Arbocatalogus voor de Water-

bouw is het niet makkelijk om te on-

derzoeken welke gevaarlijke stoffen 

gebruikt worden, maar in paragraaf 

13.5.2. is aandacht besteedt aan 

asbest. Verder radon, zuren, logen, 

schoonmaakmiddelen 

In de arbocatalogi voor de water-

bouw wordt verwezen naar het as-

bestverwijderingsbesluit van de Wet 

Milieubeheer. 

37 Afvalwaterinzameling en -be-

handeling 

SBI 37 3,9 13% niet aanwezig (zie evt. SBI 36) Dieselrook, waterstofsulfide, zware 

metalen, kwarts, asbest, radioac-

tieve stoffen, radon 

. 

38 Afvalbehandeling en recycling SBI 38 21,5 33% Arbocatalogus afvalbranche Arbocatalogus afvalbranche noemt 

asbest, dieselmotor emissie, teer-

houdend afval, oplosmiddelenhou-

dend afval, verontreinigde grond. 

Verder: waterstofsulfide, zware me-

talen, kwarts, radioactieve stoffen. 

Arbocatalogus afvalbranche noemt 

een heel scala aan beschermings-

middelen, o.a. beschrijven van ge-

vaarlijke stoffen en maatregelen in 

RI&E, voorlichten over bescher-

mingsmiddelen etc.  

http://www.ii-mensenwerk.nl/Upload/Arbocatalogus%20geheel.pdf#zoom=100%
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

39 Sanering en overig afvalbeheer SBI 39 1,6 100% zie evt. SBI 41 Dieselrook, waterstofsulfide, zware 

metalen, kwarts, asbest, radioac-

tieve stoffen, radon 

. 

F Bouwnijverheid 296,8     

41 Algemene bouw en projectont-

wikkeling 

SBI 41 78,3 70% Voor de bouw zijn 10 deelcatalogi 

vastgesteld (http://www.arbocata-

logi-bouwnijverheid.nl/). 

De diverse catalogi richten zicht op: 

kwartsstof, asbest, dieselrook, hout-

stof, lasrook, glas-en steenwol, ont-

kistingsmiddelen, bitumen. In toe-

voeging: PAKS, cement, oplosmid-

delen, isocyanaten, ontkistingsolie, 

gewasbeschermingsmiddelen, 

schoonmaakmiddelen, smeervet-

ten, lijmen 

De diverse catalogi verwijzen o.a. 

naar stofvrijwerken.nl. Daarnaast 

kunnen posters gedownload wor-

den met advies over beschermings-

middelen 

42 Grond-, water- en wegenbouw SBI 42 50,4 30% zie SBI 41 (één van de deel catalo-

gie is gericht op bestratingen) 

kwarts, dieselrook, PAKS, cement, 

oplosmiddelen, isocyanaten, ontkis-

tingsolie, gewasbeschermingsmid-

delen, bitumen (asbest), schoon-

maakmiddelen, lasrook, smeervet-

ten, lijmen 

zie SBI 41 

43 Gespecialiseerde bouw SBI 43 168,1 65% zie evt. SBI 41 kwarts, dieselrook, PAKS, cement, 

oplosmiddelen, isocyanaten, ontkis-

tingsolie, gewasbeschermingsmid-

delen, bitumen (asbest), schoon-

maakmiddelen, lasrook, smeervet-

ten, lijmen 

zie evt. SBI 41 

G-N Commerciële dienstverlening 4081,9     

G-I Handel, vervoer en horeca 2057,1     

G Handel 1322,6     

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201526_14-dioxane_1.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201526_14-dioxane_1.pdf
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

45 Handel in en reparatie van 

auto’s, motorfietsen en aanhan-

gers 

SBI 45 110,1 68% Arbocatalogus motorvoertuigen- en 

tweewielerbranche (sectie motoren-

revisie) 

Arbocatalogus motorvoertuigen - en 

tweewielerbranche (sectie motoren-

revise) noemt: accuzuur, metaalbe-

werkingsvloeistoffen, reinigings- en 

ontvettingsmiddelen, koelvloeistof, 

lasrook, olie en smeermiddelen. In 

toevoeging: oplosmiddelen, lasrook, 

dieselrook, asbest, isocyanaten, 

verfstof, lakstof (nanodeeltjes) 

Arbocatalogus motorvoertuigen - en 

tweewielerbranche (sectie: mobiele 

recreatie en aanhangwagen bedrijf) 

noemt per geselecteerde stof di-

verse maatregelen die opgedeeld 

zijn in: bron wegnemen, hulpmidde-

len afscherming bron, persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

46 Groothandel en handelsbe-

middeling 
SBI 46 466,9     

47 Detailhandel (winkels, niet in 

acht nemende de verkoop van au-

to's) 

SBI 47 745,6 41% Arbocatalogus ambulante handel is 

niet meer beschikbaar. Arbocatalo-

gus AGF (aardappelen, groente en 

fruit) detailhandel richt zich niet op 

gevaarlijke stoffen. Arbocatalogus 

Gemengde branche en speelgoed-

branche lijkt zich niet te richten op 

gevaarlijke stoffen 

Oplosmiddelen, isocyanaten, hout-

stof, kwarts, cementstof, epoxy's, 

colofonium, organisch stof, rubber-

stof 

. 

H Vervoer en opslag 363,4     

49 Vervoer over land SBI 49 172,1 46% Arbocatalogus taxivervoer Hangt af van de gevaarlijke stoffen 

die vervoerd worden. Verder: die-

selrook, organisch stof, reinigings-

middelen, fijnstof (:zware metalen, 

PAK’s en PCB’s), smeermiddelen 

en koelmiddelen (voor onderhoud), 

lasrook, oplosmiddelen 

. 
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

50 Vervoer over water SBI 50 15,8 100% Arbocatalogus binnenvaart Arbocatalogus binnenvaart noemt: 

brandstoffen, smeer olie en vetten, 

koelwater toevoegingen, reinigings-

middelen, ontvetters, bijtende stof-

fen (accuzuur), gassen (propaan), 

verven (loodijzer), oplosmiddelen 

(thinner en aceton), radioactieve 

stoffen (in metaalschoot). Verder: 

dieselrook (fijnstof: PAK’s en 

PCB’s). 

De arbocatalogus benoemt de ar-

beidshygiënische strategie. Daar-

naast is er een PDF beschikbaar 

met informatie over PBM 

51 Vervoer door de lucht      

52 Opslag, dienstverlening voor vervoer      

53 Post en koeriers      

I Horeca 371,1     

55 Logiesverstrekking (gemeente 

loket waar mensen uit het buiten-

land een tijdelijke verblijfsvergun-

ning aanvragen) 

SBI 55 70,7 53% niet aanwezig Allergenen in voedingsmiddelen, la-

tex, nikkel, irriterende stoffen, 

schoonmaakmiddelen,  

. 

56 Eet- en drinkgelegenheden SBI 56 300,4 82% 
Arbocatalogus horeca is niet bereik-

baar (op 13 april 2017) 

Allergenen in voedingsmiddelen, la-

tex, nikkel, irriterende stoffen, 

schoonmaakmiddelen,  

. 

72 Research SBI 72 36,4 37% 
Arbocatalogus Onderzoeksinstellin-

gen 

Arbocatalogus Onderzoeksinstellin-

gen is niet gericht op (gevaarlijke 

stoffen). Verder zal de stoffen bloot-

stelling extreem divers zijn.  

. 

73-75 Reclame, design, overige diensten 76,3     

73 Reclamewezen en marktonderzoek 43,9     

http://www.arbo-binnenvaart.nl/userfiles/Arbeidshygienische%20strategie.pdf
http://www.arbo-binnenvaart.nl/userfiles/Arbeidshygienische%20strategie.pdf
http://www.arbo-binnenvaart.nl/userfiles/Arbeidshygienische%20strategie.pdf
http://www.arbo-binnenvaart.nl/userfiles/Arbeidshygienische%20strategie.pdf
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Arbocatalogus 

Stof(groepen) die in deze 

branche worden gebruikt en/of 

toegepast 

(Belangrijkste) beheersmaatrege-

len met betrekking tot stoffen op 

de werkplek 

74 Design, fotografie, vertaalbu-

reaus 

SBI 74 24,8 83% Arbocatalogus Grafimedia. Verder 

is er een arbocatalogus voor 

Verenigde Signbedrijven Neder-

land, maar deze lijkt niet gericht te 

zijn op gevaarlijke stoffen 

De arbocatalogus Grafimedia be-

schrijft voornamelijk oplosmiddelen. 

Verder: houtstof, gips, kunststof en 

rubber, tonerstof 

In de arbocatalogus grafimedia wor-

den diverse bron maatregelen ge-

noemd om blootstelling aan oplos-

middelen te reduceren, waaronder 

een zogenaamde "Oplosmiddelen-

reductie in de offset" 

75 Veterinaire dienstverlening 7,7     

N Verhuur en overige zakelijke diensten 957,1     

77 Verhuur van roerende goederen 29,5     

78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 677     

79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 19,8     

80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 31,7     

81 Schoonmaakbedrijven, hove-

niers e.d. 

SBI 81 157,7 41% Arbocatalogus Orsima, Industriële 

reiniging, milieu onderhoud etc. 

De Arbocatalogus Orsima, Industri-

ële reiniging, milieu onderhoud etc. 

refereert naar "gevaarlijke stoffen" 

in het algemeen. Verder: schoon-

maakmiddelen, oplosmiddelen, al-

lergenen, fijnstof, zuren/logen, 

chloor, ammonia, nat werk, latex, 

asbest, ozon,  

De Arbocatalogus Orsima, Industri-

ële reiniging, milieu onderhoud etc. 

heeft een pdf bestand gericht op 

omgaan met gevaarlijke stoffen, 

waar onder meer een actieplan is 

uitgewerkt ter controle tijdens de di-

verse stappen (voorafgaand, tij-

dens, na) van de werkzaamheden 

82 Overige zakelijke dienstverle-

ning 

SBI 82 41,3  
   

O-U Niet-commerciële dienstverlening 2566,7     

O-Q Overheid en zorg 2308,8     

O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 504,1     

84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 504,1     

P Onderwijs 512     


