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VOORWOORD 
 
De basis voor dit document wordt gevormd door de ‘Information Notices on Diagnosis of 
Occupational Diseases’, opgesteld door een commissie van de Europese Commissie. Dit ‘expert 
committee’ had als opdracht medische richtlijnen op te stellen voor de registratie van 
aandoeningen, die genoemd worden in Bijlage I van de Europese lijst van beroepsziekten 
(90/326/EEC) (OJ L 160, 26. 6. 1990, p. 39) (zie Bijlage). 
De Information Notices zijn door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten vertaald en met de 
hulp van een aantal Nederlandse deskundigen bewerkt tot de navolgende ‘registratie-richtlijnen’. 
De opstellers van dit document zijn deze deskundigen, medisch specialisten en blootstellingsdes-
kundigen, zeer erkentelijk voor hun onmisbare bijdrage. 
  
De registratie-richtlijnen geven informatie met betrekking tot het causale verband tussen 
aandoeningen en blootstellingen in het werk en hebben tot doel de registratie te stimuleren en 
uniformeren. 
 
Ten behoeve van deze registratie zijn, om tot operationele richtlijnen te komen, op vrij arbitraire 
wijze criteria met betrekking tot het klinisch beeld en de blootstelling vastgesteld, die niet in de 
oorspronkelijke Information Notices voorkomen. De wetenschappelijke onderbouwing van deze 
criteria is onvoldoende om in juridische procedures gebruikt te kunnen worden.  
 
Amsterdam, maart 1997 
 

VOORWOORD BIJ DE ELECTRONISCHE VERSIE 
 
De papieren uitgave van de registratie-richtlijnen, waarvan de laatste versie dateert van november 
1998 zal niet meer worden bijgehouden. Deze electronische versie komt daarvoor in de plaats. 
Via de Website van het NCvB www.beroepsziekten.nl zult u in de toekomst steeds de laatste 
versie kunnen downloaden. Bijzonderheden hierover zult u kunnen lezen in het Registratie Bulletin 
en in de NCvB Nieuwsbrief. 
 
De indeling van de richtlijnen is iets gewijzigd, zodat in de toekomst nieuwe richtlijnen beter 
kunnen worden ingepast. Verder worden in de registratie-richtlijnen de Nederlandse MAC-waarden 
(1998) vermeld, soms aangevuld met gegevens uit de TLV’s en BEI’s van de Amerikaanse ACGIH 
(1998). 
Hoewel de volgorde dus is gewijzigd, blijft de indeling de systematiek van de Europese Lijst van 
Beroepsziekten volgen, deels uitgaande van het oorzakelijk agens (A-D) en deels van het effect of 
de aandoening (E-K). 
 
De registratie-richtlijnen zijn uitsluitend voor eigen gebruik (privé of rechtspersoon) en mogen op 
geen enkele wijze veranderd worden. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Coronel 
Instituut zijn niet verantwoordelijk voor toepassingen van de registratie-richtlijnen. 
 
De redactie houdt zich aanbevolen voor commentaar of suggesties, bij voorkeur via onze e-mail 
ncvb@amc.uva.nl 
 
Amsterdam. september 1999 
 
 

ncvb@amc.uva.nl
www.beroepsziekten.nl
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TOELICHTING OP DE REGISTRATIE-RICHTLIJNEN 
 
Algemene opmerkingen 
Dit bestand bestaat uit de richtlijnen voor de vaststelling van 
beroepsziekten. Verder een omvat het een alfabetische trefwoordenlijst, 
kruistabellen met verwijzingen van en naar de registratie-richtlijnen en de 
nummers van de Europese lijst van beroepsziekten en de aanbeveling van 
de Europese Commissie met betrekking tot beroepsziekten met bijlagen. 
 
De richtlijnen zijn genummerd en worden aangeduid met een verkorte 
naam. In de kop van iedere richtlijn wordt ook de officiële naam en het 
nummer volgens de Europese Lijst van Beroepsziekten vermeld, voor 
zover de richtlijn betrekking heeft op een aandoening voorkomend in de 
Europese lijst van beroepsziekten. 
Uit de gebruiksnaam en officiële omschrijving van de beroepsziekte blijkt 
welke aandoeningen geregistreerd moeten worden. In een aantal gevallen 
vormen de ziektebeelden, die in de richtlijn afzonderlijk besproken 
worden, geen uitputtende opsomming van alle aandoeningen, die onder 
het betreffende nummer geregistreerd moeten worden. Zij zijn gekozen 
omdat zij óf de meest gebruikelijke manifestatie vormen óf geschikt leken 
als voorbeeld, aan de hand waarvan andere aandoeningen veroorzaakt 
door dezelfde schadelijke invloed gemeld kunnen worden. 
Ook is in sommige registratie-richtlijnen een aantal aandoeningen uit de 
Europese lijst van beroepsziekten samengevoegd; waar nodig wordt dit in 
de betreffende richtlijn nader toegelicht. 
Met nadruk zij hier vermeld dat het in deze bundel gaat om richtlijnen, 
niet om rigide voorschriften. Mocht u bij het melden van (vermoede) 
beroepsziekten om goede redenen van de gegeven criteria willen afwijken, 
dan is dat in principe toegestaan. Het wel wenselijk dat u dit met uw 
motivatie aan het NCvB kenbaar maakt. 
 
Opmaak van de registratie-richtlijnen 
In de richtlijnen wordt gebruik gemaakt van een standaard opmaak, 
waarin de volgende aspecten steeds terug te vinden zijn. 
Bij iedere aandoening of verwante groep aandoeningen worden in een 
gearceerd kader de ‘Registratie-richtlijnen’ gegeven. Gepoogd is hierin 
duidelijke en praktisch hanteerbare criteria aan te geven voor het al dan 
niet melden van een aandoening. Het doel van déze richtlijnen is te 
komen tot een uniforme registratie van beroepsziekten. Voor de 
beoordeling van compensatieclaims en de juridische bewijsvoering om een 
causaal verband tussen blootstelling en ziektebeeld aan te tonen zijn deze 
richtlijnen onvoldoende onderbouwd. 
 
Bij de beschrijving van het agens (stof, microbiologische verwekker, 
afwijking of fysische invloed) wordt deze beschreven in de meest 
voorkomende vorm. Bij de belangrijkste beroepsmatige toepassingen  
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en blootstellingsbronnen worden de meest algemene genoemd met, 
voor zover bekend, het grootste blootstellingsrisico. 
 
Bij de grenswaarden, uiteraard voor zover beschikbaar, de Nederlandse 
MAC-waarden (Nationale MAC-lijst 1997-1998) gegeven. Indien geen 
Nederlandse MAC-waarde was vastgesteld, is zo mogelijk de Amerikaanse 
TLV-waarde (‘1998 TLVs and BEIs’ van de ACGIH) overgenomen. 
Voor zover niet anders vermeld gaat het hier om de MAC-waarde -TGG 8 
uur. Als voor stoffen een aparte MAC-waarde -TGG 15 minuten is 
vastgesteld wordt ook deze vermeld.  
Stoffen, die betrekkelijk makkelijk via de huid kunnen zijn aangeduid met 
een ‘H’.  
Wanneer overschrijding van een bepaalde waarde te allen tijde moet 
worden vermeden, wordt met behulp van een ‘C’ deze ceiling-waarde 
aangegeven. 
Wanneer een stof op de lijst van ‘Kankerverwekkende stoffen en 
processen’ vermeld staat, wordt dit aangegeven. Bij TLV-waarden wordt 
de daar gebruikelijke notatie gebruikt: A1 (bewezen carcinogeen voor de 
mens), A2 (verdacht carcinogeen voor de mens), of A3 (bewezen 
carcinogeen bij dieren; relevantie voor de mens onbekend). 
 
Voor een aantal stoffen zijn ook in Nederland biologische advieswaarden 
vastgesteld. Gemakshalve zijn deze registratie-richtlijnen de Biological 
Exposure Indices  (BEI’s) uit de ‘1998 TLVs and BEIs’ van de ACGIH 
overgenomen. 
In een enkel geval zijn nog aanvullende bijzonderheden vermeld. 
Deze grenswaarden zijn ter oriëntatie voor de gebruiker in deze 
registratie-richtlijnen opgenomen. Met nadruk wordt aanbevolen in 
voorkomende gevallen de meeste recente uitgave van de Nationale MAC-
lijst (Sdu Uitgevers, Den Haag) en de laatste versie van de TLVs en BEIs 
(ACGIH, Cincinatti, USA) te raadplegen. Beide uitgaven bevatten naast de 
grenswaarden voor chemische stoffen en fysische agentia veel nuttige 
hiermee samenhangende informatie. 
 
Bij de gezondheidseffecten en diagnostische overwegingen worden 
de belangrijkste aspecten van het ziektebeeld en de diagnostiek 
toegelicht. 
 
In het genoemde gearceerde kader ‘Registratie-richtlijnen’ wordt bij 
het klinisch beeld een zeer summiere beschrijving gegeven. Er is naar 
gestreefd hierbij alleen de inclusie-criteria te vermelden. Voor 
uitgebreidere informatie over de aandoeningen en gerichte diagnostische 
methoden wordt verwezen naar de gangbare literatuur over 
beroepsziekten. 
Bij blootstelling wordt eveneens een aantal criteria genoemd aan de 
hand waarvan bepaald kan worden of in het kader van ‘deze registratie’ 
een causaal verband tussen blootstelling en aandoening aangenomen mag 
worden. 
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De minimale blootstellingsintensiteit moet in een individueel geval worden 
vastgesteld aan de hand van de anamnese en wat men te weten kan 
komen over de arbeidsomstandigheden. Kwantificering van de 
blootstelling aan de hand van een arbeidshygiënische beoordeling en 
metingen is niet verëist, maar kan, indien beschikbaar, natuurlijk helpen 
om het verband aannemelijk te maken of te verwerpen. 
De minimale blootstellingsduur is de minimale periode waarin betrokkene 
aan de schadelijke invloed blootgesteld moet zijn geweest. Deze wordt 
anamnestisch vastgesteld en zo mogelijk gekwantificeerd door een exacte 
beschrijving van de functie. 
De minimale latentietijd (incubatietijd)) is de minimale tijd, die verlopen 
moet zijn tussen de aanvang van de blootstelling en het optreden van 
effecten om een  causaal verband te mogen aannemen. 
De maximale latentietijd is de maximumtermijn die verstreken mag zijn 
tussen de laatste blootstelling en het eerste optreden van verschijnselen 
om nog een causaal verband daarmee te mogen aannemen. 
 
Lezers moeten zich ervan bewust zijn dat sommige effecten 
(aandoeningen) niet geïnduceerd kunnen worden, tenzij er gedurende een 
bepaalde tijd een hoge blootstelling is geweest. Richtwaarden of 
drempelwaarden, waaronder een causaal verband onwaarschijnlijk geacht 
mag worden zijn, voor zover beschikbaar, in de richtlijnen vermeld. Deze 
komen niet altijd overeen met de MAC-waarden of de (voorgestelde) 
biologische grenswaarden. 
 
Welke aandoeningen melden? 
Bij de beslissing om in een bepaald geval al dan niet te melden spelen een 
aantal overwegingen, die hieronder worden toegelicht, een rol. 
a. Incidentie of prevalentie. Gekozen is voor het melden van ‘nieuwe’ 
gevallen. Onder een nieuw geval wordt verstaan een cliënt met een 
aandoening, die voorkomt op de lijst van te registreren aandoeningen, 
waarbij uit het dossier blijkt dat deze aandoening voor het eerst herkend 
wordt als een werk-gerelateerde aandoening. 
Dat wil zeggen óf de cliënt wordt voor deze aandoening voor het eerst 
gezien, óf de aandoening is weliswaar eerder gezien, zonder dat in 
verband hiermee aan betrokkene of zijn/haar werkgever adviezen zijn 
gegeven. Evenmin is eerder onderzoek verricht of is betrokkene al 
verwezen om de diagnose ‘werk-gerelateerde aandoening’ te 
onderbouwen. 
 
b. Preëxistente aandoeningen. 
Een verergering of exacerbatie van een bestaande aandoening onder 
invloed van blootstelling aan een schadelijk agens in het beroep moet ook 
gemeld worden als beroepsziekte. Volgens de richtlijnen in de meeste 
andere landen worden deze aandoeningen niet als beroepsziekte 
geregistreerd. Hier is echter gekozen voor de opvatting dat juist deze  
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groep niet gemist mag worden. Het gaat hier immers om de meest 
kwetsbare groep, waarop preventiebeleid zich vooral zal moeten richten.  
Bij vraag 6 van het registratieformulier wordt u gevraagd of naar uw 
mening een preëxistent lijden in overwegende mate  heeft bijgedragen 
aan het manifest worden van de aandoening. Het is dus van belang dat u 
deze vraag zo goed mogelijk invult. Desgewenst kunt u uw beoordeling op 
het formulier nader toelichten. 
 
c. Bedrijfsongeval of beroepsziekte? 
In het kader van de registratie worden wel de beroepsziekten, maar niet 
de bedrijfsongevallen geregistreerd. Een bedrijfsongeval is een aan een 
werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen 
ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot 
vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad. Gezondheidsschade, die in het 
verband met arbeid is ontstaan, maar die niet onder de definitie van een 
bedrijfsongeval valt, is een beroepsziekte. Om arbitraire redenen is een 
uitzondering gemaakt voor acute lawaaischade. Eigenlijk betreft dit een 
ongeval, maar dit wordt wel geregistreerd als beroepsziekte (Europese 
lijst nr. 503). 
 
d. Twijfel? 
Bij twijfel of onduidelijkheid over al dan niet melden, wordt u verzocht wél 
te melden en aan te geven wat onduidelijk is of waarom of waaraan 
getwijfeld wordt. Ook in gevallen waarbij het niet duidelijk is of de 
aandoening (alleen) aan een blootstelling in het beroep te wijten is, 
gaarne melden met vermelding van uw dilemma of telefonisch overleggen 
met het NCvB. Op deze wijze wordt uniformiteit in de beoordeling van 
moeilijke (grens)gevallen bevorderd. Interessante casuïstiek wordt 
vermeld in het Registratie Bulletin, dat deelnemers aan de registratie 
krijgen toegestuurd. 
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A. DOOR DE VOLGENDE CHEMISCHE AGENTIA 
VEROORZAAKTE ZIEKTEN 
 
A001 Acrylonitril-monomeer (100)  
A002 Arseen en anorganische arseenverbindingen (101)  
A003 Beryllium (102) 
A004 Koolmonoxide (103.01)  
A005 Fosgeen (103.02) 
A006 Blauwzuur (104.01)  
A007 Cyaniden (104.02) 
A008 Isocyanaten (104.03) 
A009 Cadmium en -verbindingen (105) 
A010 Chroom en -verbindingen(106) 
A011 Kwik (107) 
A012 Mangaan (108) 
A013 Salpeterzuur (109.01 
A014 Stikstofoxiden (109.02) 
A015 Ammoniak (109.03) 
A016 Nikkel (110) 
A017 Fosfor en -verbindingen(111) 
A018 Lood (112) 
A019 Zwavelzuur en zwaveloxiden (113.01) 
A020 Zwavelkoolstof (1130.03) 
A021 Vanadium en -verbindingen (114) 
A022 Chloor (115.01) 
A023 Broom (115.02) 
A024 Jodium (115.04) 
A025 Fluor en anorganische fluoriden (115.05) 
A026 n-Hexaan (116) 
A027 n-Heptaan (116) 
A028 Methyleenchloride (117) 
A029 Trichloorethyleen (117) 
A030 Tetrachloorethyleen (117) 
A031 Vinylchloride-monomeer (117) 
A032 Methylbromide (117) 
A033 Butyl-, methyl- en isopropylalcohol (118) 
A034 Ethyleenglycol, diethyleenglycol, 1,4-butaandiol (119) 
A035 Nitroderivaten van glycolen en glycerol (119) 
A036 Methylether, ethylether, isopropylether, vinylether, dichloorisopropylether en 
 guaiacolmethylether (120) 
A037 Ethyleenglycolmonomethylether, ethyleenglycolmonoethylether (120) 
A038 Ketonen (121) 
A039 Organofosforesters (122) 
A040 Carbamaten 
A041 Methylacrylaat  
A042 Formaldehyde (124) 
A043 Benzeen (126.01) 
A044 Tolueen (126) 
A045 Naftaleen en verbindingen van naftaleen (126.02) 
A046 Styreen en vinylstyreen (126.03) 
A047 Gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen (127) 
 Halogeenderivaten van benzeen 
 Gehalogeneerde bifenylen 
 Halogeenderivaten van naftaleen 
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A048 Pentachloorfenol (128.01) 
A049 Halogeenderivaten (128.03, 128.04) 
A050 Benzochinon (128.05) 
A051 Aromatische aminen (129.01) 
A052 Alifatische aminen en halogeenderivaten daarvan (129.02) 
A053 Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen (130.01) 
A054 Nitroderivaten van fenolen en derivaten van hydroxibenzonitril (130.02) 
A055 Antimoon en anorganische antimoonverbindingen (131) 
A056 Dithiocarbamaten  
A057 Methylmethacrylaat 
A058 Antimoonhydride (131) 
A059 Organische zuren (123) 
A060 Arseenhydride (101) 
A061 Organische tinverbindingen 
A062 Naftol en gehalogeneerde naftolverbindingen(128.02) 
A063 Nikkelcarbonyl (110) 
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 ACRYLONITRIL-MONOMEER 
 
 (100: Acrylonitril)  
 
Beschrijving van de stof 
Acrylonitril (CH2=CHC≡N, vinylcyanide) is een kleurloze, brandbare en 
explosieve vloeistof. Het kan spontaan polymeriseren, vooral in de 
aanwezigheid van zuurstof of licht. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en blootstellingsbronnen 
De fabricage van synthetische vezels en als tussenproduct bij de synthese 
van anti-oxidantia en verven. 
 
Grenswaarden 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 2 ppm (H, A2) 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
A.1. Irriterende effecten. 
Acrylonitril heeft een irriterend effect op huid en slijmvliezen. 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’. 
 
A.2. Allergische effecten. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
B. Systemische effecten 
B.1. Acute vergiftiging. 
 
Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Een syndroom identiek aan een blauwzuurintoxicatie: hoofdpijn, duizelig-
heid, misselijkheid en braken, diarree, een opgeblazen gevoel, 
spierzwakte, tremoren, ongecoördineerde bewegingen, prikkelbaarheid, 
convulsies, verlammingen, exitus. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties acrylonitrildamp of uitgebreid huidcontact met vloeibaar 
acrylonitril, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot enige uren, 
afhankelijk van de blootstellingsintensiteit. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
 
B.2. Longkanker. 
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Hoewel acrylonitril op de Europese lijst van kankerverwekkende stoffen 
vermeld staat is een causale relatie tussen langdurige of herhaalde 
blootstelling aan acrylonitril-monomeer en longkanker bij de mens niet met 
zekerheid vastgesteld. Ieder geval van longkanker bij een werknemer, die 
langdurig en/of herhaald aan acrylonitril-monomeer is blootgesteld, moet 
derhalve wel gemeld worden en zal centraal worden beoordeeld, met 
inachtneming van de verstorende factoren. 
Zie de registratie-richtlijn J002 ‘Beroepstumoren’. 
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 ARSEEN EN ANORGANISCHE ARSEENVERBINDINGEN 
 (uitgezonderd ARSINE, ASH3, zie A060) 
 
 (101: Arseen en -verbindingen) 
  
Beschrijving van de stof 
Arseen is een zilvergrijs metalloïde met een knoflookgeur. Het oxideert 
gemakkelijk in vochtige lucht, waarbij het oppervlak bedekt wordt door een 
laag arseentrioxide. 
Anorganische verbindingen zijn o.m. arseentrioxide (As2O3), koperarseniet 
(Cu(AsO2 )2, natriumarseniet (NaAsO2), loodarsenaat (Pb3(AsO4)2), 
arseenpentoxide (As2O5). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en blootstellingsbronnen 
Productie en gebruik van insecticiden (tegenwoordig minder gebruikelijk), 
herbiciden en fungiciden (o.a. houtconservering); pigmentindustrie. Het 
komt voor bij de winning en zuivering van arseen, het wordt gevonden in 
verbindingen met andere metalen (b.v. lood) en als verontreiniging bij de 
raffinage van koper, lood, zink en kobalt. Verder bij glazenierswerk; 
leerlooien en in elektronische industrie. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) arseen en anorganische arseenverbindingen: 0,05 mg/m3. 
Arseentrioxide, -pentoxide, arseenzuur en in water oplosbare en 
onoplosbare arseenzouten staan op de lijst van kankerverwekkende 
stoffen. 
BEI’s (ACGIH, 1998) 50 µg/ g creatinine bij einde werkweek. 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
– Irriterende en corrosieve effecten.  
De mineraalverbindingen van arseen (in het bijzonder arseentrioxide) zijn 
sterk irriterend voor de huid, ogen en de luchtwegen. 
 
Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Sterk irriterende effecten op huid, ogen en slijmvliezen. Contactdermatitis 
al dan niet met ulceratie, keratoconjunctivitis, blefaritis; irritatie van de 
slijmvliezen van de luchtwegen met ulceratie of perforatie van het 
neusseptum. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
arseenverbindingen, aannemelijk op basis van de anamnese, zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek. 
Maximale latentietijd: Twee weken (voor de perforatie van het 
neustussenschot). 
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Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
B.1. Huidafwijkingen. 
B.2. Toxische polyneuropathie. 
B.3. Hematologische afwijkingen 
B.4. Perifere circulatiestoornissen. 
 
Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
1. Huidafwijkingen 

– Palmaire en plantaire hyperkeratose 
– Melanoderma, depigmentatie 
– Arseenwratten. 

2. Toxische polyneuropathie 
Zowel de sensibele als motorische functies kunnen worden aangetast. 

3. Hematologische afwijkingen 
– Lichte anemie, leucopenie 

4. Perifere circulatiestoornissen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige beroepsmatige blootstelling 
aan arseenverbindingen, aannemelijk op basis van de anamnese, zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 
En, indien beschikbaar, 
• Biologische monitoring van arseen (als anorganisch arseen en van mono- 
en dimethylarseenzuur in urine). Richtwaarde: ruim boven 50 µg/L 

• Monitoring van lucht op de werkplek. Richtwaarde As > 5 µg /m³. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Eén jaar. 
 
C. Kwaadaardige aandoeningen 
C.1. Huidkanker. 
C.2. Bronchuscarcinoom. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
1. Huidkanker (ziekte van Bowen of een ongedifferentieerd huidcarcinoom). 
2. Bronchuscarcinoom en maligne afwijkingen aan de bovenste luchtwegen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurig werk in een omgeving met 
veel arseenstof of -damp, aannemelijk op basis van de anamnese, zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 
En, indien beschikbaar, 
• Biologische monitoring van arseen (als anorganisch arseen en van mono- 
en dimethylarseenzuur      in urine). Richtwaarde: >100µg/L. 

• Monitoring van lucht op de werkplek. 
Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Minimale latentietijd: Vijf jaar. 
 
Zie de registratie-richtlijn J002 ‘Beroepstumoren’. 
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 BERYLLIUM EN -VERBINDINGEN 
 
 (102: Beryllium en -verbindingen) 
 
Beschrijving van de stof 
Beryllium is een licht, grijskleurig hard-metaal met chemische 
eigenschappen die tussen die van aluminium en magnesium in liggen. Het 
meest voorkomend erts is beryl (dubbelsilikaat van beryllium en 
aluminium). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Berylliumwinning en verwerking; nucleaire industrie (neutronenbron, 
kernreactoren); ruimtevaartindustrie (space shuttle, 
communicatiesatellieten e.d.); lithografie voor geïntegreerde 
schakelingen; vervaardiging van berylliumalliages; keramische industrie; 
edelmetaalindustrie. Het wordt niet meer gebruikt in TL-buizen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) voor niet kankerverwekkende Be-verbindingen: 0,002 
mg/m3. Echter op de lijst van kankerverwekkende stoffen worden genoemd: 
‘berrylium en Be-verbindingen, uitgezonderd Be-aluminium-silicaat’. 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998): (A1). 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
A.1. Allergische contactdermatitis. 
A.2. Irriterende effecten op huid, ogen en luchtwegen. 
A.3. Specifieke huidafwijkingen. 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
1. Allergische contactdermatitis. 

Irriterende effecten op huid, ogen en luchtwegen. 
Oplosbare Be-zouten kunnen een voorbijgaande rhinitis en tracheo-
bronchitis veroorzaken, waarvan de ernst afhangt van de mate van 
blootstelling. Massale inhalatie van minder oplosbare zouten of 
berylliumoxide-rook kan een acute of een vertraagde chemische 
pneumonitis of longoedeem veroorzaken.  
Specifieke huidafwijkingen: 
– Oedemateuze papulo-vesiculaire laesies 
– Granulomateuze ulceratie 
– Sarcoid-achtige granulomen. 

b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
beryllium(verbindingen), aannemelijk op basis van de anamnese, zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Kan zeer kort zijn (ulceratie en subcutane 
granulomen ontstaan, wanneer kleine berylliumkristallen de huid 
penetreren). 
Maximale latentietijd: Eén maand. 
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B. Effecten op de longen 
B.1. Berylliose (granulomateuze longfibrose). 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld  
De longfunctie toont een restrictief of een gemengd restrictief/obstructief 
beeld.  
Het röntgenologisch beeld toont multiple uitgebreide verdichtingen met 
een verdikte pleura. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan beryllium, 
aannemelijk op basis van de anamnese,  zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 

 
B.2. Bronchuscarcinoom.  
Hoewel beryllium op de Europese lijst van kankerverwekkende stoffen 
vermeld staat is een causale relatie tussen langdurige of herhaalde 
blootstelling aan beryllium en longkanker bij de mens niet met zekerheid 
vastgesteld. Ieder geval van longkanker bij een werknemer, die langdurig 
en/of herhaald aan beryllium is blootgesteld, moet derhalve wel gemeld 
worden en zal dan centraal worden beoordeeld, met inachtneming van de 
verstorende factoren. 
Zie de registratie-richtlijn JOO2 ‘Beroepstumoren’. 
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 KOOLMONOXIDE 
 
 (103.01: Koolmonoxide) 
 
Beschrijving van de stof 
Koolmonoxide (CO) is bij kamertemperatuur en atmosferische druk een 
kleurloos, geurloos en niet-irriterend gas. Het ontstaat bij onvolledige 
verbranding van organisch materiaal (steenkool, papier, hout, olie, 
benzine, gas). De affiniteit van hemoglobine voor CO is 200 maal groter 
dan die voor zuurstof. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
De belangrijkste bronnen zijn verbrandingsmotoren, verwarming, 
vuilverbranding en industrie. 
Er zijn talrijke beroepen waarin blootstelling kan voorkomen: 
garagepersoneel, brandweer, werknemers in de olie-industrie, de 
metaalbewerking, gasbedrijven en in de chemische industrie. 
Het roken van sigaretten draagt ook bij aan de blootstelling aan 
koolmonoxide. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 29 mg/m3 (25 ppm); TGG-15 min. 174 mg/m3 (150 
ppm). 
BEI’s (ACGIH, 1998): 3,5% COHb of 20 ppm in de uitademingslucht aan het 
einde van de dienst. 
 
Gezondheidseffecten 
A. Acute en subacute effecten 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Het optreden van symptomen is afhankelijk van de CO-concentratie in de 
lucht, de blootstellingsduur, de mate van inspanning, individuele 
gevoeligheid en de aanwezigheid van preëxistente cardiovasculaire of 
neurologische aandoeningen. 
  10% HbCO: kortademigheid bij zware inspanning, sufheid 
 20% HbCO: kortademigheid bij matige inspanning, hoofdpijn, 

kloppend gevoel aan de slapen 
 30% HbCO: hoofdpijn, prikkelbaar, moe, wazig zien, gestoord 

beoordelingsvermogen, licht in het hoofd 
 40% HbCO: flauwvallen bij lichte inspanning, ernstige hoofdpijn, 

verwardheid, misselijkheid en braken, snelle ademhaling en een 
tachycardie, collaps 

 >60% HbCO: convulsies, coma, cardiovasculaire collaps, 
ademhalingsinsufficiëntie, exitus 

Afhankelijk van de ernst van de (sub)acute verschijnselen kunnen 
cardiovasculaire en neurologische restverschijnselen optreden. 

b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Aanzienlijke beroepsmatige blootstelling 
aan koolmonoxide, aannemelijk op basis van de anamnese, zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie en gekwantificeerd door: 
• Luchtmetingen op de werkplek; 
• Biologische monitoring:  
a. HbCO (bloedmonster afgenomen direct na verwijdering uit de 
blootstellingszone en vóórdat enige behandeling is ingesteld);  
N.B. Bij zware rokers kan de HbCO-concentratie oplopen tot 10%. 
b. Oplopende CO-concentratie in de uitademingslucht.  

Minimale blootstellingsduur: Bij acute intoxicaties enkele minuten tot uren 
afhankelijk van de ernst van de blootstelling tot twee weken bij subacute 
intoxicaties. 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen moeten optreden 
gedurende de blootstelling of maximaal binnen 24 uur daarna. 
Restverschijnselen van cardiovasculaire en neurologische aard na een 
acute intoxicatie moeten binnen een maand optreden om nog 
toegeschreven te kunnen worden aan de koolmonoxide. Na een subacute 
intoxicatie kunnen deze restverschijnselen veel later optreden. De 
beoordeling van het causale verband dient te geschieden door een 
deskundige. 

 
B. Chronische effecten 
– Verergeren van bestaande ischemische hartafwijkingen. 
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Langdurige blootstelling aan koolmonoxide, waardoor HbCO-spiegels 
boven 10% optreden, kan symptomen van een bestaande ischemische 
hartafwijking provoceren. 
Gezien de multicausaliteit van deze afwijkingen, in het bijzonder als 
gevolg van roken, dient het verband met een beroepsmatige blootstelling 
door een deskundige 
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 FOSGEEN  
 
 (103.02: Koolstofoxichloride) 
 
Beschrijving van de stof 
Fosgeen (COCl2 ) is bij kamertemperatuur en atmosferische druk een 
kleurloos gas. De damp ervan is zwaarder dan lucht en ruikt naar 
schimmelig hooi.  
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Fosgeen is een tussenproduct bij de productie van isocyanaten en een 
groot aantal kleurstoffen, polycarbonaten en farmaceutische producten. 
Toxicologisch is van belang dat fosgeen ontstaat wanneer een vluchtige 
chloorverbinding in contact komt met open vuur (N.B.: sigaret) of 
gloeiend metaal. Om deze reden vormt het een gevaar voor 
brandweerlieden, personeel in dry-cleaning-bedrijven en lassers. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 0,08 mg/m3 (0,02 ppm). TGG-15 min. 0,4 mg/m3 (0,1 
ppm). 
 
Gezondheidseffecten 
Fosgeen is een verstikkend gas.  
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Fosgeen is in het bijzonder irriterend voor de ogen en het slijmvlies van 
de luchtwegen. Vloeibaar fosgeen kan brandwonden van de huid 
veroorzaken. 
Longoedeem kan, zelfs zonder dat er acute effecten zijn opgetreden, 
ontstaan na een latentietijd van 6 tot 48 uur (soms zelf langer), 
afhankelijk van de ernst van de blootstelling. 
Als het slachtoffer de acute fase overleeft kunnen later restverschijnselen 
in de longen optreden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan fosgeen, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie en arbeidshygiënisch onderzoek. 
Richtwaarden: 
>0,8 mg/m³ (0,2 ppm): kans op longafwijkingen 
> 12 mg/m³ (3 ppm): kans op ernstige longschade 
> 200 mg/m³ (50 ppm): snel dodelijk. 
Maximale latentietijd: 48 uur (in uitzonderingsgevallen langer). 
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Zie ook de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
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 BLAUWZUUR 
 
 (104.01: Cyaanwaterstofzuur) 
 
Beschrijving van de stof 
Blauwzuur (HCN, waterstofcyanide, cyaanwaterstof) is een kleurloze 
vloeistof met een kookpunt van 24,6o C. Op de werkplek kan het dus in 
vloeibare- en gasvorm voorkomen. Het heeft een kenmerkende geur van 
bittere amandelen, maar een derde van de bevolking ruikt deze geur niet.  
Blauwzuur is zeer brandbaar en explosief. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Het wordt gebruikt als een ontsmettingsmiddel, als rodenticide  en 
insecticide. Het is een intermediair product bij de productie van plastic en 
kunstvezels; het gas kan gevormd worden in hoogovens en het komt vrij 
bij de verbranding van polyurethaanschuim. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 11 mg/m3  (10 ppm) (C, H). 
 
Gezondheidseffecten 
De toxiciteit van het gas berust op de aanwezigheid van het cyanide-
radicaal, dat als een krachtige enzymremmer fungeert en de 
celademhaling blokkeert. 
Zie ook de registratie-richtlijn A007 ‘Cyaniden’. 
 
A. Lokale irriterende effecten 
Bij ongeveer 35 ppm is blauwzuur licht irriterend voor de bovenste 
luchtwegen en slijmvliezen. 
De vloeistof is irriterend voor de huid en ogen. Bij een hoge blootstelling 
(die zelden voorkomt, eigenlijk alleen wanneer personen niet kunnen 
vluchten) kan longoedeem en laryngospasme optreden. 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
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B. Acute systemische effecten 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Het klinisch beeld wordt bepaald door de affiniteit van het cyanide-ion 
voor hydroxycobalamine, cytochroom-oxidase en de 
ademhalingspigmenten als hemoglobine en methemoglobine. 
Verschijnselen: 
− Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken 
− Smaak van bittere amandelen 
− Snelle ademhaling, benauwdheid 
− Tachycardie, metabole acidose 
− Angst, lethargie, bewusteloosheid 
− Convulsies, coma, exitus. 
 
Verschijnselen  Concentratie mg/m³ ppm  
Onmiddellijk fataal  300 270  
Fataal na 10 minuten  200 180  
Fataal na 30 minuten  150 135 
Levensbedreigend na 30-60 minuten of langer120-150 110-120 
Zonder verschijnselen voor 30-60 minuten te  
verdragen  50-60 45-54 
Geringe verschijnselen pas na verscheidene uren20-40 18-36 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
blauwzuur, inclusief eventuele opname via de huid, aannemelijk op basis 
van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie en 
gekwantificeerd door: 
• Biologische monitoring (thiocyanaat, cyanide) 
• Metingen op de werkplek (Richtgetallen zie boven). 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren afhankelijk van de 
blootstellingsintensiteit. 
Maximale latentietijd: 24 uur. Het kan verscheidene weken duren voor de 
verschijnselen volledig verdwenen zijn; de gevolgen van de hypoxie 
kunnen langer blijven bestaan. 
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 CYANIDEN 
 
 (104.02: Cyaniden en verbindingen daarvan) 
 
Beschrijving van de stof 
De meest gebruikte cyaniden in de industrie zijn de alkalische 
cyanidezouten van natrium, calcium (‘black cyanide’) of kalium. Het zijn 
witte poeders, vlokken of korrels met een zwakke amandelgeur. 
Als deze cyaniden in contact komen met een zuur komt blauwzuur (HCN) 
vrij. Door het vrijkomen van cyanide-ionen is de toxiciteit van deze 
enkelvoudige zouten gelijk aan die van blauwzuur; zij remmen de 
celademhaling. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Natrium en kaliumcyanide worden gebruikt bij de extractie van goud- en 
zilvererts; bij galvanische processen; bij reiniging en hittebehandeling van 
metaal; als grondstof bij de productie van verf en kleurstoffen, plastic en 
chelaten. Cyaniden worden veel gebruikt in laboratoria. Ze worden ook 
toegepast als insecticiden en ontsmettingsmiddel; calciumcyanide wordt 
voornamelijk als ontsmettingsmiddel gebruikt. 
Zie ook registratie-richtlijn A006 ‘Blauwzuur’. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 5 mg/m3 (C, H). 
 
Gezondheidseffecten 
A. Irriterende effecten 
Cyaniden zijn prikkelend voor de huid, ogen en luchtwegen. 
Zij kunnen neusbloedingen en ulceratie van het neusseptum veroorzaken. 
Langdurig contact met waterige cyanide-oplossingen kan chemische 
brandwonden veroorzaken. 
Chronische huidirritatie is zeldzaam, maar kan jeuk, verkleuring en 
ulceratie geven. 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
 
B. Acute systemische effecten 
Het klinisch beeld wordt bepaald door de affiniteit  van het cyanide-ion 
voor hydroxycobalamine, cytochroom-oxydase en de 
ademhalingspigmenten als hemoglobine en methemoglobine. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Verschijnselen: 
− Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken 
− Smaak van bittere amandelen 
− Snelle ademhaling, benauwdheid 
− Tachycardie, metabole acidose 
− Angst, lethargie, bewusteloosheid  
− Convulsies, coma, exitus. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan cyaniden, 
inclusief eventuele opname via de huid, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie en 
gekwantificeerd door: 
• Biologische monitoring (thiocyanaat, cyanide) 
• Metingen op de werkplek. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren afhankelijk van de 
blootstellingsintensiteit. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
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 ISOCYANATEN 
 

(104.03: Door isocyanaten veroorzaakte ziekten) 
 

Beschrijving van de stof 
In dit document worden behandeld: 
− Mono-isocyanaten (methyl-isocyanaten) 
− Di-isocyanaten (difenylmethaan-4,4’-diisocyanaat = methyleen-

bis(fenyl)-isocyanaat (MDI), hexamethyleen diisocyanaat (HDI), 
tolueen-di-isocyanaat (TDI) etc.). 

 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Mono-isocyanaten worden vooral gebruikt als grondstof in de chemische 
industrie.  
Di-isocyanaten worden gebruikt als harders in polyurethaanvernissen en -
lakken, bij de fabricage van synthetische vezels en polyurethaanschuim, in 
kleefmiddelen op basis van polyurethaan en bij de productie van verven 
met organische isocyanaten. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998):  
Methylisocyanaat 0,05 mg/m3 (0,02 ppm) (H) 
MDI 0,05 mg/m3 (0,005 ppm), TGG-15 min. 0,21 mg/m3 (0,02 ppm) 
TDI, HDI 0,04 mg/m3 (0,005 ppm). TGG-15 min. 0,14 mg/m3 (0,02 ppm) 
 
Gezondheidseffecten 
1. Irriterende en corrosieve effecten. 
Zowel mono- als di-isocyanaten kunnen de huid en de slijmvliezen van de 
ogen en luchtwegen irriteren. 
− Direct contact (of blootstelling aan hoge luchtconcentraties) kan leiden 

tot aandoeningen aan oogleden en hoornvlies met branderige ogen, 
fotofobie, blefarospasme, hyperemie van de conjunctivae en 
oppervlakkige cornealaesies. 

− Aantasting van de luchtwegen kan acuut longoedeem met 
bronchoconstrictie en een ernstige bronchiolitis veroorzaken. Ten 
gevolge van een acuut respiratory-distress-syndroom kan de 
aandoening fataal verlopen of kunnen late gevolgen in de vorm van 
longfibrose optreden. 
( Bhopal-ramp door methyl-isocyanaat) 

 
Globale indicatie voor drempelwaarde van methyl-isocyanaat, waarbij 
effecten optreden:   
− Irritatie van oogslijmvliezen: blootstelling > 470 µg/m3 (0,2 ppm)  
− Aandoeningen aan oogleden en cornea: blootstelling > 117,5 mg/m3 

(50 ppm) 
− Acuut longoedeem: blootstelling > 117,5 mg/m3 (50 ppm). 
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Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’.. 
 
2. Allergische effecten (Di-isocyanaten) 
2.1. Allergisch contacteczeem. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
2.2. Allergische rhinitis en conjunctivitis. 
Zie de registratie-richtlijn J001 ‘Allergische rhinitis en conjunctivitis’. 
 
2.3. Allergisch beroepsastma. 
Zie de registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma’. 
N.B. Provocatietesten met isocyanaten kunnen gevaarlijk zijn en mogen 
alleen verricht worden door hierin gespecialiseerde deskundigen, die 
daarbij over adequate medische voorzieningen kunnen beschikken. 
 
2.4. Extrinsieke allergische alveolitis. 
Zie de registratie-richtlijn G003 ‘Extrinsieke allergische alveolitis’. 
 
3. Chronisch obstructieve longafwijkingen (Chronic Obstructive  
Pulmonary Disease. COPD)  
. 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
− Voor mono-isocyanaten: 1 & 3 (als  laat gevolg van een acute hoge 

blootstelling); 
− Voor di-isocyanaten:1, 2 & 3. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
isocyanaten, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met medisch en 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring; 
• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
Richtwaarden ( i.v.m. sensibilisatie): MAC-waarden MDI, TDI 
Minimale blootstellingsduur: Tien jaar voor effecten ten gevolge van 
chronische blootstelling. Dus niet voor effecten vermeld bij (1) en (2) en 
evenmin voor chronisch obstructieve longafwijkingen als laat gevolg van 
een acute hoge blootstelling. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 

 
 



Registratie-richtlijnen 
A009 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

 

1

 CADMIUM EN -VERBINDINGEN 
 

(105: Door cadmium en -verbindingen veroorzaakte ziekten) 
 

Beschrijving van de stof 
Cadmium is een zilverwit, buigzaam metaal, dat zeer goed 
corrosiebestendig is.  
Voorbeelden van cadmiumverbindingen: cadmiumacetaat, 
cadmiumsulfide, cadmiumsulfoselenide, cadmiumstearaat, cadmiumoxide, 
cadmiumcarbonaat, cadmiumsulfaat, cadmiumchloride. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Cadmium wordt gebruikt bij het galvaniseren van andere metalen, met 
name ijzer en staal; als pigment in verf en als stabilisator in plastics. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 0,005 mg/m3 (inhaleerbaar Cd-stof). 
 Cadmiumchloride, Cd-oxide en Cd0sulfaat staan op de lijst van 
kankerverwekkende stoffen. 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998): (A2)  
 cadmium in urine 5 µg/ g creatinine 
 cadmium in bloed 5 µg/ L 
     
Gezondheidseffecten 
A. Acute gezondheidsffecten 
A.1. Acute broncho-pneumonie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− In ernstige gevallen: heftige prikkeling van de bronchiën en lagere 

luchtwegen met risico op een chemische pneumonitis, longoedeem, 
shock en exitus.  

− In lichtere gevallen een minder ernstig acuut pulmonaal beeld. 
Soms treden symptomen pas enkele uren na blootstelling op, maar in de 
ernstigste gevallen kan de blootstelling onmiddellijk fataal zijn. 
Herhaalde acute blootstelling kan het ontstaan van longemfyseem 
bevorderen. 
Mogelijke heeft een acute intoxicatie ook effecten op lever en nieren. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan hoge concentraties cadmiumoxide-rook, aannemelijk op 
basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, 
aangevuld met medisch en arbeidshygiënisch onderzoek: 
Zo mogelijk (niet vereist) gekwantificeerd door onderzoek naar deze 
blootstellingscondities, waaruit blijkt in welke mate sprake is geweest van 
blootstelling aan hoge concentraties cadmiumoxide-rook. 
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En, indien beschikbaar: 
• Biologische monitoring: CdB. 
• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot enkele uren, 
afhankelijk van de blootstellingsintensiteit. 
Maximale latentietijd: De eerste symptomen treden uiterlijk 48 uur na de 
blootstelling op. 

 
B. Chronische gezondheidseffecten 
B.1. Nefropathie. 
 

Registratie-richtlijn 
Klinisch beeld: Vooral tubulaire beschadigingen, zich uitend in 
verhoogde serumspiegels van bepaalde eiwitten en enzymen zoals Retinol 
Binding Protein (RBP) en N-Acetyl-β-D-Glucosamidase (NAG). Een 
gestoorde serum creatinine clearance is een laat optredend verschijnsel. 
b. Blootstellingscriteria. Minimale blootstellingsintensiteit: 
Beroepsmatig herhaalde of langdurige blootstelling aan cadmium, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met medisch of arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring.  
Richtwaarden waaronder het onwaarschijnlijk is dat een nefropathie een 
gevolg is van een beroepsmatige blootstelling aan cadmium: CdU< 10 
µg/g creatinine en CdB< 10 µg/L. 
RBP < 200 µg/L en NAG < 10 U/g creatinine (≈ 0,20-0,50 
nmol/min/mmol creatinine). 

Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: De eerste tekenen van schade aan de nieren 
kunnen zich nog tot enkele jaren na blootstelling ontwikkelen. 
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B.2. Longaandoeningen  
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Niet of slechts ten dele reversibel chronisch obstructief beeld, met of 
zonder emfyseem, gekenmerkt door een verzwakt ademgeruis, een 
verlengd expirium en verlaagde FEV1, FEV1/VC en piekstroomwaarden. 
Ook restrictieve aandoeningen worden in verband gebracht met 
blootstelling aan cadmium. 
b. Blootstellingscriteria 
Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige beroepsmatige 
blootstelling aan cadmium, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met medisch of 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring.  
Richtwaarden waaronder het onwaarschijnlijk is dat longafwijkingen een 
gevolg zijn van beroepsmatige blootstelling aan cadmium: CdU< 5 µg/g 
creatinine en CdB< 5 µg/L.  

Minimale blootstellingsduur: Tien jaar. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 

 
B.3. Longkanker. 
Diagnostische overwegingen 
Bij  werknemers in metaalgieterijen en accufabrieken die blootgesteld zijn 
geweest aan cadmium is een verhoogd risico op het optreden van 
longkanker gevonden. De causale relatie tussen longkanker en langdurige 
blootstelling aan cadmium of -verbindingen is echter niet met zekerheid 
vastgesteld. In voorkomende gevallen is deskundig advies nodig om te 
beoordelen of van een beroepsaandoening gesproken kan worden. 
Ieder geval van longkanker bij werknemers, die langdurig en/of herhaald 
aan cadmium blootgesteld zijn geweest moet derhalve wel gemeld worden 
en zal centraal worden beoordeeld, rekening houdend met eventueel 
verstorende factoren. 
Zie de registratie-richtlijn JOO2 ‘Beroepstumoren’. 
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 CHROOM EN -VERBINDINGEN 
 

(106: Door chroom en -verbindingen veroorzaakte ziekten) 
 
Beschrijving van de stof 
Chroom is een hard, grijswit metaal met een zeer goede slijtvastheid en 
corrosiebestendigheid. Chroom komt voor als II-, III- en VI-waardige 
verbindingen.  
Oplosbare chroom(VI)-verbindingen zijn: ammoniumchromaat, 
kaliumchromaat, natriumchromaat; kaliumdichromaat, 
natriumdichromaat; chroomtrioxide (chroomanhydride of chroomzuur). 
Niet- of slecht oplosbare chroom(VI)-verbindingen zijn: bariumchromaat, 
loodchromaat, calcium-chromaat, strontiumchromaat, zinkchromaat; 
mengsels van zink- en kaliumchromaat. 
Chroom(III)-verbindingen zijn: chroomacetaat; chroomoxide; 
chroomorthofosfaat; chroompyrofosfaat; chroomsulfaat; chroomsulfide. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
De productie van (corrosiebestendige) legeringen, galvanisch verchromen; 
leerlooien met behulp van chroom; productie van kleurstoffen 
(chroomgeel); productie van dichromaten uit ijzerchromaat (toepassing in 
de lithografie, textielindustrie, grafische industrie, fotografie).  
Chroomanhydride wordt gebruikt als pesticide bij de verduurzaming van 
hout. Sporen chroom komen voor in cement en bleekmiddelen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1998) 

 Metallisch chroom en Cr (III) verbindingen 0,5 mg/m3 ; TGG-15 min.: 1 
mg/m3 
 Oplosbare Cr (VI) verbindingen: 0,025 mg/m3 (H); TGG-15 min. 0,05 
mg/m3 
 Niet tot matig oplosbare Cr(VI) verbindingen  
  Ca-, Sr- en Zn-chromaat: TGG-15 min 0,01mg/m3 
  Pb- en Ba-chromaat: TGG-15 min 0,025 mg/m3 
 Bij gecombineerde blootstelling: 0,01 mg/m3. Als er sprake is van 
grotendeels oplosbare verbindingen, dient men de grenswaarden voor 
oplosbare Cr(VI) verbindingen toe te passen. 
 Chroom(III)-chromaat, chroomdichloride, chroomtrioxide en andere 
chroom (VI)-verbindingen m.u.v.  bariumchromaat staan op de lijst van 
kankerverwekkende stoffen. 
 
TLV (ACGIH, 1998) (A2) 
 BEI (wateroplosbare Cr(VI)-verbindingen): toename tijdens dienst 10 µg/g 
creatinine   
 einde werkweek: 30 µg/g creatinine. (zie ook  hieronder). 
 
Biologische monitoring 
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Bij onderzoek zijn de volgende waarden voor chroom in urine gevonden: 
Niet-geëxponeerden <0,5 µg/L 
RVS-lassers ≈ 2 µg/L 
Galvaniseerders ≈ 20-30 µg/L. 

Op grond hiervan is In Nederland voorgesteld als biologische grenswaarde 
voor oplosbaar Cr(VI) 50 µg/L te hanteren voor de niet-dermale effecten. 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
Zie ook de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’.. 
A.1. Irriterende en corrosieve effecten. 
A.2. Chroomzweren (chroom‘pitten’). 
A.3. Perforatie van het neustussenschot. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Ad A.1.: Chroom(VI) (aërosol van chroomzuur, chromaatstof, vloeibaar 
chromaat) kan de huid en de slijmvliezen van de ogen en luchtwegen 
irriteren en beschadigen. 
Blootstelling aan hoge concentraties chroomzuur-aërosol kan longoedeem 
veroorzaken. 
Bij het verstuiven van chroomzuur bestaat gevaar voor ernstig oogletsel. 
Ad A.2.: Diepe, duidelijk zichtbare ronde laesies, meestal op de 
nagelriemen, de vingergewrichten, de interdigitale plooien, de handrug en 
de dorsale zijde van de onderarm (maar het kan ook op andere plaatsen 
verschijnen). De zweren zijn niet of nauwelijks pijnlijk, maar ze genezen 
langzaam en met littekenvorming. 
Ad A.3.: Kan al optreden bij blootstelling aan een hoge concentratie 
chroomzuur gedurende een paar weken of bij een minder hoge 
blootstelling gedurende enkele maanden. De zweer is meestal niet pijnlijk 
en bevindt zich ongeveer 1,5 tot 2 cm boven de voor-onderzijde van het 
neustussenschot, maar kan zich naar boven en naar achteren uitbreiden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties damp, aërosol of stof van chroomzuur of chromaat, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring (zie paragraaf over biologische monitoring aan 
het eind van deze richtlijn); 

• Monitoring van de lucht op de werkplek. 

 
 
B. Allergische effecten 
B.1. Allergisch contacteczeem. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
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B.2. Astma. 
Zie de registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma’. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinische beelden 
Zie de registratie-richtlijnen waarnaar hierboven verwezen is. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan chroom 
of -verbindingen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek. 
Geen minimale blootstellingsdosis of -duur, behoudens wat daarover bij  
‘Beroepscontactdermatosen’ en ‘Beroepsastma’ wordt gezegd. 

 
C. Chronisch obstructieve longafwijkingen 
Blootstelling aan aërosolen van chroom(VI)-verbindingen kan 
longfunctiestoornissen geven. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Niet of slechts ten dele reversibel chronisch obstructief beeld met 
kortademigheid, een verzwakt ademgeruis, een verlengd expirium en 
verlaagde FEV1 , FEV1/ VC- en piekstroomwaarden. 
Het beeld kan verder door infecties gecompliceerd worden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties damp of aërosol van chroomzuur, vloeibaar chromaat of 
chromaatstof, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring (zie paragraaf over biologische monitoring). 
• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Tien jaar. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 

 
 
D. Bronchiuscarcinoom 
Er is een verhoogd risico voor het optreden van bronchiuscarcinomen 
vastgesteld bij werken met een aantal niet of slecht oplosbare 
chroom(VI)-verbindingen; chromaten van calcium, strontium en zink. Dit 
zijn erkend carcinogene stoffen voor de mens. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Bronchuscarcinoom. 
b. Blootstelling 
Primair bronchuscarcinoom. 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige langdurige of herhaalde 
blootstelling aan chroom(VI)-verbindingen, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 

Biologische monitoring (zie de paragraaf over biologische monitoring). 
Monitoring van de lucht op de werkplek. 

Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Minimale latentietijd: Tien jaar. 
Zie de registratie-richtlijn JOO2 ‘Beroepstumoren’. 
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 KWIK  
 

(107: Door mercurium en -verbindingen veroorzaakte ziekten) 
 

Beschrijving van de stof 
Kwik is bij kamertemperatuur en atmosferische druk een zilvergrijs 
vloeibaar metaal dat langzaam verdampt. Er bestaan veel anorganische 
kwikverbindingen, zoals oxiden, sulfaten, chloriden en nitraten. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Metallurgische processen, productie en reparatie van wetenschappelijke 
precisieapparatuur (barometers, thermometers, manometers); elektrische 
en chemische industrie; productie van kwikverbindingen; bereiding van 
medicijnen, amalgaam. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Metallisch kwik 0,05 mg/m3, TGG-15 min. 0,5 mg/m3 
Kwik-alkylverbindingen 0,01 mg/m3, TGG-15 min. 0,02 mg/m3 (H) 
Organische kwikverbindingen 0,01 mg/m3, TGG-15 min. 0,03 mg/m3 (H) 
Anorganische kwikzouten 0,05 mg/m3, TGG-15 min. 0,15 mg/m3 (H) 
 
BEI’s (ACGIH, 1998) 
Totaal anorganisch kwik in urine voor aanvang van de dienst 35 µg/ g 
creatinine 
Totaal kwik in bloed einde werkweek 15 µg/ L 
 
Gezondheidseffecten 
 
A. Lokale gezondheidseffecten 
A.1. Irriterende effecten. 
A.2. Allergische effecten: Allergisch contacteczeem. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Voor A.1.: Kwikzouten kunnen irritatie van huid en luchtwegen 
veroorzaken. 
Hoge blootstelling kan een bronchiolitis, chemische pneumonitis en acuut 
longoedeem veroorzaken. 
Na acute afwijkingen kunnen irreversibele restverschijnselen in de longen 
optreden. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
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Voor A.2.: Metallisch kwik en zijn zouten kunnen allergische reacties 
veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijn F002, ‘Beroepscontactdermatosen’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige (sub)acute blootstelling 
aan kwik, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring; 
• Environmental monitoring. 

 
 
B. Systemische gezondheidseffecten 
a. (Sub)acuut) 
B.a.1. Toxische encefalopathie. 
 
B.a.2. Toxische nefropathie. 
Tubulaire stoornissen. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Ad B.a.1.: Aanvankelijk cerebellaire verschijnselen met tremoren, ataxie, 
dysarthrie, later een achteruitgang van de hogere cerebrale functies, 
psychische stoornissen, prikkelbaarheid, depressie en 
karakterveranderingen. 
Ad B.a.2.: Tubulaire stoornissen; verhoogd Retinol Binding Protein (RBP) 
en/of NAG. Hoge blootstelling kan necrose van de niertubuli tot gevolg 
hebben. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
(subacute) blootstelling aan kwik, aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Richtwaarden waaronder geen (sub)acute effecten verwacht mogen 
worden: 
– kwik in urine > 500 µg/g creatinine; 
– kwik in bloed > 200 µg/L; 

• Monitoring van de lucht op de werkplek: 
Richtwaarde kwikconcentratie in lucht waaronder geen (sub)acute 
effecten verwacht mogen worden: 1mg/m³ 
Minimale blootstellingsduur: Een paar uur tot een paar dagen, 
afhankelijk van de mate van blootstelling. 

Maximale latentietijd: Eén week. 

 
B. b. Chronisch 
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B.b.1. Toxische encefalopathie. 
B.b.2. Cerebellair syndroom. 
B.b.3. Toxische polyneuropathie. 
B.b.4. Aandoeningen van de mondholte. 
B.b.5. Toxische nefropathie. 
 

Registratie-richtlijn 
a.  Klinisch beeld  
Ad B.b.1.:  Zie (sub)acute effecten. 
Ad B.b.2.:  (i) Intentietremor 
    (ii) Ataxie, dysartrie. 
Ad B.b.3.: (i) Afwijkingen aan sensibele en motorische zenuwen 
    (ii) Acute polyradiculoneuropathie (gelijkend op het Syndroom van 
Guillain-Barré). 
Ad B.b.4.: (i) Stomatitis, lichen ruber planus, excessieve speekselvloed, 
pijnlijk tandvlees 
    (ii) Zweren op de lippen en slijmvliezen van de mond 
    (iii) Donkere kwikzoom langs de gingiva rand, metaalsmaak, 
verlies van gebitselementen. 
Ad B.b.5.: (i) Nefrotisch syndroom 
    (ii) Glomerulonefritis. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig langdurige of herhaalde 
blootstelling aan kwik, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek:  
• Biologische monitoring: 
Richtwaarden waaronder geen chronische effecten verwacht mogen 
worden:  
– kwik in urine (preshift)  50 µg/g creatinine;  
– kwik in bloed (einde werkweek)  20 µg/l; 

• Monitoring van de lucht op de werkplek: 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Eén jaar. 
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  MANGAAN 
 

(108: Door mangaan en -verbindingen veroorzaakte ziekten) 
 
Beschrijving van de stof 
Mangaan is een zeer hard, staalgrijs metaal. De belangrijkste 
verbindingen zijn de mangaanoxiden, mangaan(II)carbonaat, 
mangaan(II)chloride, mangaan(II)sulfaat, mangaan(II)acetaat, 
mangaanboraat, kaliumpermanganaat en tricarbonyl(methylcyclo-
pentadiënyl)mangaan (MMT). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Winning en transport van erts, metallurgische industrie, ijzer- en 
staalindustrie, in slakken en legeringen (van koper, tin, nikkel, antimoon, 
aluminium, staal); bij lassen; bij de productie van droge cellen 
(batterijen).  
In de chemische industrie: als oxidans bij de productie van zuurstof en 
chloor; de productie van organische derivaten van mangaan: kleurstoffen 
(glas, keramiek) en veevoederadditieven; antiklopmiddel in benzine 
(MMT). 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Mangaan en Mn-verbindingen (als Mn) 1 mg/m3, TGG-15 min. 3 mg/m3 
MMT 0,2 mg/m3 (0,1 ppm) 
Tricarbonyl(eta-cyclo-pentadiënyl)mangaan 0,1 mg/m3, TGG-15 min. 0,3 
mg/m3 
 
Systemische gezondheidseffecten 
1. Acute bronchopneumonie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Acuut ontstekingsbeeld van de lagere luchtwegen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige acute blootstelling aan 
mangaan, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
Minimale blootstellingsduur: Van een paar minuten tot een paar uur, 
afhankelijk van de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 

 
2. Toxisch extrapyramidaal syndroom. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
In de beginfase bestaan de verschijnselen uit prikkelbaarheid, incidenteel 
psychotische verschijnselen, emotionele labiliteit en psychomotorische 
geprikkeldheid. Het extrapyramidaal syndroom verschijnt geleidelijk 
gedurende de tweede fase van de ziekte. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
mangaan, bewezen door anamnese en blootstellingscondities. 
• Zo mogelijk (niet vereist) gekwantificeerd door onderzoek naar deze 
blootstellingscondities, waaruit blijkt dat de grenswaarden gedurende 
lange tijd  of herhaald in aanzienlijke mate zijn overschreden (>5 mg/m3 
(stof) of > 1 mg/m3 (damp).  

Minimale blootstellingsduur: Eén jaar 
Maximale latentietijd: Niet bekend. 

 



Registratie-richtlijnen 
A013 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

1

 SALPETERZUUR 
 
 (109.01: Salpeterzuur) 
 
Beschrijving van de stof 
Salpeterzuur (HNO3) is een kleurloze of geelachtige vloeistof met een 
verstikkende geur. 
Nitreuze dampen (NOx) worden gevormd als salpeterzuur inwerkt op 
metalen of organisch materiaal (nitratie van katoen of cellulose 
bevattende materialen). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Salpeterzuur wordt veel gebruikt in de industrie, in het bijzonder bij de 
productie van metallische nitraten, ftaalzuur, zwavelzuur, nitrieten, 
salpeterigzuur, trinitrofenol, trinitrotolueen, nitroglycerine en dinitraten 
van ethyleenglycol en kleurstoffen. Het wordt ook gebruikt bij de 
vervaardiging van sieraden, in de farmaceutische industrie en in een 
aantal drukprocessen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 5 mg/m3 (2 ppm). 
 
Lokale gezondheidseffecten 
– Irriterende en corrosieve effecten. 
Salpeterzuur (vloeibaar of de dampen van salpeterzuur en zijn 
verbindingen, gevormd bij chemische reacties met het zuur) geven 
ernstige prikkeling van de huid en slijmvliezen. Een aërosol van 
salpeterzuur kan ernstige irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 
Bij inhalatie van hoge concentraties salpeterzuurdamp kan longoedeem 
optreden, gewoonlijk met een latentietijd van 6 tot 24 uur, soms echter 
pas na 72 uur. 
 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
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 STIKSTOFOXIDEN 
 
 (109.02: Stikstofoxiden) 
 
Beschrijving van de stof 
Verbindingen van stikstof met zuurstof worden stikstofoxiden genoemd. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
Stikstofoxiden (NOx, nitreuze dampen). 
Stikstofmonoxide (NO ) is een kleurloos, nauwelijks in water oplosbaar 
gas. Het oxideert makkelijk tot stikstofdioxide (NO2). 
Stikstofdioxide (NO2) is een roodbruin, nauwelijks oplosbaar gas met een 
zwak zure geur. Het condenseert onder 21o C. De damp is zwaarder dan 
lucht. In de aanwezigheid van water vormt het salpeterzuur en 
stikstofoxide. 
Lachgas(N2O, stikstofhemioxide, distikstofmonoxide) is een kleurloos gas 
met een aangename geur; het is zwaarder dan lucht. 
Stikstoftetraoxide (N2O4) is een polymeer van NO2. Het ontstaat bij 
kamertemperatuur. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
NO2 wordt in kleine, ongeventileerde ruimten aangetroffen bij het boog- 
en het inert-gas-lassen en bij glasblazen. Het is een bijproduct bij de 
vervaardiging van verven en explosieven. Het kan vrijkomen uit kuilvoer. 
Lachgas (N2O) wordt als anesthesie-gas gebruikt. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
NO  30 mg/m3 (25 ppm) 
NO2 4 mg/m3 (2 ppm) 
N2O 152 mg/m3 (80 ppm) 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
Nitreuze dampen en stikstoftetraoxide prikkelen de slijmvliezen van ogen 
en luchtwegen. Bij ernstige blootstelling kan longoedeem ontstaan, 
gewoonlijk na een latentietijd van 6 tot 24 uur (soms tot 72 uur na 
blootstelling). 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
Lachgas veroorzaakt een depressie van het centraal zenuwstelsel. 
Nadere criteria voor registratie zijn (nog) niet beschikbaar. 
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 AMMONIAK 
 
 (109.03: Ammoniak) 
 
Beschrijving van de stof 
Ammoniak (NH3) is bij kamertemperatuur een kleurloos, doordringend, 
verstikkend gas met een bijtende urine geur; het is lichter dan lucht. 
Onder druk kan het makkelijk vloeibaar gemaakt worden en het lost goed 
op in water (ammonia), onder de vorming van ammoniumionen. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Het wordt gebruikt bij de productie van schoonmaakmiddelen, 
bestrijdingsmiddelen, natriumcarbonaat en ammoniakbevattende 
kunstmest. Verder bij de productie van salpeterzuur, explosieven. Tevens 
wordt het gebruikt als koelmiddel en in de olie-industrie. Het komt vrij bij 
kolendestillatie (hoogovens, gasfabriek) en bij de rotting van organisch 
materiaal. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 14 mg/m3 (20 ppm), TGG-15 min. 36 mg/m3 (50ppm) 
 
Gezondheidseffecten 
– Prikkelende en corrosieve effecten. 
Ammoniak kan ernstige irritatie veroorzaken van de huid, ogen en 
luchtwegen. In het algemeen volgt herstel zonder blijvende 
longafwijkingen, maar na een korte blootstelling aan hoge concentraties 
ammoniak zijn verschijnselen als chronische bronchitis, bronchiectasieën 
en een bronchiolitis obliterans beschreven. 
 
Ernstige chemische verbrandingen door spatten in het oog kunnen ook 
restverschijnselen geven (staar, atrofie van de iris en littekens op het 
hoornvlies). 
 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
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 NIKKEL 
 
 (110: Door nikkel en -verbindingen veroorzaakte ziekten) 

 
 
Beschrijving van de stof 
Nikkel is een glanzend, grijswit metaal. Het is buigzaam, smeedbaar en 
hard en heeft een vezelige structuur. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Galvanisch vernikkelen, de productie van nikkel-cadmium accu’s, de 
productie van munten en keukengerei, de vervaardiging van speciale 
soorten hitte- en corrosiebestendig staal. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Metallisch Ni: 1 mg/m3 
Niet kanker verwekkende, in water oplosbare Ni-verbindingen 0,1mg/m3. 
Nikkelcarbonyl (tetracarbonylnikkel) 0,35 mg/m3 (0,05 ppm). 
Op de lijst van kankerverwekkende processen worden genoemd 
“Werkzaamheden, waaraan men wordt blootgesteld aan stof, dampen of 
nevels, die vrijkomen bij roosting en elektroraffinage van nikkelsteen”. 
Nikkel monoxide, nikkeldioxide, nikkelsubsulfide en nikkelsulfide worden 
genoemd in de lijst van kankerverwekkende stoffen. 
 
Gezondheidseffecten 
1. Allergische contacteczeem. 
2. Astma. 
3. Kanker aan de luchtwegen. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Ad 1: Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
Ad 2: Astma: Zie de registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma’. 
Ad 3: Kanker aan de luchtwegen: 
Neusbijholten, sinus ethmoidales, trachea, bronchi, longparenchym. 
Het is nog niet mogelijk met zekerheid uitspraken te doen over welke 
specifieke verbindingen humane carcinogenen zijn en welke niet. Het lijkt 
echter duidelijk dat werk in de nikkelraffinage een risico voor kanker 
oplevert. Dit risico is in het bijzonder verhoogd voor de mensen die op 
posten werken, waarbij blootstelling optreedt aan zeer onoplosbare 
verbindingen zoals nikkelsulfide en nikkeloxiden. 
Voor registratie van deze maligniteiten is een zekere diagnose (PA of 
anderszins) vereist. 
Zie de registratie-richtlijn JOO2 ‘Beroepstumoren’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan nikkel, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring (kwalitatief) (Biologische grenswaarde oplosbare 
nikkelverbindingen  
30 µg/g creatinine); 

• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentieperiode: Twintig jaar. 
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 FOSFOR EN -VERBINDINGEN 
 
 (111: Fosfor of -verbindingen) 
 
Beschrijving van de stof 
Fosfor komt in drie vormen voor: witte (of gele), rode en zwarte fosfor. 
Rode fosfor is weinig toxisch, witte fosfor is zeer toxisch. In verband met 
beroepsmatige blootstelling zijn onder meer de volgende 
fosforverbindingen van belang: fosfine (fosforwaterstof, PH3), fosforzuur 
(H3PO4), fosforpentoxide (P2O5), fosforpentachloride (PCl5), 
fosforpentasulfide (P2S5), fosforchloride (fosfortrichloride, PCl3) en 
fosforoxichloride (POCl3).  
Fosfinegas kan gevormd bij contact van metalen met fosforzuur en door 
verhitting van fosforchloride. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Witte fosfor wordt gebruikt bij de productie van explosieven, rodenticiden 
en kunstmest. Voor de komst van de veiligheidslucifers werd bij de 
productie van lucifers witte fosfor gebruikt, tegenwoordig rode fosfor. 
Zwarte fosfor wordt in de industrie niet gebruikt. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998)  
Gele fosfor 0,1 mg/m3 
Fosforoxichloride (fosforyltrichloride) 0,6 mg/m3 (0,1 ppm) 
Fosforpentachloride 1 mg/m3 
Fosforpentasulfide (difosforpentasulfide) 1 mg/m3 
Fosforpentoxide 1 mg/m3 
Fosfortrichloride 1,5 mg/m3 (0,2 ppm) 
Fosfine (fosforwarerstof) 0,4 mg/m3 (0,3 ppm) (MAC-TGG 15 min.: 1,5 
mg/m3/1 ppm). 
Fosforzuur 1 mg/m3 (0,2 ppm) (MAC TGG 15 min. 2 mg/m3) 
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Gezondheidseffecten 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld  
Fosfor en -verbindingen kunnen de volgende lokale en systemische 
afwijkingen veroorzaken. 
 FOSFOR 
Lokale irriterende en corrosieve effecten 
Witte fosfor ontbrandt spontaan aan de lucht en verspreidt een 
knoflookachtige geur. De rook irriteert de ogen (met lichtschuwheid en 
tranen) en de luchtwegen. In ernstige gevallen kan het longoedeem 
veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling aan fosforrook kan een 
chronische bronchitis veroorzaken. Bij huidcontact veroorzaakt fosfor 
diepe, pijnlijke brandwonden. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
Systemische effecten 
Langdurige opname van hoge doses witte fosfor veroorzaakt anemie, een 
necrose van de kaak met uitvloed van kwalijk riekend pus. Tanden gaan 
los zitten van en er ontstaan ulceraties van het mond-slijmvlies. 
 FOSFORVERBINDINGEN 
Lokale irriterende en corrosieve effecten 
 Fosforzuur, fosforpentoxide, fosforpentachloride, fosforchloride en 
fosforoxichloride veroorzaken bij huidcontact ernstige brandwonden. Zij 
veroorzaken ook irritatie aan de ogen en de luchtwegen. Inademing van 
fosfinegas, fosforpentoxidepoeder en fosforpentasulfide kan na een 
lantentietijd van maximaal 72 uur longoedeem veroorzaken. In sommige 
gevallen kunnen later lever- en nierfunctiestoornissen ontstaan. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
Verdere acute of chronische verschijnselen als beschreven bij fosfor. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan fosfor en 
-verbindingen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek.  
Minimale blootstellingsduur: Maanden tot jaren, afhankelijk van de 
blootstellingsintensiteit. 
Maximale latentietijd: voor longoedeem: 72 uur; voor de overige 
verschijnselen: Jaren. 
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 LOOD  
 

(112: Door lood en -verbindingen veroorzaakte ziekten) 
 

 
Beschrijving van de stof 
Lood is een blauwgrijs, buigzaam en vervormbaar metaal. De 
anorganische zouten van lood(II), loodsulfide en loodoxiden zijn over het 
algemeen niet goed oplosbaar in water. Uitzonderingen zijn loodnitraat, 
loodchloraat en, in veel mindere mate, loodchloride. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Lood- en zinkmijnen; lood- en zinkmetallurgie; constructiebedrijven; 
productie van munitie; insecticiden; accufabrieken; loodgieterswerk; 
kleurstoffen voor verven, glazuren, vernissen, kunststof materialen; 
schermen om lawaai, trillingen en straling af te schermen; containers voor 
corrosieve vloeistoffen; autogeen lassen en snijden; productie van kabels 
en draden; legeringen met antimoon en koper. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Lood en anorganische loodverbindingen 0,15 mg/m3 
Biolologische grenswaarde lood in bloed 700 µg/L 
Loodchromaat zie chroomverbindingen, registratie-richtlijn A010, ‘Chroom 
en -verbindingen’. 
BEI’s (ACGIH, 1998) lood in bloed 300 µg/L; extra voorzorgen voor vrouwen 
in de reproductieve leeftijd. 
 
Gezondheidseffecten 
 
A. Acute systemische effecten 
A.1. Effecten op het maagdarmkanaal. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Constipatie, anorexia, buikpijn of kolieken, waarvoor geen andere oorzaak 
gevonden is en die in de tijd samenhangen met het werken met lood. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties lood, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring 
PbB > 800µg/l 
δ-amino laevulinezuur in urine (ALAU) > 20mg/L; 

• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
Minimale blootstellingsduur: Van een paar uur tot een paar dagen, 
afhankelijk van de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Een week. 

 
A.2. Toxische encefalopathie. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld:  
Aanvankelijk cerebellaire verschijnselen met tremoren, ataxie, dysarthrie, 
later een achteruitgang van de hogere cerebrale functies, psychische 
stoornissen, prikkelbaarheid, depressie en karakterveranderingen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties lood, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring 
PbB > 800µg/l 
δ-amino laevulinezuur in urine (ALAU) > 20mg/L; 

• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
Minimale blootstellingsduur: Van een paar uur tot een paar dagen, 
afhankelijk van de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: een week. 

B. Chronische systemische effecten op: 
B.1. Hemopoiëtisch systeem. 
B.2. Maagdarmsysteem. 
B.3. Centraal en perifeer zenuwstelsel.  
B.4. Nieren. 
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B.5. De voortplanting. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Ad B.1.: Zowel remming van haemsynthese als verandering in de 
globinesynthese kunnen een hypochrome, normo- of microcytaire anemie 
veroorzaken met basofiele korreling van de erythrocyten en reticulo-
cytose. 
Ad B.2.: Constipatie, anorexia, buikpijn of kolieken. 
Ad B.3.: Lood-encefalopathie: de effecten en symptomen variëren van 
gedragsstoornissen (vage subjectieve symptomen en afname van het 
geestelijk en psychomotorisch prestatievermogen) tot een dementieel 
beeld. 
Perifere (motorische) neuropathie. 
Ad B.4.: Chronische loodnefropathie, met aminoacidurie, glucosurie en 
fosfaturie. 
Ad B.5.: Zie de registratie-richtlijn K001 ‘Reproductiestoornissen’. 
b. Blootstelling  
Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige beroepsmatige 
blootstelling aan lood, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
PbB > 600µg/l 
δ-amino laevulinezuur in urine (ALAU) > 10 mg/L; 
Zink protoporfyrine in bloed (ZPP) > 250 µg/100 ml erythrocyten (= 
biologische grenswaarde) 
of > 100 µg/100 ml bloed (= biologische grenswaarde); 

• Monitoring van de lucht op de werkplek: 
N.B. Deze getallen worden gegeven als richtwaarden. Afname van de 
geleidingssnelheid in perifere zenuwen, bepaalde gedrags- en 
psychomotore veranderingen kunnen al optreden bij lagere waarden vanaf 
een PbB  van 400 µg/L. 
De biologische grenswaarden worden momenteel weer herzien. 
Voorgestelde waarden liggen voor mannen bij 300-400 µg/L en voor 
vrouwen in de reproductieve leeftijd op 100-150 µg/L. 
Minimale blootstellingsduur: Eén maand. Voor chronische encefalopathie: 
Zes maanden. 
Maximale latentietijd: 
− Anemie: Drie maanden. 
− Effecten op het maagdarmstelsel: Eén maand. 
− Chronische neurologische symptomen: Eén jaar. 
− Chronische nierinsufficiëntie: Vijftien jaar. 
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 ZWAVELZUUR EN ZWAVELOXIDEN 
 
 (113.01: Zwaveloxiden, en 113.02 : Zwavelzuur) 
 

Beschrijving van de stof 
Zwavelzuur (H2SO4) is een kleurloze, lichtbruine, hygroscopische, 
olieachtige vloeistof. Het verdampt bij temperaturen boven 30o C; bij 
verhitting komt zwaveltrioxide vrij. 
Rokend zwavelzuur (oleum) is een oplossing van zwaveltrioxide in 
geconcentreerd zwavelzuur. Het geeft in lucht een dikke witte rook af. 
Zwaveldioxide (SO2) is een kleurloos, prikkelend gas, dat zwaarder is dan 
lucht. Het wordt in een waterig milieu omgezet in zwaveligzuur (H2SO3). 
Zwaveltrioxide (SO3, synoniem: zwavelzuuranhydride) is een vaste 
kristallijne substantie die, blootgesteld aan de lucht, een prikkelende rook 
afgeeft en met water zwavelzuur (H2SO4) vormt. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Zwavelzuur wordt gebruikt als accuzuur, bij electrolyse en in de 
chemische industrie (productie van kunstmest). Ook wordt het in 
laboratoria gebruikt. 
Zwavelmonoxide komt voor als tussenproduct in verschillende chemische 
processen en heeft geen commerciële toepassing. 
Zwaveldioxide ontstaat wanneer zwavel wordt verbrand (verbranding van 
fossiele brandstoffen) en bij het smelten van metaalerts. Het wordt 
gebruikt als koelmiddel (in vloeibare vorm), bij het vulcaniseren van 
rubber, als bleekmiddel en bij het vervaardigen van zwavelzuur. 
Zwaveltrioxide is een tussenproduct bij de productie van zwavelzuur en 
oleum en wordt gebruikt bij het sulfoneren van organische zuren. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Zwavelzuur 1 mg/m3 
Zwavelmonochloride (dizwaveldichloride) 6 mg/m3 (1ppm) (C) 
Zwaveldioxide 5 mg/m3 (2ppm) 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998): (A2 voor zwavelzuur in een hoog 
geconcentreerde zure anorganische mist). 
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Gezondheidseffecten 
A. Acute gezondheidseffecten 
– Irriterende en corrosieve effecten 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
SO2 wordt op een vochtige huid of op slijmvliezen omgezet in zwavelzuur. 
H2SO4 is schadelijk, niet alleen als vloeistof, maar ook als zure damp. 
Aangezien het een grote affiniteit heeft voor water, etst het de huid en het 
onderliggende weefsel. 
Hoewel de navolgende effecten van toepassing zijn op beide stoffen, geeft 
SO2 toch voornamelijk irritatie en H2SO4 etsing. 
De stoffen zijn zeer irriterend voor de huid (brandwonden), de ogen 
(kerato-conjunctivitis, diepe hoornvliesulceraties, laesies aan de oogleden) 
en de luchtwegen (in ernstige gevallen bronchoconstrictie, laryngospasme 
en, na een wisselende latentietijd, longoedeem). 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan zwavelzuur of zwaveloxiden via huidcontact of inhalatie, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
• Richtwaarden: 
> 52 mg/m3 (20 ppm) SO2: duidelijke irritatie 
> 1040 mg/m³ (400 ppm) SO2: in enkele minuten letaal. 

Minimale blootstellingsduur: Seconden tot minuten. 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen moeten tijdens de 
blootstelling of binnen enkele uren optreden. 
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B. Chronische effecten 
B.1. Op huid en luchtwegen. 
B.2. Beschadiging van het tandglazuur. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Voor B.1.: 
Chronische irritatie leidt tot uitdroging en ulceratie van de huid (met name 
van de handen: chronisch paronychium), een rode gladde tong en een 
gestoorde smaakzin. 
Chronische irritatie van de luchtwegen kan ulceraties van het 
neusslijmvlies geven, bloedneuzen, mogelijk een atrofische rhinitis en 
chronisch obstructieve longafwijkingen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
Voor B.2.: 
De verbindingen tasten vooral de voortanden aan: verlies van glans, 
strepen, ontkalking, gele of bruine vlekken en een versterkte gevoeligheid 
voor warmte/koude. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan zwavelzuur of zwaveloxiden, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele maanden. 
Maximale latentietijd: De eerste klachten moeten al tijdens of kort na de 
blootstelling manifest worden.  
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 ZWAVELKOOLSTOF 
 
(113.03: Door zwavelkoolstof veroorzaakte ziekten) 
 
Beschrijving van de stof 
Zwavelkoolstof (CS2) is een kleurloze, vluchtige vloeistof waarvan de 
damp zwaarder is dan lucht. De stof is zeer ontvlambaar. In zuivere vorm 
heeft het een zoete, aangename en etherische geur. In commerciële 
kwaliteit en in verdunde vorm ruikt het onaangenaam. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen: 
Zwavelkoolstof wordt met name gebruikt in de rubberindustrie en bij de 
productie van viscose (rayon). Het wordt ook gebruikt als oplosmiddel. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
30 mg/m3 (10 ppm)(H) 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998)  
2-thiothiazolidine-4-carbonylzuur (TTCA) in urine aan het einde van de 
dienst 5 mg/ g creatinine. 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
– Irritatie van huid en ogen. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Voor de ernst van de verschijnselen Zie de registratie-
richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 ‘Irritatie van de ogen’. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Aanzienlijke 
beroepsmatige blootstelling aan zwavelkoolstof, aannemelijk op basis van 
de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
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B. Systemische effecten 
B.a. Acute effecten: 
– Neuropsychologische verschijnselen. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Opwinding en verwardheid, een psychotisch beeld met 
hallucinaties, delirium, en zelfmoordneigingen, bewustzijnsverlies, coma. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Aanzienlijke 
beroepsmatige blootstelling aan zwavelkoolstof, aannemelijk op basis van 
de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
CS2-metabolieten (2-thiothiazolidine-4-carbonylzuur (TTCA)) in urine 
(Biologische grenswaarde waaronder geen effecten verwacht mogen 
worden: 100 mg/g creatinine bij einde dienst); 

• Monitoring van de lucht op de werkplek: 
Richtwaarde waaronder geen acute effecten te verwachten zijn: 
600mg/m³ (200 ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Variërend van een paar minuten tot een paar 
uur, afhankelijk van de blootstellingsintensiteit. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
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B.b. Chronische effecten 
De chronische effecten van CS2 kunnen afzonderlijk of tezamen optreden. 
Ze kunnen, enigszins arbitrair, gegroepeerd worden in effecten op: 
(B.b.1.) het centraal zenuwstelsel.  
(B.b.2.) het perifere zenuwstelsel.  
(B.b.3.) het cardiovasculaire systeem. 
(B.b.4.) het reproductiesysteem. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinische beelden 
Ad B.b.1.: 
− Chronische toxische encefalopathie: vermoeidheid, hoofdpijn, 

slaperigheid, geïrriteerdheid, geheugenverlies. Zie de registratie-richtlijn 
H002 ‘Organisch Psychosyndroom’. 

− Parkinson: schade aan het extra-pyramidale systeem. 
− Neuritis retrobulbaris op neurologische of vasculaire basis. 
Ad B.b.2. Toxische polyneuropathie: 
Gemengd sensibel/motorische polyneuropathie waarbij met name de 
onderste extremiteiten worden aangetast.  
Ad B.b.3.: 
Een toename van de incidentie van cardiovasculaire aandoeningen bij 
mensen die blootgesteld zijn aan zwavelkoolstof. 
Ad B.b.4.: Zie de registratie-richtlijn K001 ‘Reproductiestoornissen’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig herhaalde of langdurige 
blootstelling aan zwavelkoolstof, aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
CS2-metabolieten (2-thiothiazolidine-4-carbonylzuur (TTCA)) in urine. 

• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
Minimale blootstellingsduur: Voor chronische encefalopathie: tien jaar. 
Voor de overige aandoeningen één jaar . 
Maximale latentietijd: Syndroom van Parkinson en effecten op het perifere 
zenuwstelsel: vijf jaar na beëindiging van de blootstelling.  
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 VANADIUM EN -VERBINDINGEN 
 
 (114: Vanadium en -verbindingen) 
 
Beschrijving van de stof 
Vanadium is een grijzigwit, corrosiebestendig metaal. De meest 
voorkomende verbindingen zijn vanadiumpentoxide (V2O5), 
vanadiumdioxide (VO2), vanadiumtrioxide (V2O3), natrium-metavanadaat 
(NaVO3) en vanadiumtetrachloride (VCl4). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Metaalindustrie; fotografie; productie van kleurstoffen; katalysator bij de 
productie van zwavelzuur en ftaalzuuranhydride; de productie van 
legeringen van zeer buigzaam staal, dat bestand is tegen sterke trillingen 
(ferrovanadium); legeringen met andere metalen (koper, kobalt, titaan en 
chroom); bij het reinigen van ketels en rookkanalen waarin vanadium-
houdende olie is verstookt. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998)  
 Vanadium-oxiden/halides/sulfaat en vanadaten 0,01 mg/m3 
 Vanadium-metaal/legeringen en vanadiumcarbide: 0,5 mg/m3. 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998)  
 TLV Vanadiumpentoxide 0,05 mg/m3 
 BEI Vanadiumpentoxide bij einde werkweek 50 µg/ g creatinine 
 
Gezondheidseffecten 
Lokale effecten 
1. Allergisch contacteczeem. 
2. Astma. 
3. Irriterende effecten. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Ad 1: 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
Ad 2: 
Zie de registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma’. 
Ad 3:  
Vanadium irriteert de ogen en de bovenste en onderste luchtwegen. In 
ernstige gevallen kan het een heftige obstructieve bronchitis en 
bronchopneumonie veroorzaken. 
Herhaalde of langdurige blootstelling kan leiden tot chronische irritatie van 
de bovenste luchtwegen (rhinitis, faryngitis, chronische bronchitis etc.). 
Daarbij veroorzaakt blootstelling aan vanadium een typische groene 
verkleuring van de tong. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
vanadium, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd 
door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Richtwaarde: 0,2 mg/m3   
Minimale blootstellingsduur: Enkele uren tot dagen, afhankelijk van de 
blootstellingsintensiteit. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 
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 CHLOOR 
 
 (115.01: Chloor) 
 
Beschrijving van de stof 
Bij kamertemperatuur en atmosferische druk is chloor een groengeel gas, 
zwaarder dan lucht. 
Chloorgas heeft een bijtende, verstikkende geur. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen. 
Chloor wordt veel gebruikt in de chemische industrie bij de synthese van 
chloorverbindingen als zoutzuur, hypochloriet, calcium- en zinkchloride en 
organochloorverbindingen. 
Het wordt in de textiel en papierindustrie ook gebruikt als bleekmiddel en 
als een sterk desinfectans bij de waterzuivering. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 3 mg/m3 (1ppm) (C) 
 
Gezondheidseffecten 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Chloor kan een ernstige irritatie geven van huid, ogen, luchtwegen 
(longoedeem). 
Gewoonlijk treedt herstel op zonder restverschijnselen in de longen, maar 
er zijn gevallen beschreven van bronchiolitis, longfibrose en emfyseem. 
Direct contact met vloeibaar chloor veroorzaakt ernstig oogletsel en 
huidlaesies. 
N.B. Chlooracne wordt niet door chloor, maar door bepaalde 
gehalogeneerde aromatische koolwater-stoffen veroorzaakt. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan chloor, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele seconden tot uren (afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling). 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen moeten optreden tijdens 
de blootstelling; longoedeem kan ontstaan na een maximale latentietijd 
van 72 uur. 
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 BROOM 
 
 (115.02: Broom) 
 
Beschrijving van de stof 
Bij kamertemperatuur en atmosferische druk is broom een donkere 
roodbruine vloeistof met een laag kookpunt. Het verspreidt een rode, 
verstikkende damp. De damp is zwaarder dan lucht. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Broom wordt gebruikt in de chemische, farmaceutische en fotografische 
industrie. Het is een bleekmiddel en wordt gebruikt als waterdesinfectans. 
Verder wordt het aan benzine toegevoegd als anti-klopmiddel en wordt 
het gebruikt bij de goudwinning. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 0,7 mg/m3 (0,1ppm) 
 
Gezondheidseffecten 
 

 Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Broomdampen kunnen ernstige irritatie veroorzaken van de huid, de ogen 
en de ademhalingswegen (longoedeem). 
Direct huidcontact met de vloeistof of damp kan pijnlijke chemische 
brandwonden en destruerende ulcera veroorzaken, die slecht genezen en 
vaak diepe littekens achterlaten. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan broom, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele seconden tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Verschijnselen moeten optreden tijdens de 
blootstelling; maximale latentietijd voor longoedeem is 72 uur. 
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 JODIUM 
 
 (115.04: Jodium) 
 
Beschrijving van de stof 
Bij kamertemperatuur en atmosferische druk is jodium een vaste stof in 
de vorm van donkergrijze kristallen met een metaalglans. Bij verhitting 
ontstaat paarse damp. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Productie van jodiumverbindingen, kiemdodende middelen en antiseptica. 
Het wordt gebruikt in fotografisch materiaal. 
(N.B. therapeutische toepassingen: schildklierafwijkingen, lokaal 
desinfectans). 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 1 mg/m3 (0,1 ppm) (C) 
 
Gezondheidseffecten 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Jodiumdamp kan ernstige irritatie geven van ogen, luchtwegen en, in 
mindere mate, van de huid. Blootstelling van de ogen kan een bruine 
verkleuring van het hoornvliesepitheel veroorzaken, gevolgd door erosie 
van het epitheel, maar in het algemeen treedt restloos herstel op. 
Kristallijn jodium of een geconcentreerde oplossing zijn ernstige 
huidirritantia: ze veroorzaken chemische brandwonden met een bruine 
verkleuring. Deze hebben de neiging zich uit te breiden en genezen 
langzaam. 
N.B. Bij farmacologisch gebruik van jodium kan een allergische 
contacteczeem (mogelijk met systemische verschijnselen)  en 
schildklierafwijkingen optreden. Deze verschijnselen worden bij 
beroepsmatige blootstelling niet gezien. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan jodium, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele seconden tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Verschijnselen moeten optreden tijdens de 
blootstelling.  
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 FLUOR EN ANORGANISCHE FLUORIDEN 
 
 (115.05: Fluor en -verbindingen) 
 
Beschrijving van de stof 
Bij kamertemperatuur en atmosferische druk is fluor een corrosief 
groengeel gas met een bittere geur. Het is zeer reactief en gaat 
verbindingen aan met practisch alle andere organische en anorganische 
stoffen, uitgezonderd stikstof en zuurstof. Met water vormt het 
fluorwaterstof en mogelijk fluoroxizuur. 
Fluorwaterstof (HF; waterstoffluoride) is een zeer vluchtig, kleurloos gas 
of vloeistof, dat zeer goed oplost in water en een bittere geur heeft. 
Anorganische fluoriden zijn o.m. calcium-, aluminium-, natrium-, 
magnesium-, lood-, tin- en zwavel-fluorides, stikstoftrifluoride, 
titaniumtetrafluoride en antimoonpentafluoride. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Fluor: bij de synthese van organische en anorganische fluorverbindingen; 
als oxidans in raketbrandstof. 
Fluorwaterstof: bij de productie van organische en anorganische 
fluorverbindingen; als katalysatoren (m.n. de paraffine-alkylering in de 
olie-industrie); voor insecticiden; de blokkering van het gistproces bij het 
bierbrouwen; het verwijderen van zand uit metalen gietstukken; bij het 
polijsten van glas; etsen van glas en glazuur; oplossen van glazuur. 
Fluoriden: als electroliet bij de productie van aluminium, als vloeimiddel 
bij het smelten van nikkel, koper, goud en zilver; als katalysator bij 
organische reacties; bij het fluorideren van drinkwater; als bleekmiddel; in 
gewasbeschermingsmiddelen; in rodenticiden; bij het remmen van 
gistingsprocessen; bij het reinigen van grafiet, metalen, ruiten, glaswerk; 
bij het vervaardigen van kunstmest uit fosfaten onder toevoeging van 
zwavelzuur. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) TGG-15 min.:  
 Fluor: 0,5 mg/m3 (0,24 ppm) 
 HF: 2,5 mg/m3 (3,3 ppm) 
 Fluoriden 3,5 mg/m3  
 
BEI’s (ACGIH, 1998) 
   voor aanvang werk 3 mg/g creatinine 
 
   na werk 10 mg/g creatinine 
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Gezondheidseffecten 
 
I. FLUOR en FLUORWATERSTOF 
 
– Irriterende en corrosieve effecten 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Fluor en fluorwaterstof zijn bijzonder irriterend voor huid, ogen en 
luchtwegen (met mogelijk bronch-spasme, laryngospasme en acute 
pneumonitis, en longoedeem bij massale blootstelling). 
Bij chronische lage blootstelling aan deze stoffen kunnen bloedneuzen en 
klachten van de bijholten ontstaan. 
Huidcontact kan zeer pijnlijke brandwonden tot gevolg hebben. Deze 
chemische brandwonden veroorzaken een diepe weefselbeschadiging. 
Afhankelijk van de concentratie kan het verscheidene uren duren voor er 
verschijnselen optreden. Na absorptie door de huid kunnen ook 
systemische verschijnselen optreden (hypocalciemie).  
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G001 “Beroepsastma” en G002 “Irritatie 
luchtwegen’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan fluor of 
fluorwaterstof, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek. 
Maximale latentietijd: Enkele uren. 
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II. ANORGANISCHE FLUORIDEN 
 
A. Lokale irriterende effecten. 
B. Systemische effecten. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Ad A.: Sommige anorganische fluoriden zijn irriterend voor huid, ogen en 
luchtwegen. 
Bij chronische lage blootstelling aan deze stoffen kunnen bloedneuzen en 
klachten van de bijholten ontstaan. 
 Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G001 “Beroepsastma” en G002 “Irritatie 
luchtwegen’. 
Ad B.: Fluorose van het skelet. 
Een zeer hoge opname van fluoriden kan osteosclerose tot gevolg hebben. 
Dit beeld is röntgenologisch aantoonbaar (eerste tekenen van 
veranderingen in de lumbale wervelkolom en het bekken). In het 
algemeen is er ook enige verbening van banden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Excessieve langdurige of herhaalde 
beroepsmatige blootstelling aan stof of dampen van anorganische fluoriden, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Een belangrijke stijging van de fluorspiegel in de urine gedurende de 
werkdag. Zie grenswaarden. 

N.B. Navraag moeten worden gedaan naar de orale opname van fluoride-
rijke producten, bv. thee, mineraalwater, tandpasta en gefluorideerd 
drinkwater. 
Werknemers die niet recent zijn blootgesteld, maar bij wie wel is 
vastgesteld dat ze fluordepots hebben (fluorose) hebben geen verhoogde 
fluoridespiegel in de urine, tenzij daar een andere reden voor is. 
• Environmental monitoring op de werkplek: 
Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: Eén jaar. 
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 n-HEXAAN 
 
 (116: Alifatische of alicyclische koolwaterstoffen uit 
petroleumether en benzine) 
 
Beschrijving van de stof 
n-Hexaan (C6H14) is een kleurloze, zeer vluchtige, vloeibare alifatische 
koolwaterstof met een kenmerkende geur. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
n-Hexaan wordt voornamelijk toegepast als oplosmiddel, in het bijzonder 
in lijmen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 90 mg/m3 (25 ppm) 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998): (H) 
 BEI : 2,5-hexanedione in de urine >5 mg/g creatinine aan het einde van 
de dienst; (N.B. 2,5-hexanedione is ook een metaboliet van methyl-n-
butylketon). 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
– Irriterende effecten.  
n-Hexaan veroorzaakt irritatie van de huid, ogen en luchtwegen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
B.1. Narcotisch syndroom 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, 
spierzwakte, verwardheid, bewustzijnsverlies, soms coma. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan n-hexaan, waarbij sprake is geweest van een acute n-
hexaan-intoxicatie als gevolg van inademing of huidcontact, aannemelijk op 
basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 2-hexanol of 2,5-hexanedione in urine. 
• Environmental monitoring van de werkplek. Richtwaarden: > 3,5 g/m3 
(1000 ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
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B.2. Perifere polyneuropathie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Een gemengd sensibel-motorische distale neuropathie, 
voornamelijk in de benen: distale paraesthesieën, sensibele stoornissen 
(tastzin, vibratiezin e.d.), pijnlijke krampen; spierzwakte, spieratrofie, 
parese van de ledematen, verlammingen. In ernstige gevallen 
quadriplegie en verlamming van de ademhalingsspieren. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde 
beroepsmatige blootstelling aan n-hexaan via inhalatie of huidcontact, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Richtwaarden: 2-hexanol of  2,5hexanedione  in urine. 

• Environmental monitoring: 
Richtwaarden: > 176 mg/m3 (50 ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Eén maand. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 

 
B.3. Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS). 
Zie de registratie-richtlijn H002 ‘Organisch Psychosyndroom’. 
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 n-HEPTAAN 
 
 (116: Alifatische en alicyclische koolwaterstoffen uit 
petroleumether en benzine) 
 
Beschrijving van de stof 
n-Heptaan (CH3-(CH2)5-CH3; synoniemen methylhexaan, 
dipropylmethaan, hexylmethaan;  
n-heptylhybride) is een kleurloze, zeer brandbare vloeistof, die vrijwel 
onoplosbaar is in water, maar goed oplost in alcohol, benzine en 
chloroform. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
n-Heptaan is een bestanddeel (tot 40%) van verscheidene benzines, 
petroleumethers en brandstoffen. Het wordt voornamelijk gebruikt in de 
rubberindustrie (fabricage van banden). 
Pure n-heptaan (>90%) wordt alleen voor laboratoriumbepalingen 
gebruikt. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 1200 mg/m3 (300 ppm). TGG-15 min. 1600 mg/m3 (400 
ppm). 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Vloeibare n-heptaan irriteert huid en slijmvliezen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
– Narcotisch syndroom 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinische beeld 
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, spierzwakte, 
verwardheid, bewustzijnsverlies, mogelijk coma. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige acute blootstelling aan n-
hexaan (eventuele huidabsorptie mede in aanmerking genomen), 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
• Environmental monitoring: 
Richtwaarden: royaal boven 3,7 g/m3 (900 ppm). Bij een blootstelling 
aan 5000 ppm treden na 4 tot 7 minuten lichte verschijnselen op van de 
kant van het centrale zenuwstelsel. 

Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
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 METHYLEENCHLORIDE 
 
 (117: Gehalogeneerde derivaten van alifatische en alicyclische 
koolwaterstoffen) 
 
Beschrijving van de stof 
Methyleenchloride (CH2Cl2) (syn.: methyleendichloride of 
dichloormethaan) is een kleurloze, vluchtige, in water oplosbare vloeistof. 
Het heeft een zoete geur, die de meeste mensen boven 400-600 mg/m3 

(200-300 ppm) kunnen ruiken, hoewel gewenning aan de geur kan 
optreden. Bij 4700 mg/m3 is de geur intens en zeer irriterend.  
Bij contact met open vuur kan methyleenchloride ontleden in fosgeen. 
Methyleenchloride wordt in het lichaam gedeeltelijk omgezet in 
koolmonoxide.  
De toxiciteit van methyleenchloride is vergelijkbaar met die van andere 
soortgelijke oplosmiddelen en  koolmonoxide. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Methyleenchloride is een ontvettingsmiddel (om verf en lak te 
verwijderen) en het wordt gebruikt als drijfgas voor aërosol-sprays, als 
oplosmiddel voor kunststoffen en als opschuimmiddel. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 350 mg/m3 (100 ppm). TGG-15 min. 1750 mg/m3 (500 
ppm). 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Methyleenchloride is irriterend voor de huid, ogen en luchtwegen 
(longoedeem). 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’.  
 
B. Systemische effecten 
B.a. Acute systemische gezondheidseffecten 

– Narcotisch syndroom 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, sufheid, slap gevoel, verwardheid, 
bewustzijnsverlies, soms coma. 
Na een acute blootstelling kunnen cardiovasculaire en neurologische 
restverschijnselen optreden, waarvan de ernst afhangt van de intensiteit 
van blootstelling (zie ook bij B.b Chronische effecten). 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties methyleenchloride, aannemelijk op basis van de anamnese en 
zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring:  
– Kwalitatief: dichloormethaan in bloed; 
– Kwantitatief: de COHb (carboxyhemoglobine)spiegel in bloed als maat 
voor de ernst van de blootstelling. 
Richtwaarden voor een acute intoxicatie: bij niet rokers een toename 
van 5% COHb of meer binnen één uur na blootstelling of een gelijke 
toename van koolmonoxide in uitademingslucht binnen twee uur na 
blootstelling. 

• Environmental monitoring: 
Richtwaarden: bij blootstelling aan 4700 mg/m3 (2300 ppm) gedurende 
5 minuten, of 600 mg/m3 (300 ppm) gedurende langere tijd, treedt 
duizeligheid op. 

Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
hoogte van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen moeten tijdens de 
blootstelling ontstaan, tot maximaal 24 uur daarna. 

 
B.b. Chronische systemische gezondheidseffecten 
B.b.1.Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS). 
Centrale neurologische verschijnselen, gelijk aan die welke beschreven 
zijn bij de acute blootstelling, kunnen ook optreden bij een herhaalde, 
langdurige blootstelling. 
Zie de registratie-richtlijn H002 ‘Organisch Psychosyndroom’. 
 
 
B.b.2. Exacerbatie van ischemische hartafwijking.  
Langdurige blootstelling, die een stijging van het COHb-gehalte in het 
bloed tot boven de 10% COHb veroorzaakt, kan een exacerbatie 
veroorzaken van een pre-existente ischemische hartziekte. 
 
Om toegeschreven te kunnen worden aan een blootstelling aan 
methyleenchloride moeten de neurologische en cardiovasculaire  
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subacute blootstelling kan deze termijn echter aanzienlijk langer zijn.  
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 TRICHLOORETHYLEEN 
 
 (117: Gehalogeneerde derivaten van alifatische en alicyclische 
koolwaterstoffen) 
 
Beschrijving van de stof 
Trichloorethyleen (CHCl=CCl2, synoniemen trichloorethaan, chloryleen, tri) 
is een niet brandbare vloeistof met een chloroformachtige geur. Het lost 
slecht op in water, wel in organische oplosmiddelen. Damp-lucht-mengsels 
zijn explosief. Onder invloed van hitte ontleedt het onder de vorming van 
dichlooracetyleen, zoutzure dampen, koolmonoxide en fosgeen (zie de 
richtlijnen van deze stoffen). 
De voornaamste metabolieten van trichloorethyleen zijn trichloorethanol 
en trichloorazijnzuur. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Trichloorethyleen wordt gebruikt als oplosmiddel en als extractievloeistof. 
Het vormt een bestanddeel van sommige soorten vlekkenwater. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 190 mg/m3 (35 ppm). TGG-15 min. 538 mg/m3 (100 
ppm). 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 
BEI: Trichloorazijnzuur (TCA) in urine aan het einde werkweek: 100mg/ g 
creatinine. 
 TCA en trichloorethanol (TCE) in urine bij einde dienst/einde 
werkweek: 300 mg/g creatinine. 
 Vrij TCE in bloed bij einde dienst/einde werkweek: 4 mg/L. 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Trichloorethyleen kan irritatie van huid en slijmvliezen veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
B.a. Acute systemische effecten 
– Narcotisch syndroom  
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, sufheid, slap gevoel, verwardheid, 
bewustzijnsverlies, coma. 
N.B. Bij sommige personen bij wie een narcose met tri wordt uitgevoerd, 
kunnen hartritmestoornissen optreden als gevolg van een verlaagde 
gevoeligheidsdrempel voor catecholaminen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige acute blootstelling aan 
trichloorethyleen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring. 
• Environmental monitoring: 
Richtwaarden:  
– Reukdrempel: 108 mg/m³ (20 ppm) 
– Verlengde reactietijd: 594 mg/m³ (110 ppm) 
– Prenarcotisch na zes minuten: 6,9 g/m³ (280 ppm) 
– Zeer snel volledige narcose: 13,5 g/m3 (2500 ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur 
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B.b. Chronische systemische effecten 
B.b.1. Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS) 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Zie de registratie-richtlijn H002 ‘Organisch Psychosyndroom’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan trichloorethyleen, mede ten gevolge van eventuele 
huidabsorptie, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring 
• Environmental monitoring: 
Richtwaarden: ruim boven 270 mg/m³ (50 ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Tien jaar. 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen van afwijkingen aan het 
centrale zenuwstelsel moeten binnen een jaar na staken van de 
blootstelling zijn opgetreden. 

B.b.2. Beschadiging hersenzenuwen. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Paresthesieën of hypesthesie in het verzorgingsgebied van de N. 
trigeminus. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan trichloorethyleen, mede ten gevolge van eventuele 
huidabsorptie, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring. 
• Environmental monitoring: Richtwaarden: ruim boven 270 mg/m³ (50 
ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Verschijnselen van de N. trigeminus moeten 
gedurende of direct aansluitend aan de blootstellingsperiode optreden. 
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 TETRACHLOORETHYLEEN 
 
 (117: Gehalogeneerde derivaten van alifatische en alicyclische 
koolwaterstoffen) 
 

Beschrijving van de stof 
Tetrachloorethyleen (CCl2=CCl2, syn. tetrachlooretheen, 
perchloorethyleen, ‘per’) is een kleurloze, vluchtige, onbrandbare 
vloeistof, met een geur als die van ether. Het is slecht oplosbaar in water, 
maar lost wel op in organische oplosmiddelen. Onder invloed van hitte 
ontleedt het in koolmonoxide, fosgeen en zoutzure dampen (zie de 
respectieve richtlijnen daarover). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Tetrachloorethyleen wordt veel gebruikt bij chemische wasserijen (dry 
cleaning), de behandeling van textiel en het ontvetten van metaal. 
 
Grenswaarden 
MAC (1998) 240: mg/m3 (35 ppm). 
BEI’s  (ACGIH, 1998)  
 Per in eindexpiratoire uitademingslucht (voor de laatste dienst van de 
werkweek): 5 ppm 
 Per in bloed (voor de laatste dienst van de werkweek): 0,5 mg/L 
 Trichloorazijnzuur in urine (voor de laatste dienst van de werkweek): 
3,5 mg/L 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Tetrachloorethyleen kan de huid en slijmvliezen irriteren. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
Van de geabsorbeerde dosis wordt 80-95% onveranderd via de longen 
uitgescheiden. 
Een kleine hoeveelheid (< 3%) wordt gemetaboliseerd in 
trichloorazijnzuur. Als gevolg van stapeling in vetweefsel heeft 
tetrachloorethyleen een lange halfwaardetijd. 
 
B.1. Narcotisch syndroom. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, sufheid, slap 
gevoel, verwardheid, bewustzijnsverlies, coma. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Acute beroepsmatige 
blootstelling aan tetrachloorethyleen, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Tetrachloorethyleen in bloed. 

• Environmental monitoring. 
Richtwaarden: 
– 680 mg/m³ (100 ppm): vage geur, duizeligheid en hoofdpijn na 7 uur 
blootstelling 
– 34 g/m³ (5000 ppm):sterke geur, na een blootstelling van 6 minuten 
treden al klachten op. 

Minimale reactietijd: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de ernst 
van de blootstelling 
Maximale latentietijd: 24 uur 

 
B.2. Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS). 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Zie de registratie-richtlijn H002 ‘Organisch 
Psychosyndroom’. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde 
beroepsmatige blootstelling aan tetrachloorethyleen, rekening houdend met 
eventuele huidabsorptie, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring. 
• Environmental monitoring. Richtwaarde: ruim boven 345 mg/m³ (50 
ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Tien jaar 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen van de CTE moeten binnen 
een jaar na staken van de blootstelling zijn opgetreden. 
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 VINYLCHLORIDE-MONOMEER 
 
 (117: Gehalogeneerde derivaten van alifatische en alicyclische 
koolwaterstoffen) 
 

Beschrijving van de stof 
Bij kamertemperatuur en atmosferische druk is vinylchloride-monomeer 
(VCM, CH2=CHCl) gasvormig. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
VCM wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van polyvinylchloride. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
TGG-1 jaar 3 ppm; TGG-60 min. 15 ppm; TGG-20 min. 20 ppm; TGG-2 
min. 30 ppm. 
VCM staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen voor de mens. 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
VCM kan irriterend zijn voor de huid (contactdermatitis), de ogen 
(keratoconjunctivitis) en de bovenste luchtwegen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
B.1. Narcotisch syndroom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, slap gevoel, 
verwardheid, bewustzijnsverlies, coma. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties  
(> 2,08 g/m³, 800 ppm) VCM, aannemelijk op basis van de anamnese en 
zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. N.B. MAC-TGG! 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 

 
B.2. Syndroom van Raynaud in handen en voeten. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Syndroom van Raynaud 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige beroepsmatige 
blootstelling aan VCM, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 
• Environmental monitoring: 
Richtwaarde: 130 mg/m³ (50 ppm). N.B. MAC-TGG! 

Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: Drie jaar. 

 
B.3. Acro-osteolyse van de eindfalangen van vingers en tenen 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld: Dit fenomeen kan de angioneurotische afwijkingen 
vergezellen. De diagnose wordt gesteld op het röntgenbeeld: 
structuurverlies van de aangetaste falangen. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige 
beroepsmatige blootstelling aan VCM, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
• Environmental monitoring: 
Richtwaarde: 130 mg/m³ (50 ppm). N.B. MAC-TGG! 

Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: Drie jaar. 

 
B.4. Huidafwijkingen aan de acra. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Scleroderma-achtig beeld met een gladde, glanzende 
huid, mogelijk vergezeld door algemene symptomen als arthralgie en 
myalgie. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige 
beroepsmatige blootstelling aan VCM, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
• Environmental monitoring: 
Richtwaarde: 130 mg/m³ (50 ppm). N.B. MAC-TGG! 

Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: Drie jaar. 
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B.5. Levercirrose met portale hypertensie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Syndroom passend bij portale hypertensie; 
levercirrose, bevestigd door een leverbiopsie of, niet invasief, via 
echografie. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige 
beroepsmatige blootstelling aan VCM, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
• Environmental monitoring: 
Richtwaarde: 130 mg/m³ (50 ppm). N.B. MAC-TGG! 

Minimale blootstellingsduur: Twee jaar. 
Maximale latentietijd: Dertig jaar. 
Minimale inductietijd: Vijf jaar. 

 
B.6. Angiosarcoom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Angiosarcoom van de lever. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige 
beroepsmatige blootstelling aan VCM, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
• Environmental monitoring: Richtwaarde 130 mg/m³ (50 ppm). N.B. 
MAC-TGG! 

Minimale blootstellingsduur: Tien jaar. 
Minimale inductietijd: Tien jaar. 

 
Zie ook de registratie-richtlijn K002 ‘Beroepstumoren’. 
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 METHYLBROMIDE 
 
 (117: Gehalogeneerde derivaten van alifatische en alicyclische 
koolwaterstoffen) 
 

Beschrijving van de stof 
Methylbromide (CH3Br, broommethaan) is bij kamertemperatuur en 
atmosferische druk een kleurloos en gewoonlijk reukloos gas. In hogere 
concentraties heeft het een chloorlucht. Het is zwaarder dan lucht. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Methylbromide wordt gebruikt als insecticide, vroeger als 
grondontsmettingsmiddel in de glastuinbouw, als rodenticide, als 
koelvloeistof en als methylerend gas in de chemische industrie. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 1 mg/m3 (0,25 ppm) (H). 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Methylbromide is zeer prikkelend voor de slijmvliezen van het oog en de 
luchtwegen. Het veroorzaakt roodheid, zwelling en blaren. Na een 
latentietijd van 6 tot 24 (soms 48) uur kan longoedeem ontstaan. 
Als vloeistof is methylbromide eveneens zeer prikkelend voor slijmvliezen; 
op de huid veroorzaakt het ernstige brandwonden. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
– Acuut neurologisch beeld. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, wazig zien, misselijkheid en braken, 
gebrek aan eetlust. Daarnaast dysarthrie, ataxie, coördinatiestoornissen, 
spiertrekkingen, fasciculaties, myoclonie en convulsies. 
Herstel kan zeer lang duren en er kunnen restverschijnselen blijven 
(motorische stoornissen, corticale doofheid, neuritis optica). 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Acute intoxicatie met methylbromide via 
inhalatie en/of huidcontact, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: bromide in bloed (kwalitatief). 
• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Van minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
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 BUTYL-, METHYL- EN ISOPROPYLALCOHOL 
 
 (118: Butyl-, methyl- en isopropylalcohol) 
 
Beschrijving van de stof 
De butyl- (butanol, C4H9OH), methyl- (methanol, CH3OH), en isopropyl- 
(isopropanol, CH3CHOHCH3) alcoholen zijn alifatische koolwaterstoffen, 
waarin één waterstofatoom vervangen is door een hydroxylgroep. 
Van butylalcohol (butanol) bestaan vier isomeren:1-butanol, 2-butanol, 
isobutanol en tertiair butanol. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
De drie alcoholen worden in de industrie gebruikt als oplosmiddelen en 
oppervlaktespanningverlagende middelen (detergentia). 
De toepassing van de isomeren van butanol verschilt. Alleen 2-butanol 
mag in parfums gebruikt worden; tertiair butanol wordt als droogmiddel 
gebruikt. 
Methylalcohol wordt algemeen gebruikt om ethanol voor technische 
toepassingen te denatureren. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
 1-Butanol: TGG-15 min. 45 mg/m3 (15 ppm) (H). 
 2-Butanol: 450 mg/m3 (150 ppm). 
 Isobutanol (2-methylpropanol-1): 150 mg/m3 (50 ppm). 
 Tertiair butanol (2-methylpropanol-2): 300 mg/m3 (100 ppm). 
 Methanol: 260 mg/m3 (200 ppm) (H). 
 Isopropanol: 650 mg/m3 (250 ppm). 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 
 BEI methanol in urine bij einde dienst: 15 mg/L. 
 
Gezondheidseffecten 
– Lokale irriterende effecten. 
Deze alcoholen veroorzaken irritatie van de huid, ogen en de 
ademhalingswegen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
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ETHYLEENGLYCOL, DIETHYLEENGLYCOL, 1,4-BUTAANDIOL 
 

(119: Ethyleenglycol,diëthyleenglycol, 1,4-butaandiol, 
alsmede genitreerde derivaten van glycol en glycerol) 

 
Beschrijving van de stof 
Glycolen zijn alifatische koolwaterstoffen met twee hydroxylgroepen. 
Ethyleenglycol of ethaandiol (HOCH2 - CH2OH), diethyleenglycol ((HO-CH2 

-CH2)2-O) en 1,4-butaandiol (HOCH2(CH2)2CH2OH) zijn vloeistoffen met 
een vrij lage dampspanning. Het risico van inhalatie bestaat derhalve 
alleen bij hoge temperatuur, of wanneer aërosolen gevormd worden. 
Onder normale werkomstandigheden zijn de hoeveelheden die via de huid 
worden opgenomen ook laag.  
Het is daarom niet waarschijnlijk dat glycolen onder normale 
werkomstandigheden schadelijke systemische effecten zullen veroorzaken. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Ethyleenglycol en diethyleenglycol worden op grote schaal gebruikt in de 
industrie. Ethyleenglycol wordt vaak toegepast in antivries en in 
koelvloeistoffen; diethyleenglycol wordt toegepast in remvloeistoffen en 
smeermiddelen. Sommige butaandiolen worden gebruikt in cosmetica. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Ethyleenglycol (damp) 26 mg/m3 (10 ppm). 
Ethyleenglycol (druppels) 10 mg/m3. 
 
Gezondheidseffecten 
– Irriterende effecten. 
Deze stoffen kunnen een lichte irritatie van de huid en slijmvliezen 
veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
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 NITRODERIVATEN VAN GLYCOLEN EN GLYCEROL 
 
(119: Ethyleenglycol, diethyleenglycol, 1,4-butaandiol, 
alsmede genitreerde derivaten van glycol en glycerol) 
 

Beschrijving van de stof 
De nitroderivaten van glycolen, glycol (HOC2H4OH) en glycerol 
(HOCH2CH(OH)CH2OH) zijn bij kamertemperatuur en atmosferische druk 
vluchtige vloeistoffen. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Deze verbindingen worden gebruikt als explosieven (nitroglycerine, 
ethyleenglycoldinitraat, propyleenglycoldinitraat); als geneesmiddelen 
(vaatverwijders: nitroglycerine) en als scheepsbrandstof 
(propyleenglycoldinitraat). 
Beroepsmatige blootstelling kan plaatsvinden zowel bij de productie als 
het gebruik van deze producten. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Nitroglycerine (glycerolnitraat): 0,5 mg/m3 (0,05 ppm) (H). 
Ethyleenglycoldinitraat (ethyleendinitraat): 0,3 mg/m3 (0,05 ppm) (H). 
Propyleendinitraat: 0,3 mg/m3 (0,05 ppm). 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Deze stoffen kunnen de huid irriteren. 
Herhaald contact met de huid van de handen kan afwijkingen aan de 
handpalmen en tussen de vingers veroorzaken en, in sommige gevallen 
(waarschijnlijk ten gevolge van vaatspasmen) subunguale ulcera. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
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B. Systemische effecten 
B.a. Acute effecten: Vasodilatatie en methemoglobinemie. 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, blozen, zweten, buikpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, 
hartkloppingen, hypotensie, verwardheid, delirium. 
De verschijnselen worden in het algemeen verergerd door gelijktijdig 
gebruik van alcohol. 
Bij langdurige of herhaalde blootstelling ontstaat tolerantie met betrekking 
tot de hoofdpijn, waardoor deze binnen ongeveer 48 uur kan verdwijnen. 
b Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Aanmerkelijke beroepsmatige blootstelling 
aan deze nitroverbindingen, eventueel ook via huidabsorptie, aannemelijk 
op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring:  
– Aantonen van de betreffende stof  
– De ernst van de methemoglobinemie; 

• Environmental monitoring: 
Richtwaarden ethyleenglycol dinitraat.  
Bij 1,2 mg/m³ (0,2 ppm): binnen 1-3 minuten hypotensie en ernstige 
hoofdpijn. 

Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot enkele uren, afhankelijk 
van de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 
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B.b. Chronische effecten: cardiovasculaire afwijkingen. 
B.b.1. Angina pectoris en mors subita. 
B.b.2. Syndroom van Raynaud. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Ad B.b.1.: Ook zonder voorgeschiedenis van hartvaatziekten. Dit ontstaat 
in het algemeen binnen 24-72 uur na  blootstelling en kan geprovoceerd 
worden door zeer lichte lichamelijke activiteit. Het wordt verklaard als een 
onthoudingsverschijnsel van de vaatverwijders.  
Gedurende de blootstelling kunnen hypotensie en tekenen van 
overprikkelbaarheid optreden. 
Ad B.b.2.: Syndroom van Raynaud. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan deze 
hoge concentraties genitreerde verbindingen, via inhalatie en/of als gevolg 
van uitgebreid huidcontact in het werk, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: 
− Angina pectoris, hypotensie, mors subita: Waarschijnlijk minder dan vijf 

jaar 
− Syndroom van Raynaud: Vijf tot tien jaar afhankelijk van de ernst van 

de blootstelling. 
Maximale latentietijd: voor cardiale klachten en mors subita: Vier dagen. 
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 METHYLETHER, ETHYLETHER, ISOPROPYLETHER,  
 VINYLETHER, DICHLOORISOPROPYLETHER EN 

GUAIACOLMETHYLETHER  
 

(120: Methylether, ethylether, isopropylether, vinylether, 
dichloorisopropylether 

 en guaiacolmethylether en ethylether van ethyleenglycol) 
 

Beschrijving van de stof 
Formule ethers: CnH2n+1 -O- CmH2m+1 (waarbij n gelijk of ongelijk aan m 
kan zijn).  
Met uitzondering van het gasvormige methylether, zijn al deze ethers 
kleurloze, vluchtige vloeistoffen. 
Blootgesteld aan de lucht en/of daglicht vormen zij explosieve peroxiden. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Ethers worden gebruikt als organische oplosmiddelen. 
Methylether (dimethylether), ethylether (diethylether), vinylether worden 
voornamelijk gebruikt als anesthetica. Methylether wordt ook toegepast 
als koelmiddel, drijfgas voor aërosolen en als raketbrandstof. 
Ethylether en dichloorisopropylether zijn industriële oplosmiddelen voor 
vet, olie, harsen en wassen. 
Isopropylether (di-isopropylether) is een commerciële verf- en 
lakverwijderaar, het wordt ook toegepast in rubberlijm en in 
vliegtuigbrandstof en om nicotine uit tabak te extraheren. 
Guaiacolmethylether wordt gebruikt in drukinkt en in oppervlaktecoatings; 
verder zit het als expectorans in bepaalde geneesmiddelen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Methylether: 1910 mg/m3 (1000 ppm) 
Ethylether: 308 mg/m3 (100 ppm); TGG-15 min. 616 mg/m3 (200 ppm). 
Isopropylether: 1050 mg/m3 (250 ppm). 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Langdurig of herhaald huidcontact kan een contacteczeem veroorzaken. 
De kans op eczeem is minder waarschijnlijk bij guaiacolmethylether en 
niet beschreven bij dichloorisopropylether. 
Hoge concentraties ether kunnen ook het oogslijmvlies en de luchtwegen 
prikkelen. Diethylether is voornamelijk prikkelend voor het neusslijmvlies 
en minder voor de ogen en de keel. 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
‘Irritatie van de luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
B.1. Narcotisch syndroom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, slap gevoel, 
verwardheid, bewustzijnsverlies, coma. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties van deze ethers, aannemelijk op basis van de anamnese en 
zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 
Bij dichloorisopropylether of guaiacolmethylether moet eventuele 
huidabsorptie mede in aanmerking worden genomen (dit geldt niet voor 
diethylether). 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 

 
B.2. Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS). 
Bij duidelijke blootstelling over lange tijd aan deze stoffen kan zich een 
toxische encefalopathie (organisch psychosyndroom,CTE/OPS) 
ontwikkelen. 
Zie de registratie-richtlijn H002 ‘Organisch Psychosyndroom’. 
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 ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHER EN  
 ETHYLEENGLYCOLMONOETHYLETHER 
 

(120: Methylether, ethylether, isopropylether, vinylether, 
dichloorisopropylether 

 en guaiacolmethylether en de ethylether van ethyleenglycol) 
 
Beschrijving van de stof  
Ethyleenglycolmonomethylether ( CH3OC2H4OH 2-methoxi-ethanol, EGME) 
en ethyleenglycolmonoethylether (C2H5OC2H4OH, 2-ethoxiethanol, EGEE) 
worden gevormd uit glycerol en een of twee alcoholen. 
Het zijn vluchtige vloeistoffen. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Deze verbindingen worden voornamelijk gebruikt als oplosmiddelen (voor 
lakken, harsen, kleurstoffen e.d.), in de micro-elektronica-industrie 
(productie van halfgeleiders), in hydraulische vloeistoffen en bij de 
vervaardiging van röntgenfilms en cellofaan. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
 EGME: 1 mg/m3 (0,3 ppm) (H). 
 EGEE: 19 mg/m3 (5 ppm) (H). 
   
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 
 BEI EGEE: na dienst bij einde werkweek 2 ethoxyazijnzuur in urine 100 
mg/ g creatinine. 
 
Gezondheidseffecten 
– Lokale irriterende effecten. 
Direct contact met de vloeistof of blootstelling aan hoge concentraties 
dampen kan een irritatie van de conjunctivae veroorzaken. 
Richtwaarde: EGME >127 mg/m3 (50 ppm). 
Zie de registratie-richtlijn J002 ‘Irritatie van de ogen’. 
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 KETONEN, in het bijzonder METHYL-n-BUTYLKETON (MBK) 
 

(121: Aceton, chlooraceton, broomaceton, hexafluoraceton, 
methylethylketon, 

 methyl-n-butylketon, diacetonalcohol, mesityloxide en 2-
methylcyclohexanon) 

 
Beschrijving van de stoffen 
Ketonen (CnH2n+1 - C=O - CmH2m+1) zijn in het algemeen vluchtige en 
brandbare vloeistoffen. Het gemeenschappelijk chemisch kenmerk is een 
carbonylgroep (C=O) verbonden met twee koolstofatomen. 
Intoxicaties zijn gewoonlijk het gevolg van blootstelling aan een mengsel 
van oplosmiddelen, c.q. ketonen. 
De meest gebruikte ketonen zijn: 
aceton (2-propanon, dimethylketon) 
methylethylketon (MEK, 2-butanon) 
methyl-n-propylketon (MPK, 2-pentanon) 
methyl-n-butylketon (MBK, 2-hexanon) 
methyl-n-amylketon (MAK, 2-heptanon) 
methylisobutylketon (MIBK, 4-methyl-2-pentanon) 
methylisoamylketon (MIAK, 5-methyl-2-hexanon) 
diisobutylketon (2,6-dimethyl-4-heptanon) 
cyclohexanon (C6H10O) 
isoforon (3,5,5-trimethylcyclohexanon-2) 
ethyl-n-butylketon(3-heptanon) 
ethylamylketon (5-methyl-3-heptanon) 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Deze ketonen worden in de chemische industrie voornamelijk als 
tussenproduct gebruikt. In de kledingindustrie vinden zij toepassing als 
oplosmiddel voor natuurlijke of synthetische harsen. Verder worden zij 
gebruikt in kleefmiddelen, verven, kleurstoffen, in smeerolie en bij de 
raffinage van wassen en edelmetalen. 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
aceton: 1780 mg/m3 (750 ppm). 
methylethylketon: 590 mg/m3 (200 ppm) (H). 
methyl-n-propylketon: 700 mg/m3 (200 ppm). 
methyl-n-butylketon: 2 mg/m3 (0,5 ppm). 
methyl-n-amylketon: 233 mg/m3 (50 ppm). 
methylisobutylketon: 104 mg/m3 (25 ppm) TGG-15 min. 208 mg/m3 (50 
ppm). 
methylisoamylketon: 233 mg/m3 (50 ppm). 
diisobutylketon: 150 mg/m3 (50 ppm). 
cyclohexanon: TGG-15 min. 50 mg/m3 (12,5 ppm) (H). 
isoforon: 25 mg/m3 (5 ppm) (C). 
ethyl-n-butylketon: 163 mg/m3 (35 ppm). 
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ethylamylketon. 133 mg/m3 (25 ppm). 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten. 
De meeste ketonen zijn prikkelend voor de huid, ogen en de luchtwegen. 
Dit geldt in het bijzonder voor isoforon, en in veel mindere mate voor 
MEK. Als vuistregel geldt dat de prikkelende effecten toenemen met het 
moleculair gewicht en het aantal onverzadigde verbindingen. 
• Richtwaarden voor de prikkelende effecten: 
– isoforon > 56 mg/m³ (10 ppm) 
– aceton > 476 mg/m3 (200 ppm). 

Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
B. 1. Narcotisch syndroom. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, slap gevoel, 
verwardheid, bewustzijnsverlies, coma. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan deze 
ketonen door inhalatoire blootstelling aan hoge concentraties damp of 
aanzienlijk huidcontact, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek (environmental monitoring). 
Effecten op het CZS treden op bij de volgende concentraties: 
− MIBK > 328 mg/m³ (80 ppm) 
− MBK > 600 mg/m³ (150 ppm) 
− Aceton > 476 mg/m³ (200 ppm) 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling en de specifieke ketonverbinding. 
Binnen één uur treden effecten op bij: 
− Aceton 28 g/m³ (12000 ppm) 
− MIBK 2 g/m³ (500 ppm). 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
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B.2. Polyneuropathie. 
Ziektebeeld overeenkomend met dat van n-hexaan.  
Het beeld wordt voornamelijk veroorzaakt door MBK. In veel mindere 
mate hebben andere ketonen, zoals MEK, waaruit dezelfde metabolieten 
worden gevormd, overeenkomstige effecten. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Het klinisch beeld toont een gemengde sensibel-motorische distale 
neuropathie, voornamelijk in de benen, gekenmerkt door: 
− Distale paraesthesieën, sensibele stoornissen (tastzin, vibratiezin e.d.) 

en pijnlijke krampen; 
− Spierzwakte, parese van de ledematen (weer voornamelijk van de 

benen), verlammingen, spier- 
atrofie, quadriplegie en verlamming van de ademhalingsspieren. 

Bij elektrofysiologisch onderzoek wordt een vertraagde geleidingssnelheid 
gevonden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan ketonen, 
aannemelijk op basis van de anamnese, waarbij de verschillende 
opnamewegen in aanmerking moeten worden genomen (inhalatoir, via de 
huid en via ingestie); zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Richtwaarde MBK: 2,5 hexaandion >5 mg/ g creatinine in de urine 
N.B. 2,5 hexaandion is ook een metaboliet van n-hexaan! 

• Environmental monitoring: 
Richtwaarde MBK > 20 mg/m³ (5 ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Eén maand. 

 
B.3. Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS). 
Zie de registratie-richtlijn H002 ’Organisch Psychosyndroom’. 
 
B.4. Toxische hepatitis. 
Er bestaat mogelijk een verband, als gevolg van synergistische effecten, 
tussen het optreden van een toxische hepatitis en de gecombineerde 
blootstelling aan bepaalde gechloreerde oplosmiddelen (CCl4, chloroform) 
en bepaalde ketonen (aceton). 
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 ORGANOFOSFORESTERS 
 
 (122: Organofosforesters) 
 
Beschrijving van de stof 
Organofosfor-insecticiden zijn esters, amiden of thioverbindingen van 
fosforzuur (H3PO4). 
Zij hebben allemaal dezelfde werking, nl. de remming van het 
acetylcholinesterase. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Organofosforesters worden vooral gebruikt als insecticiden. 
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Gezondheidseffecten 
A. Acute systemische effecten 
Het klinisch beeld is gelijk aan dat van een carbamaatintoxicatie (zie 
registratie-richtlijnen A040 en A056). De remming van 
acetylcholinesterase houdt echter lang aan, terwijl het bij de carbamaat-
intoxicatie slechts van korte duur is. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Algemene symptomen: heftig zweten, tranende ogen, visusstoornissen, 
spiertrekkingen, spierzwakte. 
Tractus digestivus: speekselvloed, misselijkheid, braken, diarree, 
buikkrampen. 
Tractus respiratorius: hypersecretie van bronchiaal slijm, beklemd op de 
borst, bronchoconstrictie, kortademigheid, longoedeem. 
Tractus circulatorius: hartritmestoornissen, hypotensie, shock. 
Neurologische verschijnselen: hoofdpijn, duizeligheid, opwinding, angst, 
verwardheid, tremoren, convulsies en coma. Op langere termijn kan een 
polyneuritis optreden. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Aanzienlijke 
beroepsmatige blootstelling aan organofosforverbindingen, eventueel mede 
via huidabsorptie, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek. 
Het tijdstip waarop en de volgorde waarin de klachten en verschijnselen 
optreden is afhankelijk van de specifieke stof, de dosis en de opnameweg. 
Indien mogelijk moet de blootstelling verder aangetoond worden door: 
• Biologische effect monitoring: 
Een duidelijke remming van de cholinesterase-activiteit (ten minste 30% 
daling in activiteit vergeleken met de uitgangswaarde); 

• Environmental monitoring.  
Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: drie dagen. 
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B. Chronische systemische effecten 
– Perifere neuropathie. 
Bepaalde verbindingen (triësters van fosfaat) kunnen een gemengd 
sensibel-motorische neuropathie van de onderste extremiteiten 
veroorzaken. 
 

Registratie-richtlijn 
A. Klinisch beeld: Perifere neuropathie van de onderste extremiteiten 
met sensibele en/of motorische componenten. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde 
beroepsmatige blootstelling aan triësters van fosfaat (eventueel mede via 
huidabsorptie), aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische effect monitoring: 
Meting van de cholinesterase-activiteit; 

• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele jaren, afhankelijk van de ernst van de 
blootstelling. 
Maximale latentietijd: Onbepaald. 
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 CARBAMATEN 
 
 (Niet in de Europese lijst van beroepsziekten) 
 

Beschrijving van de stof 
Carbamaten zijn N-gesubstitueerde esters van carbamaatzuur 
(H2NCOOH). De algemene structuurformule van carbamaten is:  
R1  N  CO  OR2 , waarbij R1 een methyl-, aromatische of 
benzimidazolgroep is en R2 een aromatische of alifatische groep. R1 en R2 
kunnen al dan niet verschillen. 
De zouten en esters van gesubstitueerd carbamaatzuur zijn stabieler dan 
carbamaatzuur zelf. Deze verhoogde stabiliteit is een onmisbare 
voorwaarde voor de synthese van vele verbindingen die als pesticiden 
kunnen worden gebruikt. De toxische effecten, die hierna worden 
genoemd hebben dan ook alleen betrekking op deze bestrijdingsmiddelen. 
 
Toegepast als pesticiden worden de carbamaten in drie hoofdgroepen 
onderverdeeld: 
a. methyl-gesubstitueerde insecticiden 
b. aromatische koolwaterstof-gesubstitueerde onkruidverdelgers 
c. benzimidazol-gesubstitueerde schimmeldodende middelen. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Carbamaten worden toegepast in de landbouw, soms ook als biociden in 
industriële of andere commerciële toepassingen, en in huishoudelijke 
producten. 
Ze kunnen ook gebruikt worden bij de bestrijding van ongedierte. 



Registratie-richtlijnen 
A040 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

2

Gezondheidseffecten 
Het klinisch beeld komt overeen met wat, als gevolg van 
cholinesteraseremming, gezien wordt bij intoxicaties met 
organofosforesters. De remming t.g.v. carbamaten is echter kortdurend, 
terwijl deze bij organofosforesters lang aanhoudt. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Algemene symptomen: heftig zweten, tranende ogen, visusstoornissen, 
spiertrekkingen, spierzwakte. 
Tractus digestivus: speekselvloed, misselijkheid, braken, diarree, 
buikkrampen. 
Tractus respiratorius: hypersecretie van bronchiaal slijm, beklemd op de 
borst, bronchconstrictie, kortademigheid, longoedeem. 
Tractus circulatorius: hartritmestoornissen, hypotensie, shock. 
Neurologische verschijnselen: hoofdpijn, duizeligheid, opwinding, angst, 
verwardheid, tremoren, convulsies en coma. Op langere termijn kan een 
polyneuritis optreden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Aanzienlijke beroepsmatige blootstelling 
aan carbamaten, (rekening houdend met eventuele absorptie via de huid), 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Het tijdstip waarop en de volgorde waarin de klachten en verschijnselen 
optreden zijn afhankelijk van de specifieke stof, de dosis en de 
opnameweg.  
Indien mogelijk moet de blootstelling verder bevestigd worden door: 
• Biologische effect monitoring: 
Een duidelijke remming van de cholinesterase-activiteit (ten minste 30% 
daling van activiteit vergeleken met de uitgangswaarde, gemeten binnen 
zes uur na blootstelling). 

Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
 



Registratie-richtlijnen 
A041 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

1

 METHYLACRYLAAT 
 
 (Niet in Europese lijst van beroepsziekten) 
 
Beschrijving van de stof 
Methylacrylaat ( CH2CHCOOCH3) is een kleurloze, vluchtige en brandbare 
vloeistof met een scherpe geur. Bij bewaren polymeriseert het makkelijk; 
dit proces wordt nog bespoedigd door warmte, licht en peroxiden. Met 
oxiderende stoffen reageert het heftig. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Methylacrylaat wordt voornamelijk gebruikt als een co-polymeer voor 
acrylonitril bij de productie van acryl- en methacrylvezels. Deze worden 
gebruikt in kleding en woningtextiel. Methylacrylaat wordt ook gebruikt bij 
de vervaardiging van thermoplastische coatings, kleefstoffen en 
afdichtmiddelen, amfotere oppervlakte-actieve stoffen voor shampoos en 
bij de synthese van vitamine B1. 
Het wordt ook toegepast in microcapsules of bij het insluiten van 
radioactief materiaal in gepolymeriseerde blokken.  
Verder wordt het gebruikt als hars bij de zuivering en ontkleuring van 
industrieel afvalwater en als hulpmiddel bij het formuleren van pesticiden. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 18 mg/m3 (5 ppm) (H). 
 
Gezondheidseffecten 
1. Irriterende effecten. 
Methylacrylaat prikkelt de slijmvliezen en veroorzaakt tranende ogen. 
Zie de registratie-richtlijnen J002 ‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie 
luchtwegen’. 
 
2. Allergisch contacteczeem. 
Methylacrylaat kan sensibilisering van de huid veroorzaken. Met de 
volgende verbindingen kunnen kruisreacties optreden: methylvinylketon, 
4-vinylpyridine, trimethylolpropaantriacrylaat en pentaërythritol 
triacrylaat. 
Met acrylamide en methylmethacrylaat zijn geen kruisreacties 
waargenomen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen (A. Allergische 
huidafwijkingen)’. 
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 FORMALDEHYDE 
 

(124: Formaldehyde) 
 
Beschrijving van de stof 
Formaldehyde (H2CO, methanal, mierezuuraldehyde) is een kleurloos gas 
dat bij kamertemperatuur kan ontbranden. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Bij beroepsmatige toepassingen gaat het meestal om een 30-50 
gewichtsprocent waterige oplossing: formaline. 
Blootstelling kan optreden gedurende de productie van de stof zelf, bij de 
synthese van kunststoffen die op formol gebaseerd zijn, bij de productie 
van bepaalde chemicaliën, bij desinfectie en in de textielindustrie bij het 
bewerken van huiden en stoffen. 
Het komt ook vrij bij verbranding van bepaalde organische materialen (in 
verbrandingsovens, uitlaatgas) en uit spaanplaat, vervaardigd met 
formaldehydeharsen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 1,5 mg/m3 (1 ppm); TGG-15 min. 3 mg/m3 (2 ppm). 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998): geeft alleen de TGG-15 min. 0,3 ppm (A2, 
C) 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
A.1. Irriterende effecten. 
Formaldehyde is zeer prikkelend voor de huid (kan zelfs ulceratie 
veroorzaken), de ogen en de luchtwegen; na hoge blootstelling kan acuut 
longoedeem optreden. 
• Richtwaarden  
Irritatie van de ogen 0,12 mg/m3 (0,1 ppm) 
Irritatie van de luchtwegen 0,6 mg/m3 (0,5 ppm). 

Zie de registratie-richtlijnen J002 ‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie 
luchtwegen’. 
 
A.2. Allergische effecten. 
Formaldehyde veroorzaakt slechts zelden een allergie. Door zijn 
prikkelende eigenschappen kan het wel gemakkelijk een reeds bestaand 
astma verergeren. 
Zie de registratie-richtlijnen G001 ‘Beroepsastma’ en F002 
‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
B. Systemische effecten 
– Neuskanker. 
Een causale relatie tussen langdurige of herhaalde blootstelling aan 
formaldehyde en neuskanker is bij de mens niet met zekerheid vastgesteld. 
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Ieder geval van neuskanker bij een werknemer, die langdurig en/of 
herhaald aan formaldehyde is blootgesteld, moet derhalve wel gemeld 
worden en zal dan centraal worden beoordeeld, met inachtneming van de 
verstorende factoren. 
Zie de registratie-richtlijn JOO2 ‘Beroepstumoren’. 
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 BENZEEN 
 

(126.01: Door benzeen of homologen veroorzaakte ziekten) 
 

Beschrijving van de stof 
Benzeen is een vluchtige, kleurloze, vloeibare, aromatische koolwaterstof, 
waarvan de damp zwaarder is dan lucht. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Blootstelling is mogelijk tijdens de productie van benzeen via destillatie uit 
teerkool of olie, of bij het reinigen van benzeenopslagtanks. 
In het verleden werd benzeen veel gebruikt als oplosmiddel (lijm, verf, 
vernis, lak, metaalontvetting, chemisch reinigen, drukinkt etc.). 
Tegenwoordig is dergelijk gebruik streng gereguleerd. Het is nog aanwezig 
in autobrandstof (1 tot 5% in benzine). Het wordt wel gebruikt bij de 
synthese van een grote verscheidenheid aan chemische producten 
(nitrobenzeen, chloorbenzeen, fenol etc.). 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 3,25 mg/m3 (1 ppm) (H). 
Benzeen staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen als bewezen 
carcinogeen voor de mens. De door de WGD aangenomen risico’s voor 
leukemie bij verschillende niveaus van blootstelling bedragen: 
− 4 x 10-3 bij 1 ppm 
− 1 x 10-4 bij 25 ppb 
− 1 x 10-6  bij 0,25 ppb. 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998). 
 BEI: S-fenylmercaptuurzuur in de urine bij einde dienst: 25 µg/g 
creatinine. 
Zie ook de volgende paragraaf betreffende biologische monitoring. 
 
Biologische monitoring 
Naast de bepaling van benzeen in bloed en de wat obsolete bepaling van 
fenol in urine zijn nog enkele andere methoden voor BM beschikbaar. 
Hierbij worden enkele grenswaarden gegeven bij een geïntegreerde 
blootstelling (ppm x uur) van 1 ppm; voor een hogere blootstelling zijn de 
BM-waarden evenredig hoger. Aangetekend moet worden dat deze 
grenswaarden nog niet goed gevalideerd zijn en daarom met enig 
voorbehoud moeten worden geïnterpreteerd. 
− Benzeen in uitademingslucht (volgende morgen): ≈ 0,01 ppm 
− Benzeen in urine (einde blootstelling): ≈ 0,3 µg/L 
− t,t-muconic acid in urine (einde blootstelling) ≈ 1,4 mg/g creatinine. 
 
Gezondheidseffecten 
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A. Lokale irriterende effecten. 
Benzeen irriteert de huid, ogen en luchtwegen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Irritatie van huid, ogen en luchtwegen ten gevolge van werken met 
benzeen, van zodanige ernst dat werkverzuim optreedt of waarvoor 
aanpassingen in de werksituatie noodzakelijk zijn – waardoor verder 
contact vermeden wordt. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
benzeen, via damp of huidcontact aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Environmental monitoring. 

 
B. Systemische effecten 
B.1. Narcotische effecten. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld  
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, spierzwakte, 
verwardheid, bewusteloosheid, mogelijk coma. Zie de registratie-richtlijn 
H002 ‘Organisch Psychosyndroom’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties benzeen, (voldoende om een acute benzeenintoxicatie te 
veroorzaken) aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring1: 
Benzeen in uitademingslucht 

• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Variërend van een paar minuten tot een paar 
uur, afhankelijk van de blootstellingsintensiteit. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 

 

                                        
1  Zie paragraaf over biologische monitoring. 
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B.2. Niet-carcinogene hematologische effecten 
– Depressie of hyperplasie van het beenmerg. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
– Depressie beenmerg: thrombocytopenie en/of leukopenie en/of anemie; 
– Hyperplasie beenmerg: thrombocytose en/of leukocytose en/of 
polycythaemie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
benzeen aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd 
door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring1: 
– Benzeen in bloed 
– Benzeen in urine 
– t,t-muconic acid in urine 
– Benzeen in uitademingslucht; 

• Environmental monitoring: 
Richtwaarde: >32 mg/m³ (10 ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Blootstelling gedurende enkele dagen aan 
hoge concentraties  
(>160 mg/m³ = 50 ppm) is al voldoende om een depressie van het 
beenmerg te veroorzaken.  
Voor andere hematologische fenomenen: Eén maand. 
Maximale latentietijd: Eén jaar voor beenmerghyperplasie; één maand 
voor beenmergdepressie. 
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B.3. Leukemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoewel bij benzeenwerkers acute myeloïde leukemie het meest voorkomt, 
zijn er recente aanwijzingen dat ook andere vormen van leukemie 
veroorzaakt kunnen worden door benzeen. 
Iedere vorm van leukemie voldoet derhalve aan de criteria. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
benzeen aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd 
door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring2: 
– Benzeen in bloed 
– Benzeen in urine 
– t,t-muconic acid in urine: 
– Benzeen in uitademingslucht; 

• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Niet van toepassing. 
Minimale latentietijd: Vijf jaar. 

 
Zie de registratie-richtlijn JOO2 ‘Beroepstumoren’. 
 
B.4. Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS). 
 
 
Zie de registratie-richtlijn H002 ‘Organisch Psychosyndroom’. 
 
 

                                        
2 Zie paragraaf over biologische monitoring. 
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        TOLUEEN 
 
 (126.01: Benzeen of homologen) 
 

Beschrijving van de stof 
Tolueen (C6H5CH3) is een vluchtige, bij kamertemperatuur en 
atmosferische druk, licht ontvlambare vloeistof. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Tolueen wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van benzoëzuur, 
benzaldehyde, explosieven en vele andere organische verbindingen. 
Verder wordt het gebruikt als oplosmiddel voor verven, lakken, 
kleefstoffen etc. Ook wordt het toegevoegd aan benzine en wordt het 
gebruikt als extractiemiddel. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 150 mg/m3 (40 ppm). 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 
 BEI: hippuurzuur in urine bij einde dienst 1,6 g/g creatinine 
  tolueen in veneus bloed vóór de laatste dienst van de werkweek: 
0,05 mg/L. 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten. 
Tolueen is prikkelend voor de huid, ogen en luchtwegen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
B.1. Narcotisch syndroom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, slap gevoel, 
verwardheid, bewustzijnsverlies, coma. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Acute intoxicatie door beroepsmatige 
blootstelling aan tolueen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Tolueenspiegel in het bloed   
Hippuurzuuruitscheiding in de urine; 
Tolueen in uitademingslucht (biologische grenswaarde 30µg/L). 

Environmental monitoring: 
Richtwaarde: 750 mg/m³ (200 ppm). 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 

 
B.2. Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS). 
Zie de registratie-richtlijn H002 ‘Organisch Psychosyndroom’. 
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 NAFTALEEN EN VERBINDINGEN VAN NAFTALEEN 
 
 (126.02: Naftalenen) 
 
Beschrijving van de stof 
Naftaleen (twee benzeenringen, C10H8)  is een vaste stof met een vrij hoge 
dampspanning. Naftaleen en zijn verbindingen zijn bijproducten van de 
industriële cokes- en gasproductie; alkylnaftalenen zitten in de 
destillatiefractie met een kookpunt tussen 204o  en 288o C. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Naftaleen wordt in de chemische industrie gebruikt als grondstof bij de 
synthese van een aantal producten zoals houtconserveringsmiddelen en 
motbestendige artikelen. 
Carbonloos doorslagpapier bevat alkylnaftalenen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 50 mg/m3 (10 ppm). 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten. 
Naftalenen zijn prikkelend voor de huid, ogen en luchtwegen. 
In sommige gevallen kan contact met de ogen leiden tot een puntvormige 
keratitis, in uitzonderlijke gevallen zelfs tot een ulcus van de cornea. 
De prikkelende effecten van de alkylnaftalenen wisselen, sommige hebben 
een duidelijk effect, terwijl andere, zoals methylnaftaleen, geen irriterende 
eigenschappen hebben. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
B.1. Acute, aspecifieke effecten. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken, 
tremoren en, in ernstige gevallen, convulsies. In het bijzonder bij 
personen met een congenitale glucose-6-fosfaat-dehydrogenase 
deficiëntie kan een hemolytische anemie optreden. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan zeer hoge concentraties naftaleen, aannemelijk op basis 
van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie en 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Enviromental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Vijftien dagen. 

 
B.2. Chronische effecten.  
Chlooracne kan optreden na blootstelling aan chloornaftalenen.  
Zie hiervoor de registratie-richtlijn A047 ‘Gehalogeneerde aromatische 
koolwaterstoffen (III.B.2)’. 
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 STYREEN EN VINYLSTYREEN 
 
 (126.03: Vinylbenzeen en divinylbenzeen) 
 

Beschrijving van de stof 
Styreen (C6H5CH=CH2, vinylbenzeen) is een kleurloze of gelige vloeistof 
met een karakteristieke geur. Vinylstyreen (divinylbenzeen of 
diethenylbenzeen) komt voor als ortho-, meta- en para-isomeer. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Beroepsmatige blootstelling aan styreen komt voor tijdens het 
syntheseproces en de productie van polymeren (polystyreen), 
copolymeren (acrylonitril-butadiëen-styreen (ABS)) en polyesterharsen. 
Styreen wordt ook gebruikt als oplosmiddel en als additief in 
vliegtuigbrandstof. 
 
Vinylstyreen wordt gebruikt als grondstof bij de productie van polymeren, 
als monomeer bij de productie van insecticiden, als ionenwisselaar bij de 
zuivering van water en in de tandheelkunde. 
 
Grenswaarden 
Styreen: MAC (1998): 107 mg/m3 (25 ppm) 
TLV-BEI (ACGIH,1998)  
 BEI: Amandelzuur in de urine bij einde dienst 800 mg/g creatinine 
 Amandelzuur in de urine voor de volgende dienst 300 mg/g creatinine 
 Fenylglyoxylzuur in urine bij einde dienst 240 m/g creatinine 
 Fenylglyoxylzuur in urine voor de volgende dienst 100 mg./g creatinine 
 Styreen in veneus bloed bij einde dienst 0,55 mg/L 
 Styreen in veneus bloed voor de volgende dienst 0,02 mg/L 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Styreen is irriterend voor huid en slijmvliezen. 
• Richtwaarden: 
Sterk prikkelend: 2,6 g/m3 (600 ppm) 
Acuut optredende klachten en verschijnselen: 3,4 g/m3 (800 ppm). 

Zie de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
B.1. Acuut narcotisch syndroom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, 
slap gevoel, verwardheid, bewustzijnsverlies, mogelijk coma. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan hoge concentraties (vinyl)styreen, eventuele huidabsorptie 
mede in aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en 
zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring:(voor styreen): 
Amandelzuur en fenylglyoxylzuur in de urine, 
Styreen in bloed en in uitademingslucht. 

• Environmental monitoring: 
Richtwaarde: royaal boven 426 mg/m3 (100 ppm). 

Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 

 
B.2. Chronische toxische encefalopathie (CTE/OPS). 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Zie de registratie-richtlijn H002 ‘Organisch 
Psychosyndroom’. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of 
herhaalde beroepsmatige blootstelling aan (vinyl)styreen, eventuele 
huidabsorptie mede in aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring (voor styreen): 
Amandelzuur en fenylglyoxylzuur in de urine, 
Styreen in bloed en in uitademingslucht; 

• Environmental monitoring: Richtwaarde: boven 213 mg/m3 (50 ppm). 
Minimale blootstellingsduur: Tien jaar. 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen van geestelijke 
achteruitgang moeten binnen een jaar na staken van de blootstelling 
manifest worden. 
 



Registratie-richtlijnen 
A047  

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

1

GEHALOGENEERDE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
 

(127: Door halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen 
veroorzaakte ziekten) 

 

Beschrijving van de groep stoffen 

De benzeen-zesring vormt de kern van deze groep van stoffen, die weer 
kan worden onderverdeeld in drie subgroepen: 
I. Benzeenderivaten, waarin één of meer waterstofatomen vervangen zijn 

door één of meer halo-geenatomen. 
Belangrijkste stoffen: chloorbenzeen (monochloorbenzeen), di-, tri-, 
hexachloorbenzeen; broombenzeen (monobroombenzeen); 
chloortolueen (monochloortolueen) en trichloortolueen. 

II.Bifenylen en polyfenylen, waarin één of meer waterstofatomen 
vervangen zijn door één of meer halogeenatomen. 
Belangrijkste stoffen: polychloorbifenylen (PCB’s), polybroombifenylen 
(PBB’s). 

III.Verbindingen met twee of meer benzeenringen (poly-aromatische-
koolwaterstoffen (PAK's) = polycyclische-aromaten (PCA’s)) waarin één 
of meer waterstofatomen vervangen zijn door één of meer 
halogeenatomen. 
Belangrijkste stoffen: gechloreerd naftaleen; hexachloornaftaleen. 

 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
I. Chloor- en broombenzenen, chloortolueen worden voornamelijk 

gebruikt als oplosmiddelen, ongedierte-, onkruid- en 
schimmelverdelgers en als chemische tussenproducten. 

II.Polychloor-, polybroombifenylen werden toegepast in diëlectrische 
vloeistoffen in condensatoren en transformatoren; verder in 
smeermiddelen, weekmakers, synthetische rubber, brandvertragende 
materialen en in carbonloos kopieerpapier. 

III.Chloornaftalenen worden gebruikt in elektrische condensatoren, bij de 
isolatie van elektrische kabels en draden en in additieven voor 
smeermiddelen voor toepassingen onder hoge druk. 
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Grenswaarden  
 
MAC (1998)      MAC TGG 8 uur  MAC-TGG 15 min. 
          mg/m3  ppm  mg/m3 ppm 
Chloorbenzeen 
(monochloorbenzeen)     46   10    
Dichloorbenzeen     150   25  300  50 
Trichloorbenzeen     15,1   2  37,3  5 
Hexachloorbenzeen    0,03   0,0024 
α-chloortolueen     5   1 
2-chloortolueen     250   50 (H) 
Chloorbifenyl (42% Cl)    1    (H) 
Chloorbifenyl (54% Cl)    0,5    (H) 
PCA’s (niet carcinogeen)   0,2 
Hexachloornaftaleen    0,2 
Pentachloornaftaleen    0,5   0,05      
 
TLV-BEI (ACGIH, 1998) 
 BEI chloorbenzeen.  Totaal 4-chloorcatechol in urine bij einde dienst: 
150 mg/g creatinine. 
     Totaal p-chlorofenol in urine bij einde dienst: 25 mg/g 
creatinine. 
  
I. HALOGEENDERIVATEN VAN BENZEEN 
A. Lokale irriterende effecten 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Irritatie van huid, ogen en luchtwegen ten gevolge van 
het werken met gehalogeneerde benzeenverbindingen, van zodanige ernst 
dat werkverzuim optreedt of waarvoor aanpassingen in de werksituatie, 
waardoor verder contact vermeden wordt, noodzakelijk zijn. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige acute 
blootstelling aan gehalogeneerde benzeenverbindingen aannemelijk op 
basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Niet te bepalen, afhankelijk van de ernst van 
de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 

 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
– Narcotisch syndroom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, 
spierzwakte, verwardheid, bewusteloosheid, coma. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige acute 
blootstelling aan hoge concentraties monochloor- of monobroombenzeen 
(eventueel ook via huidcontact), aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Variërend van een paar minuten tot een paar 
uur, afhankelijk van de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 

 
 
II. GEHALOGENEERDE BIFENYLEN (PBB, PCB) 
A. Lokale irriterende effecten 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Irritatie van huid, ogen en luchtwegen ten gevolge van werken met 
gehalogeneerde benzeenverbindingen, van zodanige ernst dat 
werkverzuim optreedt of waarvoor aanpassingen in de werksituatie, 
waardoor verder contact vermeden wordt, noodzakelijk zijn. 
b. Blootstelling 
• Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
gehalogeneerde bifenylen aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 

 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
B.1. Chlooracne.  
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Kleine strogele cysten en comedonen. 
In ernstiger gevallen ontstoken laesies  met grotere cysten, abcessen en 
folliculaire hyperkeratose. 
De typische lokalisatie is het gezicht (waarbij de neus meestal vrij blijft), 
vervolgens de nek, schouders, borst, rug en scrotum. 
De aandoening is extreem hardnekkig en kan in sommige gevallen tot 
tientallen jaren na het stoppen van de blootstelling duren. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige acute, langdurige of 
herhaalde blootstelling aan PCB’s of PBB’s aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werk-plekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
De afwijking treedt over het algemeen op na huidcontact, maar kan ook 
optreden na inhalatie of ingestie. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele weken tot maanden, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 

 
B.2. Toxische hepatitis. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Subklinisch of klinisch beeld van leverfunctiestoornissen ontstaan of 
verergerd in relatie tot blootstelling aan PBB’s/PCB’s. Het betreft over het 
algemeen een reversibele stoornis van de leverfuncties, zelden ernstiger 
afwijkingen. 
b. Blootstelling 
• Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige langdurige of herhaalde 
blootstelling aan gehalogeneerde bifenylen, huidabsorptie mede in 
aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 

Minimale blootstellingsduur: Enkele maanden. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 
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III. HALOGEENDERIVATEN VAN NAFTALEEN 
A. Lokale irriterende effecten 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Irritatie van huid, ogen en luchtwegen ten gevolge van werken met 
gehalogeneerde nafta-leenverbindingen van zodanige ernst dat 
werkverzuim optreedt of waarvoor aanpassingen in de werksituatie, 
waardoor verder contact vermeden wordt, noodzakelijk zijn. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige acute blootstelling aan 
gehalogeneerde naftaleen-verbindingen aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek (environmental monitoring). 
Minimale blootstellingsduur: Niet te bepalen, afhankelijk van de ernst van 
de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 

 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
B.1. Toxische hepatitis. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Leverafwijkingen variërend van subklinische reversibele 
leverfunctiestoornissen tot acute leveratrofie, ontstaan of verergerd in 
relatie tot blootstelling aan gehalogeneerde naftalenen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig langdurige of herhaalde 
blootstelling aan gehalogeneerde naftalenen, eventuele huidabsorptie 
mede in aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en 
zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele maanden. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 
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B.2. Chlooracne. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Kleine strogele cysten en comedonen. 
In ernstiger gevallen ontstoken laesies met grotere cysten, abcessen en 
folliculaire hyperkeratose. 
De typische lokalisatie is het gezicht (waarbij de neus meestal vrij blijft), 
vervolgens de nek, schouders, borst, rug en scrotum. 
De aandoening is extreem hardnekkig en kan in sommige gevallen tot 
tientallen jaren na het stoppen van de blootstelling duren. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig acute, langdurige of 
herhaalde blootstelling aan gehalogeneerde naftalenen (meestal penta- of 
hexachloornaftaleenverbindingen), aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 
De afwijking treedt over het algemeen op na huidcontact, maar kan ook 
optreden na inhalatie of ingestie. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele weken tot maanden, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 
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 PENTACHLOORFENOL 
 
 (128.01: Fenolen of homologen of halogeenderivaten daarvan) 
 

Beschrijving van de stof 
Pentachloorfenol (C6Cl5OH, synoniem PCP) is een vaste, kleurloze 
substantie van naaldvormige kristallen. 
Het is vrijwel onoplosbaar in water, maar lost wel op in alcohol, ether, 
aceton, benzeen en alkalische oplossingen. Het is zwak zuur, sterk lipofiel 
en in geringe mate biologisch afbreekbaar. 
Technische kwaliteit PCP bevat als verontreinigingen verschillende 
gechloreerde fenolen en dibenzo-p-dioxines, echter geen 2,3,7,8-
tetrachloorbenzo-p-dioxine. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
PCP wordt gebruikt als conserveermiddel in hout, textiel en leer; tevens 
als fungicide en desinfectans. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 0,06 mg/m3 (H) N.B. PCP wordt zeer makkelijk 
opgenomen via de huid! 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 
 BEI: totaal PCP in urine vóór de laatste dienst van de werkweek: 2 
mg/g creatinine. 
  vrij PCP in plasma bij einde dienst 5 mg/L.   
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
PCP is prikkelend voor de ogen en de bovenste luchtwegen. 
• Richtwaarden: 
0,003 mg/m3: geen reactie 
1 mg/m3: pijnlijke irritatie van het neusslijmvlies. 
N.B. Bij personen die voor PCP een tolerantie hebben ontwikkeld treden 
ook bij 2,4 mg/m3 nog geen klachten op. 

Zie de registratie-richtlijnen G002 “Irritatie luchtwegen’; J002 ‘Irritatie 
van de ogen’. 
 
B. Systemische effecten 
B.1.a. Acute effecten 
– Acuut hyperthermiesyndroom. 
B.1.b. Subacute effecten 
– Subacuut maagdarmsyndroom. 
Het werkingsmechanisme berust op een ontkoppeling van de oxidatieve 
fosforylering, waardoor een deel van de energie als warmte vrijkomt, 
waarmee de systemische effecten kunnen worden verklaard. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Ad B.1.a.: Excessief zweten, snel gewichtsverlies en dehydratie. In 
ernstige gevallen: bewustzijnsverlies, convulsies, fataal beloop door 
decompensatio cordis, ademstilstand of longoedeem. 
Ad B.1.b.: Buikpijn, braken, diarree. 
b. Blootstelling.  
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties PCP, rekening houdend met een groot risico door 
huidabsorptie, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
De eerste intoxicatieverschijnselen worden manifest bij 3 tot 10 mg 
PCP/L urine of 40-80 mg/L bloed. 
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B.2. Chlooracne. 
Chlooracne wordt waarschijnlijk meer veroorzaakt door de 
verontreinigingen in de PCP dan door de PCP zelf. 
 

Registratie-richtlijn   
a. Klinisch beeld 
Kleine strogele cysten en comedonen. 
In zeer ernstige gevallen ontstoken laesies met grotere cysten, abcessen 
en folliculaire hyperkeratose. 
De typische lokalisatie is het gezicht (waarbij de neus meestal vrij blijft), 
vervolgens de nek, schouders, borst, rug en scrotum. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Acute, langdurige of herhaalde 
beroepsmatige blootstelling aan PCP, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: pentachloorfenol in urine. 
• Environmental monitoring. 
De afwijking treedt over het algemeen op na huidcontact, maar kan ook 
optreden na inhalatie of ingestie. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele weken tot maanden, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 
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  HALOGEENDERIVATEN VAN ALKYLARYLSULFONATEN EN 

ALKYLARYLOXIDEN 
 
 (128.03 en 128.04: Alkylarylsulfonaten en alkylaryloxiden). 
 
Beschrijving van de stoffen 
Sulfonzuur is een organisch zuur met één of meer sulforadicalen: RC--
SO2OH. De algemene structuurformule voor alkylgroepen is CnH2n+2 (R); 
een ‘arylgroep’ (Ar) is een aromaatgroep. 
De basisverbinding voor alkylarylsulfonaten is benzeensulfonzuur met een 
alkylgroep in de parapositie. 
Met metaalhydroxiden worden metaalzouten gevormd. Verdere 
halogenering levert de halogeenderivaten op, bv. gechloreerd 
polypropyleenbenzeensulfonaat of gechloreerd hexaanbenzeensulfonaat. 
 
Alkylaryloxiden zijn gehalogeneerde verbindingen van alkylaryloxiden  
(R--O--Ar) of ethers. De belangrijkste zijn de gehalogeneerde 
verbindingen van anisool (C6H5COCH3, methylfenylether: 2-chlooranisool, 
2,4-dichlooranisool, tri-, tetra- pentachlooranisool, gebromeerde, 
gejodeerde of gefluorideerde anisoolverbindingen. 
Er zijn geen gegevens over de humane toxiciteit van deze verbindingen 
beschikbaar. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Alkylarylsulfonaten: sommige sulfonaten worden in veel 
huishoudproducten gebruikt, andere worden afzonderlijk of samen met 
andere stoffen therapeutisch gebruikt als bactericide of antiseptische 
middel. 
Alkylaryloxiden: worden alleen gebruikt voor synthesedoeleinden in de 
organische chemie. Het meest gebruikt wordt 2-chlooranisol, een 
methoxyfenylverbinding. 
 
Lokale gezondheidseffecten 
1. Irriterende effecten. 
De gehalogeneerde alkylarylsulfonaatverbindingen kunnen prikkeling 
geven van de ogen en in sommige gevallen de huid ontvetten. 
Zie de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’. 
 
2. Allergisch contacteczeem. 
Sommige gehalogeneerde alkylarylsulfonaatverbindingen kunnen een 
allergisch contacteczeem veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
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 BENZOCHINON 
 
 (128.05: Benzochinonen) 
 
Beschrijving van de stof 
Benzochinon (chinon, 1,4 benzochinon) is een oxiderende, vluchtige en 
brandbare vaste stof, die gele kristallen vormt. Bij warmtetoevoer 
sublimeert de verbinding onder vorming van gassen. 
Het heeft een doordringende geur, die lijkt op die van chloor. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Benzochinon wordt vooral gebruikt als tussenproduct bij de vorming van 
hydrochinon, kleurstoffen en fungiciden. Het wordt ook gebruikt in de 
fotografie en bij het verven van huiden. 
Het wijdverbreide gebruik berust op zijn eigenschap bepaalde 
stikstofverbindingen om te zetten in een aantal verschillende kleurstoffen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998):  p.benzochinon 0,4 mg/m3 (0,1 ppm). 
 
Gezondheidseffecten 
1. Lokale irriterende effecten. 
Benzochinon irriteert de slijmvliezen van de luchtwegen en de ogen. 
m.a.g. conjunctivale prikkeling en in sommige gevallen oedeem en 
ernstige ulcera van het hoornvlies. 
Zie de registratie-richtlijnen G002 “Irritatie luchtwegen’; J002 ‘Irritatie 
van de ogen’. 
 
2. Vitiligo. 
Zie de registratie-richtlijn F003 ‘Vitiligo’. 
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3. Oogbeschadiging. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Chronische blootstelling kan geleidelijk een bruine verkleuring van de 
conjunctivae en cornea veroorzaken. 
Kleine troebelingen en structuurveranderingen in de cornea veroorzaken 
een verlies aan gezichtsscherpte. De verkleuringen zijn reversibel, maar 
de geleidelijker optredende structurele veranderingen in de cornea kunnen 
progressief worden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige en/of herhaalde 
beroepsmatige blootstelling aan benzochinon, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek: 
Minimale blootstellingsduur: Twee jaar. 
Maximale latentietijd: Eén jaar. 
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 AROMATISCHE AMINEN 
  
 (129.01: Aromatische aminen of aromatische hydrazinen of  
 halogeen-, fenol-, nitro-, nitri- of sulfonderivaten daarvan) 
 

Beschrijving van de stof 
Aromatische aminen zijn chemische verbindingen afgeleid van 
aromatische koolwaterstoffen waarbij ten minste een waterstofatoom is 
vervangen door een aminogroep (-NH2). 
De meest gebruikte verbindingen zijn: aniline, aminofenol, toluïdine, 
4,4-diamino-difenylmethaan (MDA) en fenyleendiamine (p-
benzeendiamine). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Synthese van verven en kleurstoffen: als tussenproduct bij de productie 
van isocyanaten; versnellers en anti-oxidantia in de rubberindustrie; 
farmaceutische industrie. 
N.B. Productie en gebruik van de volgende aromatische aminen en hun 
zouten is in de Europese Unie, op grond van de Commissie Richtlijn 
88/364/EEC, verboden: 
− 2-naftylamine  
− 4-aminodifenyl 
− benzidine 
− 4-nitrodifenyl. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
m-toluïdine  9 mg/m3 (2 ppm) (H) 
p-toluïdine  9 mg/m3 (2 ppm) (H) 
m-benzeendiamine  0,1 mg/m3  
p-benzeendiamine  0,1 mg/m3 (H) 
4-nitroaniline  6 mg/m3 (1 ppm) 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998): aniline en homologen 2 ppm (H) 
 BEI  aniline:  totaal p-aminofenol in urine bij einde dienst 50 mg/g 
creatinine 
  methemoglobin inducers: gedurende of bij einde dienst 1,5 % 
methemoglobine. 
 
Gezondheidseffecten 
Aromatische aminen kunnen verschillende klinische beelden veroorzaken. 
De effecten kunnen worden onderverdeeld in onderstaande categorieën. 
A. Lokale effecten 
1. Irriterende effecten. 



Registratie-richtlijnen 
A051 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

2

Aromatische aminen kunnen de huid, ogen en bovenste luchtwegen 
prikkelen. 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
 
2. Allergische effecten. 
Sommige aromatische aminen kunnen een overgevoeligheid van de huid 
en luchtwegen veroorzaken, b.v. para- en metafenyleendiamine, 
nitroanilines. Zie registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’ 
en G001 “Beroepsastma’.  
 
B. Systemische effecten 
a. Acute hematologische effecten. 
B.a.1. Methemoglobinemie. 
B.a.2. Hemolytische anemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
B.a.1. Methemoglobinemie 
a. cyanose; treedt op bij een metHb >10% 
b. hypoxie; treedt op bij een metHb > 20-25%. 
In ernstiger gevallen treden hypotensie, hoofdpijn, denkstoornissen en 
afwijkingen van het centraal zenuwstelsel op. 
B.a.2. Hemolytische anemie: Anemie met Heinz-body’s in de rode cellen. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde acute of 
intensieve beroepsmatige blootstelling aan aromatische aminen, waarvan 
bekend is dat ze een schadelijke werking op de rode bloedlichaampjes 
hebben, zoals fenylhydroxylamine, p-nitroaniline, aniline (rekening 
houdend met eventuele opname via de huid). De blootstelling moet 
aannemelijk zijn op basis van de anamnese en zo mogelijk worden 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring: >5% methemoglobine; 
• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Vier dagen. 

 
B.b. Chronische systemische effecten 
B.b.1. Toxische hepatitis. 
Bij een te hoge beroepsmatige blootstelling aan aromatische aminen 
treden i.h.a. leverfunctiestoornissen op. Deze leverfunctiestoornissen 
kunnen beperkt blijven tot reversibele functiestoornisen maar ook leiden 
tot een ernstige leveratrofie. 
Van MDA is bekend dat orale opname heeft geleid tot geelzucht. 
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B.b.2. Blaaskanker. 
Na langdurige blootstelling aan bepaalde aromatische aminen bestaat een 
kans op het optreden van blaaskanker. Er is een verband aangetoond met 
blootstelling aan 2-naftylamine, 4-aminodifenyl, benzidine (zie hiervoor). 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Blaascarcinoom, PA-bevestigd. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan deze aminen, eventule opname via de huid mede in 
aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: methemoglobinemie, Hb-adducten;. 
• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Minimale inductietijd: Tien jaar. 

 
Zie de registratie-richtlijn J002 ‘Beroepstumoren’. 
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 ALIFATISCHE AMINEN EN HALOGEENDERIVATEN DAARVAN 
 
 (129.02: Alifatische aminen en halogeenderivaten daarvan) 
 

Beschrijving van de stof 
Alifatische aminen zijn afgeleiden van ammoniak, waarin een of meer 
waterstofatomen vervangen zijn door een, twee of drie alkyl- of 
alkanolradicalen. De meest gebruikte aminen zijn gassen of vrij vluchtige 
vloeistoffen. Voorbeelden: 
Monoaminen: I  – methylamine 
   II – dimethylamine, diethylamine 
 III – trimethylamine, triethylamine 
Polyaminen: diamine 
 methyleendiamine 
 1,2-diaminoethaan (ethyleendiamine) 
 tetrahexamethyleendiamine 
 triamine 
 2,2’-imonodi(ethylamine) = (diethyleentriamine) 
Alkanolamine: 
 hanolamine 
 triethanolamine 
 dimethylethanolamine 
Gehalogeneerde 
derivaten: chlooramine. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Chemische tussenproducten bij de synthese van farmaceutische 
producten, kleurstoffen, ionenwisselaars, emulgatoren en detergentia voor 
gebruik in de kunststofindustrie (katalysatoren, uithardmiddelen) en in de 
textiel-, leder- en fotografische industrie. Verscheidene aminen 
(ethanolaminen) worden gebruikt in smeerolie of als oplosmiddelen. 
Sommige typen vloeimiddelen in soldeerstaven bevatten alifatische 
aminen. 
 Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
methylamine 6,4 mg/m3 (5 ppm); TGG-15 min. 19 mg/m3 (15 ppm) 
dimethylamine 1,8 mg/m3 (1 ppm) 
diethylamine 15 mg/m3 (5 ppm) 
trimethylamine 1 mg/m3 (0,4 ppm) 
triethylamine 20 mg/m3 (5 ppm), TGG-15 min. 40 mg/m3 (10 ppm) 
1,2-diaminoethaan 18 mg/m3 (7,2 ppm) 
2,2’-imonodi(ethylamine) 4 mg/m3 (1 ppm) 
triethanolamine 5 mg/m3 
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Gezondheidseffecten 
1. Irriterende en corrosieve effecten. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Irriterende en corrosieve effecten. 

Alifatische aminen zijn basische stoffen en vormen sterk alkalische 
oplossingen. Ze zijn (in gas- of dampvorm en als vloeistof) zeer 
prikkelend voor de huid, slijmvliezen en ogen. 

− Cornea-oedeem. 
Alifatische aminen kunnen oedeem van het hoornvlies met blaasjes 
veroorzaken m.a.g. wazig zien en het zien van ‘halo’s’ rond 
lichtbronnen. 

b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan alifatische aminen, aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Kort. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 

 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
 
2. Allergische effecten. 
a. Allergisch contacteczeem. 
De voornaamste allergenen zijn: ethyleendiamine, 
tetrahexamethyleendiaminen, chlooramine (urtica-ria). 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
b. Astma. 
De voornaamste allergenen zijn: methyleendiamine, ethyleendiamine en 
diethyleentriamine. 
Zie de registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma’. 
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 NITRODERIVATEN VAN AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
 
 (130.01: Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen) 
 

Beschrijving van de stoffen 
Aromatische nitroverbindingen zijn verbindingen waarin ten minste één 
waterstofatoom uit de benzeenring vervangen is door een nitrogroep 
(NO2). 
Een aantal daarvan, zoals de genitreerde fenolverbindingen, wordt in een 
aparte richtlijn behandeld (A054). Van de overige worden alleen de meest 
gebruikte verbindingen in dit document behandeld. 
 
Bij nitrobenzeen, dinitrobenzeen of trinitrotolueen zijn respectievelijk één, 
twee of drie waterstofatomen van de benzeenring vervangen door 
nitrogroepen. 
Dinitrobenzeen komt in drie isomeren voor: ortho- meta- en 
paradinitrobenzeen. 
Technische kwaliteit dinitrotolueen (DNT) bestaat voornamelijk uit 2,4-
DNT en 2,6-DNT; bij trinitrotolueen is dat 2,4,6 TNT. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Deze nitroverbindingen worden gebruikt als oplosmiddel, bij de 
vervaardiging van verven, kleurstoffen, explosieven, cosmetica, 
pesticiden, kunststoffen (isocyanaten) en farmaceutische producten. 
Nitrobenzeen wordt gebruikt bij de productie van aniline; als oplosmiddel 
voor sommige verven; in schoenpoets en glansmiddelen voor de vloer; in 
onderhoudsmiddelen voor leer. 
Dinitrobenzeen wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van 
verfstoffen, explosieven en celluloid. 
Dinitrotolueen wordt vooral gebruikt bij de synthese van organische 
verbindingen, verven en bij de vervaardiging van explosieven. 
Trinitrotolueen wordt voornamelijk als explosief gebruikt. 
4-Nitrodifenyl mag op grond van de EU-Richtlijn 88/364/EEC niet meer 
geproduceerd worden. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
nitrobenzeen 5 mg/m3 (1 ppm) 
dinitrobenzeen 1 mg/m3 (0,15 ppm) (H) 
dinitrotolueen 0,15 mg/m3 (H) 
trinitrotolueen 0,1 mg/m3 (0,01 ppm) (H) 

 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998) 
  BEI Methemoglobin inducers: gedurende of bij einde dienst 1,5 % 
methemoglobine. 
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Gezondheidseffecten 
 
I. NITROBENZEEN 
 
A. Lokale effecten 
A. 1. Irriterende effecten. 
Nitrobenzeen is prikkelend voor huid en slijmvliezen. 
Zie de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
A.2. Allergisch contacteczeem. 
Nitrobenzeen kan een allergische dermatitis veroorzaken, maar dit komt 
weinig voor. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
B. Acute systemische effecten 
Hematologische afwijkingen: 
a. Methemoglobinemie. 
b. Hemolytische anemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
B.a. Methemoglobinemie; deze ontstaat met een latentietijd van 1 tot 4 
uur. 
a. cyanose; treedt op bij een metHb >10% 
b. hypoxie; treedt op bij een metHb > 20-25% 
c. latere verschijnselen: hypotensie, hoofdpijn, misselijkheid, 
denkstoornissen en afwijkingen van het centraal zenuwstelsel. 
B.b. Hemolytische anemie: 
Anemie met Heinz-body’s in de rode cellen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige herhaald acute of 
intensieve blootstelling aan nitro-benzeen, huidopname mede in 
aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Dosis-afhankelijke spiegels van methemoglobinemie (>5%) in bloed en 
p-nitrofenol in urine (biologische grenswaarde 5 mg/g creatinine aan het 
einde van de werkweek); 

• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Vier dagen. 
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II. DINITROBENZEEN 
Komt voor als ortho-, meta- en para-isomeer. 
De meta-isomeer wijkt in toxicologisch opzicht af en veroorzaakt ook 
testiculaire afwijkingen. 
 
A. Lokale effecten 
1. Irriterende effecten. 
Dinitrobenzeen is prikkelend voor huid en slijmvliezen. 
Zie de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
 
B. Acute systemische effecten 
Hematologische afwijkingen: 
a. Methemoglobinemie. 
b. Hemolytische anemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
B.a. Methemoglobinemie: 
a. cyanose; treedt op bij een metHb >10% 
b. hypoxie; treedt op bij een metHb > 20-25% 
c. latere verschijnselen: hypotensie, hoofdpijn, misselijkheid, 
denkstoornissen en afwijkingen van het centraal zenuwstelsel. 
B.b. Hemolytische anemie: 
Anemie met Heinz-bodies in de rode cellen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig herhaald acute of 
intensieve blootstelling aan dinitro-benzeen, huidopname mede in 
aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: Dosis-afhankelijke spiegels van 
methemoglobinemie; 

• Environmental monitoring.  
Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Vier dagen. 
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III. DINITROTOLUEEN 
 
A. Lokale irriterende effecten 
Lokale prikkelende effecten zijn ongebruikelijk. 
 
B. Acute systemische effecten 
Hematologische afwijkingen: 
B.a. Methemoglobinemie. 
B.b. Hemolytische anemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
B.a. Methemoglobinemie: 
a. cyanose; treedt op bij een metHb >10% 
b. hypoxie; treedt op bij een metHb > 20-25% 
c. latere verschijnselen: hypotensie, hoofdpijn, misselijkheid, 
denkstoornissen en afwijkingen van het centraal zenuwstelsel. 
B.b. Hemolytische anemie: 
Anemie met Heinz-body’s in de rode cellen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig herhaald acute of 
intensieve blootstelling aan dinitro-tolueen, huidopname mede in 
aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring:  
Dosis-afhankelijke spiegels van methemoglobinemie (>5%) in bloed 
Dinitrobenzoëzuur en dinitrobenzylglucuronide in urine; 

• Environmental monitoring. 
docuMinimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk 
van de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Vier dagen. 

 
IV. TRINITROTOLUEEN (2,4,6 TNT) 
 
A. Lokale effecten 
A.1. Irriterende effecten. 
Trinitrotolueen kan irritatie geven van de slijmvliezen van ogen, neus en 
keel. Het optreden van een acute dermatitis is ongebruikelijk, maar kan 
optreden na langdurige of herhaalde blootstelling. Deze wordt dan 
gekenmerkt door papels, oedeem en schilfering. Soms treedt een oranje 
verkleuring op van handen, armen en gelaat. 
Zie de registratie-richtlijnen J002 ‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie 
luchtwegen’. 
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A.2. Allergisch contacteczeem. 
Trinitrotolueen kan een allergische dermatitis veroorzaken, maar dit komt 
zelden voor. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
B.a. Acute systemische effecten 
B.a.1. Hematologische afwijkingen. 
B.a.2. Acute hepatitis. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
B.a.1. Methemoglobinemie: 
a. cyanose; treedt op bij een metHb >10% 
b. hypoxie; treedt op bij een metHb > 20-25% 
c. latere verschijnselen: hypotensie, hoofdpijn, misselijkheid, 
denkstoornissen en afwijkingen van het centraal zenuwstelsel. 
B.a.2. Acute hepatitis. 
Een acuut optredende geelzucht is beschreven bij personen, die waren 
blootgesteld aan hoge doses TNT. Er zijn sterfgevallen gemeld als gevolg 
van deze toxische hepatitis. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig herhaald acute of 
intensieve blootstelling aan TNT, huidopname mede in aanmerking 
genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring: 2,4 dinitro-6-aminotolueen en 2,6 dinitro-4-
aminotolueen in urine; 

• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Van enkele minuten tot uren, afhankelijk van 
de ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: Methemoglobinemie: vier dagen.  
Acute hepatitis: Zeven dagen. 



Registratie-richtlijnen 
A053 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

6

 
B.b. Chronische systemische effecten 
– Aplastische anemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Een aplastische anemie met purpura is beschreven bij werknemers in 
TNT-munitiefabrieken. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig herhaald acute of 
intensieve blootstelling aan TNT, huidopname mede in aanmerking 
genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Environmental monitoring.  
Minimale blootstellingsduur: Enkele maanden. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 

 
V. 4-NITRODIFENYL 
Zie de registratie-richtlijn A051 ‘Aromatische aminen’. 
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NITRODERIVATEN VAN FENOLEN EN DERIVATEN VAN 
HYDROXIBENZONITRIL 

 
 (130.02: Nitroderivaten van fenol en homologen) 
 

Beschrijving van de stof 
Deze stoffen zijn dinitroderivaten van fenol (C6H5OH): dinitrofenol, dinitro-
ortho-cresol (2-methyl-4,6-dinitrofenol), dinoseb, de zouten daarvan en 
de gehalogeneerde derivaten van hydroxibenzonitril (C6H4OHCN): ioxinil, 
bromoxinil. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Deze stoffen worden voornamelijk gebruikt als herbiciden. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
2-methyl-4,6-dinitrofenol 0,2 mg/m3 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale irriterende effecten 
Deze stoffen irriteren de huid en de slijmvliezen van ogen en luchtwegen. 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
 
B. Systemische effecten 
De systemische effecten van al deze stoffen zijn een gevolg van de 
ontkoppeling van de oxidatieve fosforylering. 
 
B.a. Acute effecten. 
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B.b. Subacute effecten. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Ad B.a.: Hyperthermie met profuus zweten en snel gewichtsverlies. 
Ad B.b.: Gastro-intestinale verschijnselen: buikpijn, braken, diarree en in 
sommige gevallen een toxische hepatitis. 
In bepaalde gevallen kan geelkleuring van de huid optreden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties van deze verbindingen, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Aantonen van de stoffen zelf of hun metabolieten in lichaamsvloeistoffen 
of urine; 

• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 
– Acute effecten: Twee dagen. 
– Subacute effecten: Zeven dagen. 
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 ANTIMOON EN ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDINGEN  
 (excl. antimoonhydride (stibeen)) 
 
 (131: Antimoon en -derivaten) 
 
Beschrijving van de stof 
Antimoon is in kristallijne vorm een zilver-wit element. Het komt zowel in 
anorganische als organische verbindingen voor. Voorbeelden van 
anorganische Sb-verbindingen zijn antimoon-tripentoxide, 
antimoontripentasulfide, antimoontrichloride, antimoonkaliumtartraat, 
antimoon-natriumdimercapto-succinaat. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Blootstelling kan plaatsvinden bij de antimoonwinning en -raffinage. 
Antimoon komt voor in legeringen met bv. lood, koper en tin, en het 
wordt toegepast in de elektronische-, textiel-, glas-, keramische- 
(kleurstoffen en verven), rubber- en luciferindustrie. 
Sommige derivaten worden gebruikt bij de behandeling van parasitaire 
aandoeningen. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 0,5 mg/m3 
 
Gezondheidseffecten 
1. Irriterende effecten. 
Antimoon en de anorganische Sb-verbindingen veroorzaken irritatie van 
de huid, ogen en de luchtwegen. Blootstelling aan hoge concentraties 
antimoondamp kan een acuut longoedeem tot gevolg hebben. 
Huidcontact met antimoon of antimoonzouten kan een papuleuze of 
pustuleuze huidafwijking veroorzaken. Dit zijn kortdurende efflorescenties 
die voornamelijk optreden waar de huid aan warmte en zweet wordt 
blootgesteld. 
Zie ook de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
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2. Pneumoconiose (‘Stibiose’). 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Langdurige blootstelling aan antimoonstof kan een benigne 
pneumoconiose veroorzaken. Deze blijft vaak symptoomloos en wordt pas 
gediagnostiseerd met behulp van een longfoto. De longfunctie blijft 
ongestoord. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan antimoonstof, aannemelijk op basis van de anamnese en 
zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
Antimoon in urine.  
Richtwaarde: een Sb-U>10 µg/L is een indicatie voor mogelijke 
gezondheidsrisico’s; 

• Environmental monitoring. Richtwaarde ruim boven de MAC van 0,5 
mg/m3. 

Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Geen. 
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 DITHIOCARBAMATEN 
 
 (Niet in Europese lijst van beroepsziekten) 
 
Beschrijving van de stof 
De algemene structuurformule voor dithiocarbamaten is: 
 
 R1  S R1

 en R2
 : waterstof, methyl- of ethylgroep 

  N--C--S—R3 

 R2  R3 : organische groep of metaal(ion) 
 
Dithiocarbamaten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
disulfide carbamaatstructuur. Het zijn hydrofiele stoffen, die zware, 
wateroplosbare metaalcomplexen vormen met bv. mangaan, zink en ijzer. 
Sommige metaal-dithiocarbamaat-verbindingen, gebruikt als fungiciden, 
zijn onoplosbaar in water, maar lossen wel op in apolaire oplosmiddelen 
(bv. maneb, zineb, ziram en ferbam). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
De dithiocarbamaten worden in de landbouw voornamelijk gebruikt als 
insecticiden, herbiciden en fungiciden. Ze worden ook gebruikt als 
pesticiden. 
Sommige dithiocarbamaten worden gebruikt bij de bestrijding van 
ongedierte. 
 
Gezondheidseffecten 
N.B. Environmental Health Criteria en OCB onderscheiden 
dithiocarbamaten van carbamaten/ organofosfaten. 
 
Lokale effecten 
1. Irriterende effecten. 
Dithiocarbamaten kunnen een lichte irritatie van de huid veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
2. Allergische effecten. 
Dithiocarbamaten (in het bijzonder derivaten van mangaan en zink) 
kunnen een allergisch contact eczeem veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ’Beroepscontactdermatosen’. 
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 METHYLMETHACRYLAAT 
 
 (Niet in de Europese lijst van beroepsziekten) 
 
Beschrijving van de stof 
Methylmethacrylaat (CH2=C(CH3)COOCH3; MMA) is een heldere, kleurloze, 
brandbare vloeistof met een onplezierige sterke zure geur. Het is weinig 
oplosbaar in water, maar lost wel zeer goed op in alcohol en ether. De 
reukdrempel ligt tussen 0,2 en 0,6 mg/m3 in lucht. 
De chemische eigenschappen worden bepaald door de zeer reactieve 
dubbele binding. Door zijn vermogen een radicaal te vormen 
polymeriseert het monomeer snel onder invloed van licht, warmte, 
zuurstof, ioniserende straling en katalysatoren. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Methylmethacrylaat wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van 
polymethylmethacrylaat (PMMA), waaruit glasheldere of gekleurde 
kunststoffen worden vervaardigd, het zgn. plexiglas, acryl of perspex. 
Verder wordt het gebruikt voor heldere, op keramisch materiaal lijkende, 
kunstharsen; voor acrylgiethars en als extrusiepoeder. 
 
Het monomeer en de polymeren worden veel toegepast in de medische 
technologie. MMA wordt gebruikt als spuitverband of als oplosmiddel voor 
niet-irriterende bandages. Het wordt ook gebruikt om contactlenzen te 
coaten en bij het vervaardigen van kunstnagels. 
In de orthopedie wordt het gebruikt als beencement voor de fixatie van 
metaal- of kunststofprotheses. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 100 mg/m3 (25 ppm). 
 
Gezondheidseffecten 
1. Irriterende effecten. 
MMA kan de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
 
2. Allergische effecten. 
2.1. Allergisch contacteczeem. 
MMA kan een allergisch contacteczeem veroorzaken. In sommige gevallen 
blijft de plaats van de huidafwijking pijnlijk nadat de afwijking zelf 
verdwenen is. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ’Beroepscontactdermatosen’. 
 
2.2. Allergische rhinitis en conjunctivitis. 
Zie de registratie-richtlijn J001 ‘Allergische rhinitis en conjunctivitis’. 
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2.3. Astma. 
Zie de registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma’. 
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 ANTIMOONHYDRIDE 
 
 (131: Antimoon en derivaten) 
 
Beschrijving van de stof 
Antimoonhydride (SbH3, antimoonwaterstof, stibeen) is een kleurloos gas. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Antimoonhydride wordt gevormd wanneer vrij waterstof in contact komt 
met antimoon of wanneer antimoonverbindingen in contact komen met 
zuren. Het kan ook ontstaan bij elektrolytische processen (zoals bij het 
laden van accu’s). 
Antimoonhydride wordt gebruikt voor gasontsmetting. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998): 0,5 mg/m3 (0,1 ppm). 
 
Acute systemische gezondheidseffecten 
– Hemolytisch syndroom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, zwakte, duizeligheid, maagdarmverschijnselen, 
cardiovasculaire verschijnselen, geelzucht, acute nierinsufficiëntie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Acute beroepsmatige blootstelling aan 
antimoonhydride, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek (environmental monitoring). 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 
  
 



Registratie-richtlijnen 
A059 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

1

 ORGANISCHE ZUREN 
 
 (123: Organische zuren) 
 

Beschrijving van de stoffen 
Organische zuren (vetzuren, alkaancarbonzuren, carboxylzuren ) hebben 
de algemene formule  
CnH2n+1 .COOH.  
De moleculen van organische zuren zijn polair en kunnen, evenals 
alcoholmoleculen, via waterstof-bruggen verbindingen aangaan met elkaar 
en met allerlei andere moleculen. 
 
Grenswaarden (MAC (1997-1998)) 
Mierezuur 9 mg/m3 (5 ppm) 
Azijnzuur 25 mg/m3 (10ppm) 
Propionzuur 31 mg/m3 (10 ppm) TGG-15 min. 62 mg/m3 (20 ppm) 
Oxaalzuur 1 mg/m3 
Acrylzuur 5,9 mg/m3 (2 ppm) 
 
  

I. ALIFATISCHE VETZUREN 
De alifatische monocarboxylzuren hebben dezelfde oplosbaarheid als 
alcoholen: zuren met vier kool-stofatomen (zie tabel) zijn mengbaar met 
water, zuren met vijf koolstofatomen zijn gedeeltelijk oplosbaar en de 
hogere zuren zijn vrijwel onoplosbaar in water. 
Gezien het brede toepassingsgebied, de verschillende bereidingswijzen en 
de veelal gecompliceerde structuur staan veel vetzuren onder 
verschillende namen bekend. 
Onverzadigde vetzuren kunnen net als alkenen (olefinen) en alkynen 
polymeriseren. 
Dicarbonzuren zijn vaste stoffen. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Verzadigde zowel als onverzadigde alifatische monocarboxylzuren worden 
op een breed terrein toegepast. Organische zuren worden veel gebruikt bij 
de productie van kunstvezels, harsen, plastics en kleurstoffen. 
Een aantal van deze zuren zijn belangrijke chemische tussenproducten of 
oplosmiddelen en worden gebruikt in cosmetica en voedingsmiddelen. 
Mierezuur wordt als reductiemiddel gebruikt bij het ontkalken, bij het 
verven van wol, het looien en ontharen van huiden, het coaguleren van 
latex, het regenereren van oude rubber, bij het galvaniseren, als 
toevoeging aan veevoer, als conserveer- en smaakmiddel in voedsel, als 
desinfectans bij het bier brouwen en in vliegtuiglijm. 
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Azijnzuur wordt gebruikt in de kunstvezelindustrie, bij de vervaardiging 
van celluloseacetaat, kunstzijde en plastics, in drukkerijen, bij 
levensmiddelenconservering, in de farmaceutische industrie en in de 
fotografie. 
Onverzadigde monocarboxylzuren worden voornamelijk gebruikt voor 
polymerisatie, als chemische conserveermiddelen en in zeep en 
voedingsmiddelen. 
Oxaalzuur (een dicarbonzuur) wordt gebruikt bij het appreteren, 
ontkleuren en reinigen van textiel, bij het bedrukken van katoen, bij 
verven en vernissen, bij roest verwijderen, bij reiniging van apparatuur en 
hout, bij de productie van verf, papier, in keramische producten, bij de 
fotografie en in de rubberindustrie. 
Onverzadigde vetzuren worden toegepast in de kunstharsindustrie, in 
voedings- en conserveermiddelen en in fixeer bij het verven van textiel. 
 
Verscheidene van deze stoffen worden ook tijdens het normale 
metabolisme bij de mens gevormd. 
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II. AROMATISCHE VETZUREN 
De aromatische vetzuren, inclusief de daarvan afgeleide stikstof- en 
halogeenverbindingen, vormen één van de grootste groepen industriële 
chemicaliën. 
De stikstof- en halogeenverbindingen en de aromatische esters worden 
elders behandeld. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
De aromatische vetzuren worden gebruikt voor de vervaardiging van 
verven, elastomeren, geneesmiddelen, pesticiden en kunststoffen. 
 
Gezondheidseffecten 
Lokale, irriterende en sensibiliserende effecten 
 
I. Alifatische vetzuren 
Vetzuren met een korte keten veroorzaken bij blootstelling irritatie van de 
ogen, huid en slijmvliezen. De ernst van de irritatie wordt in hoge mate 
bepaald door de concentratie van het zuur, de wateroplosbaarheid en het 
vermogen om in de huid door te dringen. 
Mierezuur, azijnzuur, oxaalzuur, malonzuur en maleïnezuur zijn ook in 
waterige oplossingen irriterend voor ogen, huid en slijmvliezen. 
Fumaarzuur is licht irriterend voor huid en slijmvliezen. 
Acrylzuur, crotonzuur en methacrylzuur hebben een licht sensibiliserend 
vermogen. 
 
II. Aromatische vetzuren 
α-naftoëzuur en β-naftoëzuur zijn matig irriterend voor de huid. 
Benzoëzuur en p-tertiairbutylbenzoëzuur zijn licht irriterend voor de huid. 
 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
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ENIGE VEEL VOORKOMENDE VETZUREN EN HUN SYNONIEMEN  
 
Gewone 
benaming 

Synoniemen Formule  

Mierezuur Hydrogeencarbonzuur HCOOH 
Azijnzuur Methaancarbonzuur CH3COOH 
Propionzuur Ethaancarbonzuur CH3CH2COOH 
Boterzuur 1-propaancarbonzuur 

ethylazijnzuur 
CH3(CH2)2COOH 

Oxaalzuur Dicarbonzuur HOOC-COOH 
Malonzuur Methaandicarbonzuur HOOCCH2-COOH 
Acrylzuur Acroleïnezuur 

Etheencarbonzuur 
CH2CH-COOH 

Crotonzuur β-methacrylzuur 
2-propeencarbonzuur 

CH3(CH)2-COOH 

Methacrylzuur α-methacrylzuur CH2C(CH3)-COOH 
Maleïnezuur cis-1,2-etheendicarbonzuur HOOC-(CH)2-

COOH 
Fumaarzuur  HOOC-(CH2)-

COOH 
α-Naftoëzuur α-naftaleencarbonzuur 1-C12H11-COOH 
β-Naftoëzuur β-naftaleencarbonzuur 2-C12H11-COOH 
Benzoëzuur Benzeencarbonzuur C6H5-COOH 
P-tert-
benzoëzuur 

 p-(CH3)3C-COOH 
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 ARSEENHYDRIDE 
 
 (101: Arsenicum en -verbindingen) 
 
Beschrijving van de stof 
Arseenhydride (AsH3, arsine) is een kleurloos gas, dat zwaarder is dan 
lucht. Het wordt gevormd wanneer waterstof in aanraking komt met 
arseen (III). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Arseenhydride wordt in de micro-elektronische industrie gebruikt. Het 
ontstaat accidenteel als vrije waterstof in aanraking komt met metaal, dat 
verontreinigd is met arseen, bij de verwerking van arseenhoudende ertsen 
en bij de productie en het gebruik van arseniden. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 0,2 mg/m3 (0,05 ppm) 
 
Gezondheidseffecten 
– Acute systemische effecten. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, krachtverlies, duizeligheid. Gastro-intestinale verschijnselen, 
geelzucht. Cardiovasculaire verschijnselen. Acute nierinsufficiëntie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Acute beroepsmatige blootstelling aan 
arseenhydride, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring: anorganisch arseen (III en V) in urine. 
Richtwaarde > 50 µg/L 
(Zeevis, schelpdieren en zeewier kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het organisch (en totaal) arseengehalte in urine); 

• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 
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 ORGANISCHE-TINVERBINDINGEN  
 

(Niet in Europese lijst van beroepsziekten) 
 
Beschrijving van de stof 
Tin is een relatief licht en zeer makkelijk vervormbaar wit metaal. De meest 
toxische organische verbindingen zijn de tri-alkyltinverbindingen, gevolgd 
door de di-alkyltinverbindingen en mono-alkyltinverbindingen. Tetra-
alkyltinverbindingen worden gemetaboliseerd tot hun tri-alkylhomologen. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en blootstellingsbronnen 
Organo-tinverbindingen vinden toepassing in diverse takken van industrie. 
Tweevoudig en, in mindere mate, enkelvoudig gesubstitueerde verbindingen 
worden gebruikt in de plastic industrie. Drievoudig gesubstitueerde 
verbindingen worden gebruikt als biocide en de viervoudig gesubstitueerde 
als tussenproduct in de chemische industrie. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Organotinverbindingen (als tin) 0,1 mg/m3 , TGG-15 min. 0,2 mg/m3 (H) 
 
 
Gezondheidseffecten 
A. Lokale effecten 
– Irriterende effecten. 
De organo-tinverbindingen veroorzaken irritatie aan huid en slijmvliezen. 
Verder kunnen ze erytheem in het gelaat veroorzaken. 
Subacute blootstelling kan een jeukend erytheem met pustulaire erupties 
veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijnen F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
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B. Systemische effecten 
– Acute toxische encefalopathie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hoofdpijn, duizeligheid, fotofobie, spierzwakte en slappe verlamming van de 
ledematen, afhankelijk van de ernst van de blootstelling. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties organo-tin-verbindingen, eventuele huidabsorptie mede in 
aanmerking genomen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: Organotin in de urine (4-5 dagen na 
blootstelling); 

• Environmental monitoring: Richtwaarde: organotinconcentraties ruim 
boven dan 0,2mg/m3 

Minimale blootstellingsduur:: Enkele minuten tot een paar dagen afhankelijk 
van de ernst van de blootstellings. 
Maximale latentietijd: Eén week. 
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 NAFTOL EN GEHALOGENEERDE NAFTOLVERBINDINGEN 
 
 (128.02: Naftolen of homologen of halogeenderivaten daarvan) 
 
Beschrijving van de stof 
Naftolen zijn α- en β-isomeren van hydroxinaftaleen (C10H7OH). Het zijn 
witte, makkelijk vervluchtigende kristallen met een vage ‘mottenballen’ 
geur. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Naftolen worden bereid uit koolteer of uit naftaleen. Ze worden veel 
gebruikt bij de productie van kleurstoffen, parfums en in de 
farmaceutische industrie. 
 
Gezondheidseffecten 
– Lokale irriterende effecten. 
Naftol is prikkelend voor de huid, ogen en luchtwegen. Soms gaat de 
dermatitis gepaard met een hardnekkige hyperpigmentatie. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; J002 
‘Irritatie van de ogen’; G002 “Irritatie luchtwegen’. 
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NIKKELCARBONYL 
 
 (110: Nikkel of -verbindingen) 
 
Beschrijving van de stof 
Nikkelcarbonyl (Ni(CO)4,, tetracarbonylnikkel) is een vluchtige vloeistof, 
die makkelijk uiteenvalt in nikkel en koolmonoxide. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Tussenproduct bij de nikkelraffinage. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) (als nikkel) 0,35 mg/m3 (0,05 ppm). 
 
 
Gezondheidseffecten 
– Acute inhalatoire intoxicatie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Acute verschijnselen: aspecifieke gastro-intestinale en neurologische 
symptomen: misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid en 
draaierigheid, extreme vermoeidheid. 
Na een latentietijd van 12 tot 36 uur treden geleidelijk andere klachten en 
verschijnselen op: hoesten, versnelde ademhaling, chemische 
pneumonitis, longoedeem met dreigende ademhalings- en circulatoire 
insufficiëntie, hersenoedeem met een mogelijk fataal beloop in 5 tot 15 
dagen. 
Als restverschijnsel kan een chronische ademhalingsinsuffiëntie ontstaan. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties nikkelcarbonyl, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: nikkel in urine (kwalitatief); 
• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
ernst van de blootstelling. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 
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B. DOOR  FYSISCHE AGENTIA VEROORZAAKTE 
BEROEPSZIEKTEN 
 
              
   

B001  Beroepshardhorendheid (503) 
B002  Overdruk (504) 
B003  Onderdruk 
B004  Hand-arm vibratiesyndroom 
B005  Rugklachten ten gevolge van lichaamstrillingen 
B006  Niet-ioniserende straling 
B007  Ioniserende straling 
 
 
N.B. In dit hoofdstuk worden geen grenswaarden aangegeven, 
uitgezonderd voor de whole body vibration bij B005. Voor verdere 
gegevens zie ook: ‘ACGIH, 1998 TLVs and BEIs; 1998 Threshold Limit 
Values for Physical Agents in the Work Environment: 109-184’. 
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 BEROEPSHARDHORENDHEID 
 

(503: Hardhorendheid of doofheid ten gevolge van lawaai) 
 

Toelichting op het document 
Beroepshardhorendheid is een verlies van de gehoorfunctie, in hoofdzaak 
als gevolg van geluidsbelasting op het werk. 
 
Afhankelijk van het soort werk dat wordt gedaan en het geluidsniveau, 
kan geluid ook effect hebben op andere organen dan het gehoor. Dit 
document heeft alleen betrekking op de effecten op het gehoor.  
In de arbeidsomgeving kan, afhankelijk van de wisselingen in geluids-
niveau, het geluid gelijkmatig, fluctuerend of variabel zijn of een impuls-
karakter hebben en, afhankelijk van de duur, continu of intermitterend 
aanwezig zijn. 
 
Gezondheidseffecten 
 
A. Acute effecten 
A.1. Neuroperceptieve effecten. 
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A.2. Mechanisch letsel. 
Hoewel het hierbij gaat om letsel, dat eigenlijk voldoet aan het criterium 
voor een bedrijfsongeval, worden de acute effecten van blootstelling aan 
lawaai als beroepsziekte geregistreerd. Het betreft de inwerking van een 
meestal kortdurende blootstelling aan zeer hoge geluidsniveaus, bv. 
explosies. 
 

Registratie-richtlijn in het kader van het pilotproject 
a. Klinisch beeld  
Ad A.1.: 
Duizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies, eventueel een volledige 
doofheid. 
Het gehoorverlies is neuroperceptief of van gemengd karakter (zowel een 
geleidingsverlies als een perceptieverlies), in het algemeen eenzijdig en 
ten dele reversibel, afhankelijk van de intensiteit en duur van de 
blootstelling. 
Ad A.2.: 
Inscheuring van het trommelvlies, soms gepaard gaand met een bloeding 
uit het oor. De bloedende laesie is gelokaliseerd in het trommelvlies, het 
middenoor of het binnenoor. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat er een plotselinge blootstelling is geweest aan zeer hoog 
geluidsniveau. Belangrijk is het plotselinge optreden van het oorzakelijk 
gebeurtenis (klap, explosie etc.). 
Minimale blootstellingsduur: Kort. 
Maximale latentietijd: De symptomen moeten zich direct na het incident 
manifesteren. 

 
B. Chronische effecten 
– Beroepshardhorendheid. 
De aandoening ontwikkelt zich sluipend. Oorsuizen kan in elk stadium 
voorkomen. 
De laesie is gelokaliseerd in de cochlea en de meer centraal gelegen 
structuren; het gehoorverlies is neuroperceptief van aard en het meest 
uitgesproken bij frequenties tussen de 3 en 6 kHz. Het gehoorverlies is 
dubbelzijdig en in het algemeen symmetrisch en irreversibel, maar 
meestal niet progressief na staken van de blootstelling aan lawaai. De wél 
progressieve presbyacusis telt echter als het ware op bij het lawaaiverlies. 
Door deze combinatie van oorzaken kunnen de klachten met het ouder 
worden toch toenemen, ook lang na het staken van de blootstelling aan 
lawaai. 
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Het audiogram 
Bij voorkeur dient de verslechtering van het audiogram aangetoond te 
worden door vergelijking met een eerder audiogram, zo mogelijk 
vervaardigd vóór blootstelling. 
Het audiogram waarop het criterium ‘beroepsziekte’ wordt beoordeeld 
dient gemaakt te worden onder standaardcondities, waarbij het effect van 
tijdelijke drempelverschuiving (TTS) is uitgewerkt (gesteld op 6 uur). 
Op basis van werk van Passchier-Vermeer en van Hees is als cut-off-
waarde gekozen voor de HL(Hearing Level)10 van de ISO 7029. Dat wil 
zeggen dat, indien het gehoorverlies bij 4 kHz groter is dan bij 90% van 
de referentiepopulatie van de ISO 7029 bij dezelfde frequentie, er sprake 
is van een gehoorverlies dat voldoet aan de criteria voor registratie. 
Indien ook aan de andere drie criteria voor het klinisch beeld wordt 
voldaan én er sprake is van een relevante blootstelling aan lawaai op de 
werkplek, kan de diagnose beroepshardhorendheid zonder meer worden 
gesteld. 
Indien minstens aan één oor wel aan het eerste criterium, maar niet aan 
(alle) criteria, genoemd onder 2, 3 en 4 bij het 
 klinisch beeld wordt voldaan, is een professioneel oordeel door de 
bedrijfsarts nodig om de diagnose beroepshardhorendheid te kunnen 
stellen. 
 
Zie onder voor een tabel met de HL10 referentiewaarden; de correctie 
voor presbyacusis is reeds in deze tabel verwerkt. 



Registratie-richtlijnen 
B001 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

4

 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
1. De gehoordrempel bij 4 kHz overschrijdt de HL10 voor hetzelfde 

geslacht en dezelfde leeftijdsgroep. 
2. Het verschil tussen de gehoordrempels van het linker- en het rechteroor 

bij 4 kHz is kleiner of gelijk aan 15 dB. 
3. In de anamnese ontbreken aanwijzingen voor  

– aangeboren hardhorendheid 
– otosclerose 
– ziekte van Menière 
– operaties of ziekten aan middenoor of binnenoor 
– traumata van het gehoororgaan of rotsbeen. 

4. Het gehoorverlies is bij 1 kHz aan beide oren niet groter dan de HL10-
waarde van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdsgroep (zie tabel). Is 
dat wel het geval dan is nader onderzoek naar de aard van het 
gehoorverlies nodig. 

b. Blootstelling  
Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige beroepsmatige 
blootstelling aan geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A), aannemelijk op basis 
van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden, rekening houdend met 
variaties in individuele gevoelig-heid. 
Maximale latentietijd: Niet van toepassing. Gehoorverlies neemt niet toe 
of treedt niet op na staken van de blootstelling. Dus: een verslechtering 
van een gedocumenteerde toestand (audiogram), na beëindiging van de 
blootstelling, is geen gevolg van die blootstelling, vooropgesteld dat het 
audiogram lege artis gemaakt is en rekening wordt gehouden met de 
voortschrijdende presbyacusis. 
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Referentiewaarden HL10 volgens ISO 7029 
 
Leeftijd Mannen 4 kHz Vrouwen 4 kHz Mannen/Vrouw

en 1kHz 
20-24 11 10 7 
25-29 12 11 8 
30-34 15 12 9 
35-39 19 15 10 
40-44 25 18 11 
45-49 31 21 13 
50-54 39 26 15 
55-59 48 31 17 
60-64 59 37 20 
65-69 71 43 22 
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 OVERDRUK 
 
 (504: Caissonziekte) 
 
Toelichting op het document 
Bepaalde aandoeningen worden in verband gebracht met een verblijf 
onder overdruk en zijn het gevolg van de overdruk zelf of de inademing 
van gecomprimeerde gasmengsels. 
Andere verschijnselen treden op tijdens of na decompressie. 
Deze aandoeningen kunnen voorkomen bij beroepsduikers en personen, 
die met persluchtmaskers werken. 
 
A. Acute gezondheidseffecten 
 
A.1. Barotrauma; acute aandoeningen veroorzaakt door de druk 
zelf. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Barotrauma van het middenoor: hemorrhagisch exsudaat of ruptuur van 

het trommelvlies, gepaard gaand met oorpijn, bloeding uit het oor, 
oorsuizen of slecht horen. 

− Barotrauma van het binnenoor: soms een gedissocieerde cochlea-
vestibulaire stoornis. 

− Barotrauma van de bijholten. 
− Overdruk op de longen: kortademigheid, hemoptoë. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Werk onder overdruk, bewezen door 
anamnese en blootstellingscondities. 
Minimale blootstellingsduur: Kort. 
Maximale latentietijd: 36 uur. 

 
A.2. Aandoeningen veroorzaakt door de toxische effecten van 
ingeademd gas. 
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A.2.1. Stikstofnarcose. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Acuut bewustzijnsverlies (‘rapture of the deep’). 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan overdruk 
bij duiken op diepten van meer dan 50 meter, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Kort. 
Maximale latentietijd: Enkele minuten. 

 
A.2.2. Hypoxemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Kramp, duizeligheid en misselijkheid, gevolgd door convulsies (‘chokes’). 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan overdruk 
bij duiken op diepten van meer dan 100 meter met 
persluchtademapparatuur, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Kort. 
Maximale latentietijd: Enkele minuten. 

 
A.2.3. Neurologische verschijnselen door overdruk. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Tremoren, spiertrekkingen, Menière-achtig beeld met ataxie, duizeligheid 
en misselijkheid (‘staggers’). 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
overdruk bij duiken met helium als verdunningsgas op diepten van meer 
dan 50 meter, aannemelijk door anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Kort. 
Maximale latentietijd: Enkele minuten. 

 



Registratie-richtlijnen 
B002 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

3

A.3. Decompressie-syndromen. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Caissonziekte in engere zin: pijn in botten en gewrichten (‘bends’). 
− Jeuk en huiduitslag. 
− Neurologische verschijnselen: verlammingen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
duikwerkzaamheden, waarbij de voorschriften met betrekking tot de 
decompressietijd onvoldoende zijn nageleefd, aannemelijk door anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Kort. 
Maximale latentietijd: Enkele uren. 

 
 
B. Chronische gezondheidseffecten 
 
B.1. Aandoeningen ten gevolge van de overdruk. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Hypoacusis; veroorzaakt door irreversibele schade aan de cochlea, al 

dan niet met vestibulaire verschijnselen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
overdruk bij duiken, aannemelijk door anamnese en zo mogelijk bevestigd 
door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Drie maanden. 
Maximale latentietijd: Eén maand. 
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B.2. Decompressie-syndromen. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Aseptische botnecrose: verschijnselen in de schouder, heup of knie met 
een kenmerkend röntgenbeeld. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige duikwerkzaamheden, 
aannemelijk door anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Drie maanden. 
Maximale latentietijd: Twintig jaar. 
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ONDERDRUK (T.O.V. ATMOSFERISCHE DRUK OP ZEENIVEAU) 
 
 (Niet in de Europese lijst van beroepsziekten) 
 
Toelichting op het document 
Om passagiers van moderne verkeersvliegtuigen in staat te stellen zonder 
adembescherming te ademen worden zowel de cabine als de cockpit onder 
druk gehouden. De druk wordt echter niet op zeeniveau gehouden, maar 
op het equivalent van 2000 m hoogte (matige onderdruk). 
In de civiele luchtvaart vindt het testen, aanpassen en repareren van 
apparatuur vaak plaats zonder dat de cabine onder druk wordt gehouden. 
Ook bij onvoorziene incidenten kan er dan een aanzienlijke onderdruk 
ontstaan. 
 
Gevechtsvliegtuigen opereren vaak op grote hoogte, waarbij de 
bemanning gebruik maakt van zuurstofmaskers met 100% zuurstof bij 
een druk, die de atmosferische druk op zeeniveau benadert. 
 
Gezondheidseffecten 
Fysiologische effecten kunnen zowel optreden bij het ontstaan van de 
onderdruk, als bij het herstel van de normale drukverhoudingen. De 
meest gevoelige organen hiervoor zijn het middenoor en de sinussen. 
 
A. Acuut barotrauma van het middenoor. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinische beeld 
Plotselinge pijn en gehoorverlies, bloedverlies uit het oor. Geverifieerde 
trommelvlies-perforatie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Werk onder wisselende omgevingsdruk, 
aannemelijk gemaakt door anamnese en zo mogelijk bevestigd door een 
uitdraai van de drukmetingen. 
Minimale blootstellingsduur: Kort. 
Maximale latentietijd: Enkele minuten. 
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B Subacuut barotrauma van het middenoor. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Toenemende pijn, gehoorverlies, bloeding en ontsteking in het oor. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Werk onder wisselende omgevingsdruk, 
aannemelijk gemaakt door anamnese en zo mogelijk bevestigd door een 
uitdraai van de drukmetingen. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Eén maand. 
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 HAND-ARM VIBRATIESYNDROOM (HAV) 
 
I. Skeletafwijkingen: (505.01: Osteoarticulaire aandoeningen van 

de handen en polsen ten gevolge van mechanische trillingen) 
II. Vasculaire en neurologische afwijkingen: (505.02: 

Angioneurotische aandoeningen veroorzaakt door mechanische 
trillingen) 

 
Toelichting op de beroepsziekten genoemd onder 505.01 en 
505.02 van de Europese lijst. 
De schadelijke invloed, die bij deze aandoeningen van causaal belang is, 
betreft trillingen in handen en polsen, veroorzaakt door machines of 
overgebracht door voorwerpen die tegen een trillend oppervlak worden 
gehouden, bij frequenties van 25 tot 250 Hz. 
 
I. HAND-ARM VIBRATIESYNDROOM (SKELET) 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Röntgenologisch bevestigde osteoarthrose van 
handwortelgewrichten en pols. 
Bv. – necrose van de os lunatum (ziekte van Kienböck) 
 – osteoarthrose van de os naviculare.  
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig een 
aanzienlijke blootstelling aan trillingen door stotend of trillend 
gereedschap, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Vijf jaar. 
Maximale latentietijd: Twee jaar. 

 
 
II. HAND-ARM VIBRATIESYNDROOM (VAAT-ZENUWSTELSEL) 
 
1. Vasculaire aandoeningen: Syndroom van Raynaud (Vibration 
white finger syndrome) 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Syndroom van Raynaud stadium 1 of ernstiger volgens 
de Stockholm Workshop Scale (zie verder). 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsanamnese 
waaruit blijkt dat er tijdens het werk blootstelling aan trillingen heeft 
plaatsgevonden. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Twee jaar. 
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Stockholm Workshop Scale  
Classificatie vasculaire symptomen bij het HAV-syndroom 

Stadium Graad Symptomen 
0 - Geen aanvallen 
1 Mild Af en toe aanvallen, alleen de vingertoppen van één of meer vingers 
2 Matig Af en toe aanvallen van distale en middelste vingerkootjes van één of meer 

vingers 
3 Ernstig Vaak aanvallen van alle vingerkootjes van de meeste vingers 
4 Zeer 

ernstig 
Zoals stadium 3 met trofische huidveranderingen in de vingertoppen 

 
Gemne G., Pyykkö I., Taylor W., Pelmear P.L., The Stockholm Workshop Scale for the Classification 
of Cold-induced Raynaud’s phenomenon in the Hand-Arm Vibration Syndrome (Revision of the 
Taylor-Pelmear Scale), Scand J Work Environ Health 1987;13:275-278. 
 
 

2. Neurologische aandoeningen. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Neuropathie-stadium 1sn  of ernstiger volgens de Stockholm Workshop 
Scale (zie onder). 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsanamnese waaruit blijkt dat er 
tijdens het werk blootstelling aan trillingen heeft plaatsgevonden. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Twee jaar. 
 
 

Stockholm Workshop Scale 
Classificatie van neurologische symptomen bij het HAV-syndroom 

Stadium Symptomen 
0sn Geen symptomen 
1sn Intermitterend ‘doof’ gevoel, met of zonder tintelingen 
2sn Intermitterend of aanhoudend doof gevoel, verminderde sensibele perceptie 
3sn Intermitterend of aanhoudend doof gevoel, verminderde tactiele discriminatie en/of 

handvaardigheid 
 
Brammer A.,Taylor W., Lundberg G., Sensorineural Stages of the Hand-Arm Vibration Syndrome, 
Scand J Work Environ Health 1987;13:279-283. 
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RUGKLACHTEN TEN GEVOLGE VAN LICHAAMSTRILLINGEN 
 
 (Niet in de Europese lijst van beroepsziekten) 
 

Toelichting op het document 
Epidemiologische gegevens wijzen op een relatie tussen mechanische 
trillingen en rugklachten. In Nederland worden 300.000-400.000 
werknemers beroepsmatig blootgesteld aan potentieel schadelijke lichaams-
trillingen (whole-body vibration). De belangrijkste risicogroepen zijn: 
bestuurders van vrachtwagens, tractoren, vorkheftrucks, kranen en 
grondverzetmachines en andere terreinvoertuigen, helikoptervliegers en 
bestuurders van kleine snelle vaartuigen.  
 
Gezondheidseffecten 
Rugklachten, vervroegde degeneratie van de wervelkolom en herniatie van 
de tussenwervelschijf komen bij blootgestelde populaties ongeveer 1,5 keer 
zo veel voor als bij vergelijkbare niet-blootgestelde populaties. Er is een 
expositie-respons relatie met de trillingsintensiteit aanwezig. Vooral de 
combinatie van een slechte zithouding en expositie aan trillingen vergroot 
het risico op rugklachten.  
De belastbaarheid van de wervelkolom is het laagst bij een 
trillingsfrequentie van 4-8 Hz, wat overeenkomt met het dominante 
frequentiegebied van veel voertuigtrillingen. Hoewel een bepaling van de 
verticale belasting van de wervels tijdens trillingsblootstelling nog enigszins 
speculatief is, gaat men ervan uit dat een cyclische belasting van deze orde 
van grootte (mede door de hoge frequentie van optreden) schade kan 
veroorzaken aan de verschillende structuren van de wervelkolom. Hierdoor 
treedt op den duur 'weefselmoeheid' (vergelijk 'metaalmoeheid') op. Het 
gaat vooral om minieme scheurtjes in de eindplaten van de wervellichamen 
en versnelde degeneratie van de facetgewrichtjes. De, met behulp van 
emg-onderzoek aangetoonde, vermoeidheid van de rugspieren die optreedt 
bij blootstelling aan lichaamstrillingen is hierbij een ongunstige factor.  
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Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld: Bevestiging van de diagnose aspecifieke lage rugpijn en 
lumboradiculair syndroom door middel van anamnese en lichamelijk 
onderzoek. Het verdient aanbeveling de ernst van de rugklachten en de 
functionele beperkingen te objectiveren. Voor rugpijn kan hiervoor een 
Visual Analogue Scale gebruikt worden; met behulp van de Roland Disability 
Scale kunnen op vergelijkbare wijze functionele beperkingen geobjectiveerd 
worden (zie bijlagen bij deze richtlijn). 
− Op de Visual Analogue Scale moet minimaal 50% van de maximale score 

gehaald worden. 
− Op de Roland Disability Scale moeten minimaal 10 vragen positief 

beantwoord worden. 
Slechts op zorgvuldig overwogen indicatie dienen röntgenfoto's van de 
lumbale wervelkolom gemaakt te worden. Het aanwezig zijn van duidelijke 
tekenen van (vervroegde) osteo-arthrose kan beschouwd worden als een 
extra bevestiging van de beroepsgebondenheid van de aandoening.  
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige 
beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrilingen, aannemelijk op basis 
van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werk-plekinformatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek.  
• Richtwaarden: Trillingsniveaus hoger dan 0,50 m/s2 (vectorsom van 
frequentiegewogen versnellingen in de drie richtingen) over een 8-urige 
werkdag. Dit is een tijdgewogen gemiddelde over 8 uur. Als de 
daadwerkelijke blootstelling per dag korter is, kan het tijdgewogen 
gemiddelde berekend worden met de formule: 

      a8 = aexp * √√Te/8  
   a8 = tijdgewogen gemiddelde over 8 uur 
   aexp = daadwerkelijk blootstellingsniveau (gemeten of 

geschat) 
   Te = dagelijkse blootstellingsduur. 
Een duidelijke drempelwaarde waarboven gezondheidsschade kan optreden 
is niet aan te geven. Derhalve is hier slechts een zeer globale indicatie te 
geven, afhankelijk van de gemiddelde trillingsintensiteit per dag:   
   5 jaar bij 0,5 m/s2  
    2,5 jaar bij 0,7 m/s2 
 1 jaar bij 1 m/s2. 

Bij regelmatige blootstelling aan kortdurende trillingen met hoge intensiteit 
(schokken) moet een kortere blootstellingsduur aangehouden worden. 
Minimale blootstellingsduur: Er is geen eenduidige relatie bekend tussen 
expositieduur en trillingsdosis enerzijds en het optreden van rugklachten en 
rugaandoeningen anderzijds. Op grond van epidemiologisch onderzoek en 
de experimentele literatuur over pathologische werkingsmechanismen kan 
hiervoor een complexe relatie worden verwacht. 
Maximale latentietijd: Niet aan te geven. 
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Bijlage bij B005 
 
1.VISUAL ANALOGUE SCALE 
 
Hieronder kunt u met een kruisje op de lijn aangeven hoe erg de pijn 
vanwege uw rugklachten was in de afgelopen week. Een kruisje helemaal 
links betekent dat u geen pijn had en een kruisje helemaal rechts betekent 
dat uw pijn ondraaglijk was. Een kruisje midden op de lijn betekent dat de 
pijn tussen geen pijn en ondraaglijke pijn in was. 
 
Geen pijn  [------------------------------------------------------]  Ondraaglijke pijn 
 
 
2. ROLAND DISABILITY SCALE 
 

BEPERKINGEN DOOR UW RUGKLACHTEN  
 

De volgende vragen gaan over de mate waarin u bij uw normale dagelijkse 
bezigheden last hebt van uw rug. Als u de vragen leest denk dan aan uzelf 
zoals u zich vandaag voelt. Vul het vakje met 'ja' in indien de zin vandaag 
op u van toepassing is. Vul het hokje met 'nee' in indien de zin vandaag niet 
op u van toepassing is. Lees de zinnen aandachtig en bepaal of de zin 
vandaag op u van toepassing is voordat u een antwoord geeft. Slaat u 
vooral geen enkele vraag over. 
 JA   NEE 

 1 Het grootste deel van de tijd blijf ik thuis vanwege mijn rugklachten ........................... o o 

2 Vanwege mijn rugklachten verander ik vaak van positie om een prettige houding te 

 vinden................................................................................................................... o o 

  

 3 Door mijn rugklachten loop ik langzamer dan gewoonlijk ........................................... o o 

 4 Door mijn rugklachten kan ik de gebruikelijke werkzaamheden in en rond het huis niet doeno o 

 5 Vanwege mijn rugklachten gebruik ik de trapleuning bij het naar boven lopen via de trapo o 

 6 Vanwege mijn rugklachten ga ik vaker dan gewoonlijk liggen om te rusten.................. o o 

7 Vanwege mijn rugklachten moet ik me vastpakken en optrekken om uit een leunstoel op te  

 staan .................................................................................................................... o o 

 8 Vanwege mijn rugklachten probeer ik andere mensen dingen voor me te laten doen.... o o 

 9 Ik kleed me trager aan dan gewoonlijk vanwege mijn rugklachten.............................. o o 

10  Vanwege mijn rugklachten sta ik alleen voor korte perioden op.................................. o o 

11  Vanwege mijn rugklachten vermijd ik bukken of knielen ............................................ o o 

12  Door mijn rugklachten is het moeilijk om van een stoel op te staan ............................ o o 

13  Ik heb bijna de hele dag last van rugpijn.................................................................. o o 

14  Door mijn rugklachten kan ik me in bed moeilijk omdraaien....................................... o o 

15  Door mijn rugklachten heb ik gebrek aan eetlust....................................................... o o 

16  Ik heb moeite met het aantrekken van sokken (of kousen) vanwege mijn rugklachten . o o 

17  Vanwege mijn rugklachten loop ik alleen korte afstanden........................................... o o 

18  Ik slaap slecht door mijn rugklachten....................................................................... o o 

19  Ik krijg hulp bij het aankleden in verband met mijn rugklachten ................................. o o 
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20  Ik zit het grootste gedeelte van de dag vanwege mijn rugklachten.............................. o o 

21  In verband met mijn rugklachten vermijd ik zwaar werk in en rond het huis ................ o o 

22  Door mijn rugklachten raak ik sneller door mensen geïrriteerd dan anders.................. o o 

23  Door mijn rugklachten loop ik de trap langzamer op dan gewoonlijk ........................... o o 

24  Ik lig bijna de hele dag in bed in verband met mijn rugklachten.................................. o o 
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 NIET-IONISERENDE STRALING 
 

(Inclusief 502.01: Hittestaar; 
502.02: Conjunctivale aandoeningen door UV-straling; 

507: Mijnwerkers-nystagmus) 
 

Toelichting op de richtlijn 
Niet-ioniserende straling met een golflengte van 100 nm tot 1 m kan 
specifieke aandoeningen bij de mens veroorzaken. 
Dit betreft: ultraviolette straling (100-400 nm) 
  zichtbaar licht (400 nm-760 nm) 
  infrarode straling (760 nm-3 µm) 
  microgolven (1 µm-1 m). 
Ook lasers met een golflengte in dit bereik kunnen schadelijke 
gezondheidseffecten hebben. 
Van niet-ioniserende straling met een golflengte > 1 m is niet aangetoond 
dat zij de gezondheid beïnvloeden. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
− UV: bacteriocide lampen, plasmaboog- en xenon-lassen; zonnestraling 

vooral op grote hoogte, industriële lasers. 
− IR: zonnestraling, stralende hittebronnen, industriële lasers. 
 
Gezondheidseffecten 
 
I. UV-STRALING 
De mate waarin UV-straling het lichaam binnendringt en de daardoor 
veroorzaakte biologische effecten zijn afhankelijk van de golflengte van de 
UV-straling: 
− UV(C) wordt door de huid, de conjunctiva en het hoornvlies 

geabsorbeerd, maar dringt niet verder door. 
− UV(B) dringt door tot de lens 
− UV(A) kan het netvlies bereiken. 
 
A. Acute gezondheidseffecten 
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A.1. Keratoconjunctivitis (‘lasogen’). 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Een pijnlijke aandoening van beide ogen met 
conjunctivale hyperemie en fotofobie. 
Als de laesie veroorzaakt is door een UV-laser kan de cornea ernstig 
beschadigd zijn en troebel worden. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan UV-
straling, aannemelijk op grond van de anamnese, en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, waaruit blijkt dat de grenswaarden 
(zie ‘ACGIH, 1998 TLVs and BEIs) voor UV(C)- of UV(B)-straling of de 
straling aan UV-lasers is overschreden. 
Minimale blootstellingsduur: Ongeveer één seconde. 
Maximale latentietijd: 48 uur. 

 
A.2. Fotochemische netvliesschade. 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Fototrauma van het netvlies, die betrekkelijk pijnloos 
verloopt met tijdelijke blindheid, nabeelden en het ontstaan van 
scotomen. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan een hoge dosis UV(A)-straling, aannemelijk op grond van 
de anamnese, en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, waaruit 
blijkt dat er een intense blootstelling heeft plaatsgehad aan UV(A)-
straling, in het bijzonder aan straling van industriële UV(A)-lasers. 
Minimale blootstellingsduur: Fractie van een seconde. 
Maximale latentietijd: N.v.t., het effect treedt onmiddellijk op. 

 
A.3. Effecten op de huid. 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Erytheem, verbranding. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan een 
hoge dosis UV(C)-straling, aannemelijk op grond van de anamnese, en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, waaruit blijkt dat er 
blootstelling heeft plaatsgehad aan een dosis UV(C)-straling groter dan 
0,03 J/cm2. 
Minimale blootstellingsduur: Eén uur. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
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B. Chronische gezondheidseffecten 
 
B.1. Actinisch cataract. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
De afwijking is gewoonlijk gelokaliseerd in de voorste kapsel en het 
subcapsulair epitheel van de ooglens. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan UV(B)- en UV(A)-straling, aannemelijk op grond van de 
anamnese, en zo mogelijk bevestigd door werkplek-informatie. 
Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: Vijftien jaar. 

 
B.2. Huidkanker. 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Zowel basaliomen, spinocellulaire carcinomen als maligne melanomen, 
gelokaliseerd op de onbedekte huiddelen (hoofd, nek, handen en 
onderarmen). 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan zonlicht, voornamelijk in beroepen met veel buitenwerk 
en blootstelling aan zonlicht. De blootstelling moet aannemelijk zijn op 
grond van de anamnese, en zo mogelijk worden bevestigd door 
werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Twintig jaar. 
Maximale latentietijd: Spinocellulaire carcinomen twintig jaar; melanomen 
vijf jaar. 

 
Zie de registratie-richtlijn K002 ‘Beroepstumoren’. 
 
 
II. ZICHTBAAR LICHT 
 
A. Acute gezondheidseffecten 
 
A.1. Fotochemische netvliesschade. 
Fotochemische netvliesschade kan veroorzaakt worden door blauw licht 
met een golflengte van 400 tot 550 nm of door breedspectrum licht met 
een hoge intensiteit (xenonprojectors, booglampen, elektronenflitsers). 
Netvliesschade is beschreven na blootstelling aan klasse III- en -IV-lasers 
in het gebied van het zichtbare licht.  
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Fotochemische netvliesschade kan ook asymptomatisch ontstaan bij 
blootstelling aan ‘continious wave lasers’. Er kunnen dan scotomen 
ontstaan, die alleen bij grondig oftalmologisch onderzoek kunnen worden 
aangetoond. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Pijn in het oog, voorbijgaande blindheid, nabeelden, verminderd 
kleurenzien. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan een 
hoge dosis straling van boven-genoemde golflengte, aannemelijk op grond 
van de anamnese, en zo mogelijk bevestigd door werk-plekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele seconden. 
Maximale latentietijd: Eén jaar. 

 
B. Chronische gezondheidseffecten 
 
B.1. Mijnwerkers-nystagmus. 
Deze aandoening kan optreden als gevolg van werk bij een zeer lage 
lichtintensiteit, waardoor problemen met het focusseren ontstaan. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Een horizontale of roterende nystagmus met duizeligheid en hoofdpijn. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Ondergronds werk bij een zeer laag 
verlichtingsniveau. 
Minimale blootstellingsduur: Vijf jaar. 
Maximale latentietijd: Eén jaar. 

 
 
III. INFRAROODSTRALING 
 
A. Acute gezondheidseffecten 
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A.1. Effecten van warmtestraling op de voorzijde van het oog en 
de omringende weefsels. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Een branderig gevoel rond de ogen, blefaritis en keratitis. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge-
intensiteit-breedspectrum- IR(B)- en IR(C)-straling (zonlicht, stralende 
hittebronnen, speciale lampen) en aan bepaalde industriële lasers. De 
blootstelling moet aannemelijk zijn op grond van de anamnese, en zo 
mogelijk worden bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 

 
A.2. Hittebeschadiging van het netvlies. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Geringe afwijkingen met scotomen, acuut optredende oedemateuze 
laesies, later gevolgd door afwijkingen in het pigmentepitheel. De 
afwijkingen kunnen worden aangetoond met behulp van retina 
angiografie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan een 
krachtige laser, aannemelijk op grond van de anamnese, en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Ongeveer één seconde. 
Maximale latentietijd: 24 uur. 
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B. Chronische gezondheidseffecten 
 
B.1.Glasblazersstaar. 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld. Door de oogarts geverifieerd cataract, beginnend aan 
de achterste schors van de lens met later op de achterpool een 
onregelmatige schijfvormige troebeling. 
b. Blootstelling: 
Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of langdurige beroepsmatige 
blootstelling aan infraroodstraling van gloeiend glas of metaal met een 
temperatuur boven 1500 oC, aannemelijk op grond van de anamnese en 
zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: Vijftien jaar. 

 
 
IV. MICROGOLFSTRALING 
 
Hittecataract. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Door de oogarts geverifieerd cataract, gekenmerkt door een wolkige 
troebeling aan de achterste schors van de lens met puntvormige 
troebelingen verspreid over de schors van de lens. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
microgolfstraling met een golflengte in de orde van grootte van 
centimeters tot decimeters, aannemelijk op grond van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Hoog energetische straling (enkele honderden mW/cm2) kan de lens in 
korte tijd beschadigen. 
Minimale blootstellingsduur: Afhankelijk van de intensiteit van de straling.  
Maximale latentietijd: Vijftien jaar. 

 
 



Registratie-richtlijnen 
B007 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

1

 IONISERENDE STRALING 
 

(508: Ziekten veroorzaakt door ioniserende stralen) 
 
Beschrijving van de schadelijke invloed 
− Inwendige bestraling wordt veroorzaakt door opname in het lichaam van 

positief geladen α- of negatief geladen β-deeltjes (bv. door inademing 
van radon). 
N.B. Sommige isotopen hebben een speciale affiniteit voor specifieke 
organen (bv.: jodium voor de schildklier). 

− Uitwendige bestraling wordt veroorzaakt door blootstelling aan deeltjes 
zonder elektrische lading (neutronen) of aan elektromagnetische straling 
(röntgen- of γ-straling). 

 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en stralingsbronnen 
Röntgenapparatuur, deeltjesversnellers, gammabronnen voor radiografie, 
kobaltbronnen, kernreactoren, bepaalde laboratoriumapparatuur en 
radioactieve isotopen. 
 
Gezondheidseffecten 
A.  Niet- stochastische (deterministische) effecten  
 
A.1. Vroege gezondheidseffecten. 
Vroege effecten worden gekenmerkt door een drempeldosis en het feit dat 
de ernst van het effect toeneemt met de dosis. 
 
A.1.1. Totale lichaamsbestraling. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Een aplastische anemie ten gevolge van een verstoorde bloedaanmaak 
met onder meer lymfopenie en chromosoomafwijkingen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese, persoonsdosimetrie en onderzoek van de 
arbeidsomstandigheden, waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige 
totale lichaamsbestraling heeft opgelopen van meer dan 1 Gray voor 
röntgen- of γ-straling of 0,3 Gray voor neuronenstraling. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten. 
Maximale latentietijd: Twee maanden. 

 
A.1.2. Lokale bestraling. 
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A.1.2.1 Acute radiodermatitis. 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld  
Ter plaatse van de inwerking van de straling passagère erytheem en de 
vorming van bullae. Ongeveer drie weken later treedt ulceratie op, 
gevolgd door necrose. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige bestraling heeft opgelopen 
van meer dan 10 Gray, afkomstig van een röntgen- of γ-bron. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten. 
Maximale latentietijd: Twee maanden. 

 
A.1.2.2. Alopecia. 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Tijdelijke haaruitval na lokale bestraling van de schedel. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige bestraling heeft opgelopen 
die hoger is dan 3 Gray, afkomstig van een röntgen- of γ-bron. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten. 
Minimale latentietijd: Vijftien dagen. 
Maximale latentietijd: Twee maanden 

 
A.1.2.3. Oligospermie en azoöspermie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Volgens de gangbare criteria vastgestelde oligospermie of azoöspermie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige bestraling heeft opgelopen 
van meer dan 0,3 Gray, afkomstig van een röntgen- of γ-bron. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele minuten. 
Maximale latentietijd: Twee maanden. 

 
 
A.2. Late gezondheidseffecten. 
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Deze effecten treden op enige tijd na een éénmalige korte of wat 
landuriger blootstelling. 
 
A.2.1. Cataract.  

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld  
Kristallijne vertroebeling van de lens. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige bestraling heeft opgelopen 
met een cumulatieve oogdosis van meer dan 10 Gray voor röntgen-
straling of 8 Sv (0,8 Gray) voor neutronenstraling. 
Minimale blootstellingsduur: Kan kort zijn. 
Minimale latentietijd: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 

 
A.2.2. Chronische radiodermatitis (röntgenhuid). 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld  
Chronische dermatitis, gekenmerkt door atrofie, hyperkeratose of 
teleangiëctasieën, mogelijk ge-compliceerd door radionecrose. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene herhaaldelijk een uitwendige bestraling heeft 
opgelopen van meer dan 5 Gray per dag (met een totale huiddosis van 
meer dan 10 Gy), afkomstig van een röntgen-bron. 
Minimale latentietijd: Eén jaar. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 

 
A.3. Teratogene effecten. 
Accidentele bestraling van een zwangere kan afwijkingen bij de ongeboren 
vrucht veroorzaken. 
De effecten zijn afhankelijk van de dosis die de vrucht ontvangt en de 
duur van de zwangerschap op het tijdstip van de bestraling. 
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A.3.1. Hersenafwijkingen (bv. microcefalie) en skeletafwijkingen. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Misvormingen van de vrucht, die ontstaan zijn in de eerste drie maanden 
van de zwangerschap.  
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Blootstelling van de moeder tijdens het 
werk, beoordeeld aan de hand van anamnese en onderzoek van de 
arbeidsomstandigheden, waaruit blijkt dat de vrucht gedurende de periode 
van organogenese (9-60 dagen na de conceptie) korte tijd blootgesteld is 
geweest aan een dosis röntgenstraling van meer dan 0,3 Gray, afkomstig 
van een röntgen-bron. 
 

A.4. Mentale retardatie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Mentale retardatie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Blootstelling van de moeder tijdens het 
werk, beoordeeld aan de hand van anamnese en onderzoek van de 
arbeidsomstandigheden, waaruit blijkt dat de vrucht, op een tijdstip 
tussen de 8e en 25e week na conceptie, korte tijd blootgesteld is geweest 
aan een dosis van meer dan 0,5 Gray, afkomstig van een röntgen-bron. 

 

B. Stochastische effecten 
Dit betreft late effecten die na een éénmalige korte of chronische 
bestraling kunnen ontstaan. 
Kenmerkend is het ontbreken van een drempeldosis en het feit dat de 
kans op een effect toeneemt met de dosis. 
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B.1. Plaveiselcelcarcinoom van de huid. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Plaveiselcelcarcinoom op een door een radiodermatitis veranderde huid.  
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige bestraling, met een 
cumulatieve huiddosis van meer dan 15 Gray afkomstig van een röntgen-
bron, heeft opgelopen. 
Minimale latentietijd: Tien jaar. 

 

B.2. Leukemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Alle vormen van leukemie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige of inwendige cumulatieve 
stralingsdosis van meer dan 1 Sv heeft opgelopen. 
Minimale latentietijd: Drie jaar. 

 

B.3. Primair longcarcinoom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Alle vormen van longcarcinoom. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een inwendige besmetting met α-deeltjes 
heeft opgelopen. 
Minimale latentietijd: Vijf jaar. 
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B.4. Osteosarcoom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Osteosarcoom, patholoog-anatomisch bevestigd. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een inwendige besmetting door opname van 
radionucliden, die in het skelet worden opgenomen (radium 226, 
plutonium 239 etc.), heeft opgelopen, waarbij de totale botdosis hoger is 
dan 8 Gy,. 
Minimale latentietijd: Vijf jaar. 

 

Zie ook de registratie-richtlijn K002 ‘Beroepstumoren'. 
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C. BEROEPSGEBONDEN INFECTIEZIEKTEN EN 
PARASITAIRE AANDOENINGEN 
 

C001 Via de mens overdraagbare ziekten 
 Virushepatitis (404) 
 Tuberculose (405) 

C002 Zoönosen (401) 
Tularemie 
Brucellose (403) 
Lyme-ziekte 
Ornithose 
Q-koorts 
Erysipeloid 
Leptospirosen 
Tetanus (402) 
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INLEIDING BEROEPSGEBONDEN INFECTIEZIEKTEN EN 
PARASITAIRE AANDOENINGEN 
 
 
Toelichting 
De volgende richtlijnen geven geen uitputtende lijst van alle 
infectieziekten en parasitaire aandoeningen, die in een werksituatie 
kunnen worden opgelopen. 
Bijna alle infecties kunnen optreden als gevolg van blootstelling op het 
werk, maar in bepaalde beroepen loopt men een groter risico dan andere. 
Onder deze beroepen vallen landbouwers (met name in subtropische 
gebieden waar vaak een hogere incidentie aan infecties bestaat dan 
elders). Verder medewerkers in de gezondheidszorg en in laboratoria, bij 
politie, brandweer, ambulance-, en gevangenispersoneel, in beroepen 
waarbij contact bestaat met dieren of dierlijke producten zoals 
dierenartsen, slachthuispersoneel, vlees- en visverwerkers en, meer in het 
algemeen, mensen die in de buitenlucht werken, waar blootstelling aan de 
uitwerpselen van geïnfecteerde dieren kan optreden, zoals bij 
bouwvakkers, rioolwerkers en mensen die in of op het water werken. 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste 
beroepen, waarbij werknemers te maken kunnen krijgen met 
infectieziekten.  
In het kader van deze registratie zijn in de volgende richtlijn (C001) twee 
van de belangrijkste –-virushepatitis en tuberculose – nader uitgewerkt. 
In een aparte richtlijn (C002) wordt nog een toelichting gegeven op 
enkele van de te registreren zoönosen. 



Registratie-richtlijnen 
Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

3

 

 Samenvatting van de belangrijkste beroepen geassocieerd  
met overdraagbare ziekten 

Beroep Ziekte 

Landbouw en veeteelt, jacht(opzicht), bouw, 
rioolwerkzaamheden,mijnbouw, 
diergeneeskunde 

Anthrax 
Door insecten overdraagbare ziekten, bv. 
Virale encefalitiden 
Brucellose 
Coccidioidomycose 
Histoplasmose 
Mijnworm 
Leptospirosen (div. typen) 
Malaria 
Q-koorts 
Rabies 
Rickettsiosen 
Salmonellosen 
Schistosomiasis 
Tetanus 
Trypanosomiasis 
Bovine tuberculose  
Tularemie 

Vlees- en visverwerking Bovine tuberculose 
Brucellose 
Erysipeloid 
Schimmelinfecties (verscheidene soorten) 
Q-koorts 
Tularemie 

Omgang met pluimvee en vogels Chlamydiosis 
Schimmelinfecties (verscheidene soorten) 
Newcastle’s disease 

Werk met hout, haar en huiden Anthrax 
Q- koorts 

Gezondheidszorg, laboratoriumpersoneel Tuberculose 
Virushepatitis 
De meeste besmettelijke ziekten (mens-mens) 

 
 
Zie ook de informatiemappen: 
 

Hepatitis B voor leken 
Hepatitis B voor professionals 
Hepatitis C voor professionals 
TBC voor leken 
TBC voor professionals 
Lyme’s disease voor leken 
Lyme’s disease voor professionals 
Leptospirosen voor leken 
Leptospirosen voor professionals 
 

http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/hepatitisbleken.PDF
http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/hepatitisbprof.PDF
http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/hepatitiscprof.PDF
http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/tuberleken.PDF
http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/tuberprof.PDF
http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/lymeleken.PDF
http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/lymeprof.PDF
http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/leptoleken.PDF
http://www.beroepsziekten.nl/infomappen/leptoprof.PDF
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B.1. Plaveiselcelcarcinoom van de huid. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Plaveiselcelcarcinoom op een door een radiodermatitis veranderde huid.  
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige bestraling, met een 
cumulatieve huiddosis van meer dan 15 Gray afkomstig van een röntgen-
bron, heeft opgelopen. 
Minimale latentietijd: Tien jaar. 

 

B.2. Leukemie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Alle vormen van leukemie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een uitwendige of inwendige cumulatieve 
stralingsdosis van meer dan 1 Sv heeft opgelopen. 
Minimale latentietijd: Drie jaar. 

 

B.3. Primair longcarcinoom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Alle vormen van longcarcinoom. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een inwendige besmetting met α-deeltjes 
heeft opgelopen. 
Minimale latentietijd: Vijf jaar. 
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B.4. Osteosarcoom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Osteosarcoom, patholoog-anatomisch bevestigd. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling, beoordeeld 
aan de hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden, 
waaruit blijkt dat betrokkene een inwendige besmetting door opname van 
radionucliden, die in het skelet worden opgenomen (radium 226, 
plutonium 239 etc.), heeft opgelopen, waarbij de totale botdosis hoger is 
dan 8 Gy,. 
Minimale latentietijd: Vijf jaar. 

 

Zie ook de registratie-richtlijn K002 ‘Beroepstumoren'. 
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 VIA DE MENS OVERDRAAGBARE ZIEKTEN 
 

I. VIRUSHEPATITIS  
(404: Virushepatitis van het personeel dat zich bezighoudt met 
preventie, verzorging en hulp aan huis, onderzoek en andere 

werkzaamheden waarvoor een infectierisico bestaat) 
 

Verwekkers van virushepatitis 
Virushepatitis kan door een aantal virussen veroorzaakt worden, 
waaronder het hepatitis A-, hepatitis B-, hepatitis-non-A-non-B-, hepatitis 
C-, hepatitis D-virus (het ‘delta agens’, een defectief virus), het 
epidemische non-A hepatitisvirus en het hepatitis E (‘enteric’)-virus. 
Infecties met andere virussen zoals het Epstein-Barr en cytomegalovirus 
kunnen zich ook manifesteren met een leveraandoening. Hoewel al deze 
virussen beroepsgerelateerde infecties kunnen veroorzaken, is wereldwijd 
veruit de meest belangrijke het hepatitis B-virus (serum hepatitis). 
 
Infectieroute 
Blootstelling: Over het algemeen treedt besmetting met het hepatitis B en 
C virus op via seksueel contact of via bloed-bloedcontact met geïnfecteerd 
menselijk bloed of plasmafracties. Andere bekende of verdachte 
infectieroutes zijn onder andere tatoeëring en mogelijk de parenterale 
route via slijmvliescontact met infectieuze lichaamsvloeistoffen. Aërogene 
besmetting wordt niet beschouwd als een risico. 
Verticale overdracht van moeder naar kind is een belangrijke niet-
beroepsgebonden overdrachtsroute voor hepatitis B.  
Hepatitis A (en E) worden via een faeco-orale infectieroute overgebracht, 
vrijwel altijd onder slechte hygiënische omstandigheden. Deze infecties 
treden zelden als beroepsziekte op. 
Risicogroepen: Op een hepatitis B en C infectie lopen met name personen 
risico wier werk hen in contact brengt met bloed, bloedproducten of 
lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde patiënten. De belangrijkste 
risicogroep is daarom het personeel in de gezondheidszorg, inclusief 
laboratorium-personeel. Andere risicogroepen vormen personeel van 
gevangenissen en psychiatrische inrichtingen, en politie- of 
ambulancepersoneel die in contact kunnen komen met bloed of 
lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde personen. 
 
Klinische beeld (Hepatitis B en C) 
Symptomatologie: Na een incubatieperiode van tussen de 60 en 180 
dagen ontstaan anorexia, misselijkheid en braken, na een paar dagen 
gevolgd door geelzucht en het lozen van donker gekleurde urine en 
ontkleurde ontlasting. Diarree, huiduitslag en een lichte 
temperatuursverhoging kunnen in een klein aantal gevallen optreden. Bij 
lichamelijk onderzoek van de geelzucht-patiënt blijkt meestal dat de lever 
glad, gevoelig en vergroot is. 
Laboratoriumdiagnose: Gestoorde leverfuncties en de aanwezigheid van 
serum-antigeen-markers zoals HBsAg. 
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Prognose: 90% van de patiënten herstelt spontaan. Een fulminante (vaak 
fatale) hepatitis komt voor bij minder dan 1% van de patiënten, maar 
sommigen die wel herstellen van de hepatitis kunnen drager worden (5 tot 
10%), recidiverende episodes van hepatitis doormaken of een chronische 
actieve hepatitis ontwikkelen, wat kan leiden tot leverinsufficiëntie. Bij 
30% van de patiënten met een chronische hepatitis B-infectie ontwikkelt 
zich een hepatocellulair carcinoom. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hepatitis B en C zijn de enige echte beroepsziekten in deze categorie. 
Alleen onder slechte hygiënische omstandigheden geldt dit eventueel ook 
voor hepatitis A. 
Positieve serologie: Heeft alleen betrekking op hepatitis B en C. Hepatitis 
B is hiervan de belangrijkste. 
Ziektebeelden: – acute hepatitis 
   – chronische persisterende hepatitis 
   – post-hepatitische cirrose 
   – post-hepatitisch levercarcinoom. 
b. Blootstelling 
Type beroep: Elk beroep waarbij (waarschijnlijk) sprake is van 
blootstelling aan bloed, bloedproducten, lichaamsvloeistoffen en biologisch 
materiaal. Indien er een reële beroepsmatige contact-mogelijkheid is en 
er geen meer voor de hand liggende andere infectiebron bestaat wordt 
voldaan aan het blootstellingscriterium. 
Minimale incubatietijd: Bij acute infecties 60 dagen. 
Maximale latentietijd: 180 dagen (alvorens verschijnselen optreden). 
Voor chronische infecties is geen maximale latentietijd op te geven. 
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II. TUBERCULOSE  
 

(405: Tuberculose van het personeel dat zich bezighoudt met 
preventie, verzorging en hulp aan huis, onderzoek en andere 

werkzaamheden waarvoor een infectierisico bestaat.) 
 

Verwekkende micro-organismen 
Tuberculose bij de mens wordt voornamelijk veroorzaakt door een infectie 
met Myobacterium tuberculosis.  
 
Infectieroute 
Blootstelling: Transmissie van de infectie van dier op mens is niet 
gebruikelijk, behalve door M. bovis in sterk besmette melk. Sinds de 
invoering van de melkpasteurisatie en het tuberculosevrij maken van de 
veestapel, komt deze transmissie nog maar zeer zelden voor. 
M. tuberculosis kan worden overgebracht als iemand in contact komt met 
een hoestende patiënt met actieve longtuberculose. De belangrijkste 
besmettingsweg is aërogeen. In de praktijk is longtuberculose de enige 
vorm, die besmettingen veroorzaakt. Van de geregistreerde actieve 
tuberculose-gevallen in ons land heeft 70% longtuberculose; de helft 
daarvan betreft de besmettelijke ‘open’ longtuberculose. 
Het is van belang zich te realiseren dat gemiddeld 30% van de 
blootgestelde contactpersonen een positieve Mantoux ontwikkelt als teken 
van een doorgemaakte infectie.  
Risicogroepen: Risico op een besmetting met humane TBC bestaat vooral 
bij werk in de gezondheidszorg, werk met drugsverslaafden, 
laboratoriumwerk met mycobacteriën of geïnfecteerd materiaal en bij 
werk met buitenlanders (m.n. asielzoekers).  
Boeren, veeartsen en laboratoriumpersoneel, die in aanraking komen met 
besmet materiaal of werken met mycobacteriën, kunnen in aanraking 
komen met M. bovis, met name als het gaat om geïmporteerde dieren. 
Ook bij een accidentele inoculatie kan lokaal een tuberculeuze infectie ont-
staan. 
 
Klinisch beeld 
Symptomatologie: Een symptomatisch beloop van longtuberculose treedt 
slechts bij 5 tot 15% van de geïnfecteerde personen op. De primaire 
haard is een ontstekingsgranuloom, de tuberkel. Een dergelijke primaire 
haard kan inactief worden en het beloop is dan symptoomloos. (N.B. 
meestal is een klinisch manifeste tuberculose het gevolg van een 
endogene reactivering van zo’n slapende infectiehaard).  
Als uiting van een infectie is na zes tot acht weken een Mantoux-omslag 
aantoonbaar. Actieve longtuberculose wordt meestal niet eerder dan na 
vijf tot zes maanden manifest, soms pas veel later. 
Tuberculose manifesteert zich voornamelijk in longafwijkingen. De ziekte 
begint sluipend. Het beloop varieert van asymptomatisch tot een beeld  
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met een uitgebreide aantasting van de longen en uitzaaiingen naar andere 
organen, inclusief de hersenen en het skelet. Primaire complicaties als 
pleuritis, meningitis of miliaire tuberculose kunnen ongeveer drie 
maanden na de infectie optreden.  
Hoesten, vermoeidheid, koorts, gewichtsverlies, pijn op de borst en bloed 
opgeven, met of zonder aantasting van meer organen, wijzen op het begin 
van een ernstig en mogelijk levensbedreigend beloop. 
Extra-pulmonale tuberculose heeft een lange en sterk wisselende 
latentietijd; bottuberculose treedt meestal pas op na één tot twee jaar, 
urogenitale tuberculose na twee tot drie jaar. 
Een endogene reactivering van een slapende infectiehaard kan een 
latentietijd hebben van tientallen jaren. 
 
Bijzondere manifestaties van een tuberculeuze infectie: 
− Huidafwijkingen bij een M.tuberculosis infectie: Erythema nodosum is 

een allergische reactie welke optreedt zes tot acht weken na een 
primaire infectie en na drie weken weer verdwijnt. Evenals de Mantoux-
omslag is het een manifestatie van een infectie, niet van een actief 
ziekteproces. 

− Cervicale lymphadenitis: Voornamelijk veroorzaakt door de M. bovis 
soms door de M.tuberculosis. In Nederland is dit beeld op de 
achtergrond geraakt. 

 
Bacteriologie: Bacteriologisch onderzoek wordt verricht bij een klinisch 
manifeste actieve tuberculose, 5-6 maanden na infectie. Het eerste 
onderzoek bestaat uit het aantonen van zuurvaste staafjes in het sputum 
met behulp van de Ziehl-Neelsenkleuring.  
Om de diagnose te bevestigen is een positieve kweekproef van M. 
tuberculosis uit verdacht materiaal noodzakelijk. Deze uitslag van deze 
kweek is pas na 3-8 weken na het inzetten ervan bekend. 
Röntgenologie: Vanaf drie maanden na infectie kán een primo-infectie, 
met ontstekingsverschijnselen en in ernstige gevallen caverne-vorming, 
op de longfoto waarneembaar zijn. 
Prognose: Aangezien effectieve geneesmiddelen beschikbaar zijn is de 
prognose, zelfs in late stadia, tegenwoordig goed. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Een recente infectie met de tuberkelbacil wordt vastgesteld via een 
positieve tuberkulinereactie, bij voorkeur met een aantoonbare omslag. 
Klachten of verschijnselen van een actieve tuberculose worden vastgesteld 
met behulp van een positief sputumpreparaat, longfoto’s en zo mogelijk 
een positieve kweekproef.  
Zowel het optreden van een actieve tuberculose, als tekenen van een 
recente infectie, die profylactisch met tuberculostatica behandeld wordt, 
wordt beschouwd als een te registreren beroepsziekte.  
Een Mantoux-omslag zonder verdere consequenties wordt niet 
geregistreerd als een beroepsziekte. 
b. Blootstelling 
Type beroep: Elk beroep waarbij sprake is of kan zijn van contact met 
besmettelijke patiënten (M. tuberculosis) of dieren (M. bovis). Indien er 
een reële beroepsmatige contact mogelijkheid is en er geen meer voor de 
hand liggende andere infectiebron bestaat wordt voldaan aan het 
blootstellingscriterium. 
Incubatietijd: Bij humane en bovine tuberculose: zes tot acht weken 
alvorens voor een Mantoux-omslag aantoonbaar is of erythema nodosum 
optreedt. 
Maximale latentietijd: Niet op te geven; zie boven.  
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 ZOÖNOSEN 
 
(401: Infectieuze of parasitaire ziekten, die door dieren of dierlijke 

resten op mensen worden overgebracht; 
402: Tetanus; 

403: Brucellose) 
 
Toelichting op het document 
Er zijn vele infectieziekten die door dieren of hun uitwerpselen kunnen 
worden overgebracht. De belangrijkste ziekten zijn brucellose, 
leptospirose, tuberculose en tetanus. Tuberculose, brucellose en tetanus 
zijn onder aparte nummers in de Europese Lijst van Beroepsziekten 
opgenomen. Tuberculose wordt behandeld in richtlijn C001. Brucellose, 
tetanus, leptospirosen en een aantal andere zoönosen worden in deze 
richtlijn besproken.  
Sommige ziekten bij de mens, die met zekerheid door dieren worden 
overgebracht, zijn te zeldzaam om hier apart besproken te worden en 
kunnen alleen na beoordeling van het individuele geval als beroepsziekte 
worden erkend. Dit geldt ook als de aandoening optreedt als een 
complicatie van een beroepsongeval, in het bijzonder als gevolg van een 
beet of insectesteek (hondsdolheid, de pest etc.). Deze aandoeningen 
dienen, wanneer het verband met blootstelling in het beroep aannemelijk 
is te worden gemeld. Met nadruk zij vermeld dat dit ook geldt voor 
malaria, die in deze richtlijn niet apart wordt behandeld.
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I. TULAREMIE 
 

Verwekker 
Tularemie is een zoönose veroorzaakt door de Francisella tularensis. Een 
aantal in het wild levende dieren (zie onder) is geïnfecteerd door deze 
gram-negatieve staaf en mensen kunnen makkelijk besmet worden, 
meestal door direct contact. De ziekte wordt over het algemeen 
gekenmerkt door huidaandoeningen met regionale klierzwellingen. 
 
Infectieroute 
Blootstelling: Vele dieren zijn normaal drager van de F. tularensis, met 
name hazen, konijnen, eekhoorns, marmotten, muskusratten, vossen, 
muizen, ratten, kwartels, fazanten, etc. 
Mensen zijn erg vatbaar voor tularemie; de bacterie dringt meestal direct 
door de huid binnen, zelfs door de intacte huid, en slechts zelden via 
vector-insecten (teken). De bacil kan het lichaam ook binnendringen via 
de slijmvliezen, het spijsverteringskanaal (besmet vlees of water), of de 
luchtwegen (aërosolen). 
Risicogroepen: Jachtopzieners, boswachters; personen werkzaam bij het 
fokken, transporteren en slachten van dieren; personen die beroepshalve 
contact hebben met konijnen, hazen of andere kleine pelsdieren; 
bewerkers van dierenhuiden; laboratoriumpersoneel, dat in contact komt 
met konijnen en andere kleine knaagdieren. 
 
Klinisch beeld 
Symptomatologie: De incubatieperiode bedraagt over het algemeen drie 
tot vijf dagen. Het klinisch beeld is vooral afhankelijk van de infectieroute, 
maar bij alle vormen komen koorts, zwakte, pijn in gewrichten en spieren 
en hoofdpijn voor. 
Het meest voorkomende beeld is dat van ulceratie bij de porte d’entrée 
met zwelling van de regionale lymfeklieren. 
Ogen, longen en het maagdarmstelsel kunnen aangetast worden, 
afhankelijk van het infectieroute. 
Laboratoriumonderzoek: Bacteriekweek uit de laesies (moeilijk); 
Serologische tests op antilichamen, waarbij een titerstijging bewijzend is. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Een ziektebeeld dat past bij een van de volgende symptomen: 

– ulceratie met een reactie van de regionale lymfeklieren 
– oogverschijnselen met lymfeklierzwelling 
– primair pulmonale vorm 
– maagdarm-verschijnselen 

− Vaststelling dat de ziekte veroorzaakt wordt door een infectie met F. 
tularensis. 

− Laboratoriumonderzoek: positieve serologie (gepaarde sera; 
titerstijging). 

b. Blootstelling 
Soort beroep: Elk beroep waarbij contact met hazen, konijnen of kleine 
knaagdieren kan voorkomen. Indien er een reële beroepsmatige 
contactmogelijkheid is en er geen meer voor de hand liggende andere 
infectiebron bestaat wordt voldaan aan het blootstellingscriterium 
Minimale incubatietijd: Enkele uren. 
Maximale latentieperiode: Vijftien dagen. 
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II. BRUCELLOSE (403) 
 
Verwekker 
Brucellose is een zoönose, die – in afnemende virulentie – gewoonlijk 
veroorzaakt wordt door de gram-negatieve coccen Brucella melitensis, 
Brucella suis of Brucella abortus. Het micro-organisme groeit langzaam en 
is bestand tegen uitdroging, maar gevoelig voor zuur en verhitting. 
Infectie met Brucellose kan acuut, subacuut, chronisch of subklinisch 
verlopen. Besmettelijke dieren kunnen al dan geen ziekteverschijnselen 
tonen. 
 
Infectieroute 
Blootstelling: De infectie komt het meest voor bij mannen van 10 tot 40 
jaar. Natuurlijke reservoirs voor de micro-organismen zijn geiten, 
schapen, kamelen (B. melitensis), varkens (B. suis) en rundvee (B. 
abortus).Ook honden, paarden en konijnen kunnen worden besmet. 
Besmetting bij mensen treedt op door het drinken van besmette melk, het 
verzorgen van besmette dieren of contact met kadavers, waarbij 
besmetting kan optreden via snij- en schaafwondjes. 
Risicogroepen: Het is voornamelijk een ziekte van agrariërs, 
slachthuispersoneel, slagers, vleesinpakkers, landbouwtechnici en 
laboranten. Een extra risico voor veeartsen vormt accidentele inoculatie of 
contaminatie van de conjunctivae met brucellavaccin. 
 
Klinisch beeld 
Symptomatologie: De incubatietijd wisselt van enkele dagen tot maanden. 
De eerste verschijnselen van een manifeste ziekte zijn koorts (in typische 
gevallen als febris intermittens), koude rillingen, nachtzweten, algemene 
malaise, anorexie en lusteloosheid. 
In een minderheid van de gevallen worden een vergrote lever, milt en 
lymfeklieren gevonden. 
Chronische infecties manifesteren zich meestal binnen zes maanden, maar 
kunnen ook veel later (na jaren) pas verschijnselen geven. 
Laboratoriumonderzoek: 
− Kweken van het micro-organisme is moeilijk 
− Serologische tests op specifieke antilichamen 
Prognose: 
− Spontaan herstel in 90% van de gevallen. 
− In 10% van de gevallen kunnen ernstige of  langdurige gewrichts-, hart- 

of neurologische klachten optreden. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Een ziektebeeld dat past bij:– acute brucellose 

 – subacute brucellose 
 – chronische brucellose 

 – gewrichts-, hart- of neurologische complicaties. 
Er zijn geen specifieke klinische verschijnselen voor brucellose. 
− Vaststelling dat de klachten of verschijnselen een gevolg zijn van een 

besmetting met brucellose. 
− Laboratoriumonderzoek: Isoleren van het micro-organisme uit bloed of 

beenmerg (moeilijk); 
positieve serologische reacties (RIVM, waarmee in twijfelgevallen 
overlegd kan worden). 

b. Blootstelling 
Type beroep: Elk beroep waarbij sprake is, of kan zijn, van contact  met 
de volgende dieren of producten daarvan: 
− geiten (B. melitensis) 
− varkens (B. suis) 
− vee (B. abortus). 
N.B. Als potentiële blootstelling in het beroep aannemelijk is, is voldaan 
aan het blootstellingscriterium. 
Incubatietijd: Voor acute infecties enkele dagen. 
Maximale latentietijd: Voor acute infecties zes dagen. 
Voor chronische verschijnselen is geen maximale latentietijd op te geven. 
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III. LYME-ZIEKTE (Lyme disease) 
 

Verwekker 
Lyme-ziekte wordt veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi en 
wordt op de mens overbracht via tekenbeten. De aandoening wordt in een 
vroeg stadium gekenmerkt door erythema migrans en kan in latere stadia 
gepaard gaan met gewrichts- of neurologische aandoeningen. 
 
Infectieroute 
Blootstelling: Honden en een aantal in het wild levende dieren kunnen 
drager van de bacterie zijn. Sommige soorten teken zijn verantwoordelijk 
voor de overdracht van de ziekte op de mens. 
Risicogroepen: Bosarbeiders, werkzaam in gebieden waar de ziekte 
endemisch is. 
 
Klinisch beeld 
Symptomen: Erythema migrans verschijnt 3 tot 20 dagen na de tekenbeet 
en is pathognomonisch voor de Lyme disease. De huidaandoeningen 
kunnen vergezeld gaan van algemene malaise, gewrichtsklachten en 
myalgie. 
Eventueel later optredende complicaties: encefalitis, myocarditis en 
artritis.  
Laboratoriumonderzoek: 
− Kweek van de spirocheet (lukt zelden).  
− Serologisch onderzoek op specifieke IgG- of IgM-antilichamen. 

Aangezien de antilichaamproductie laat op gang komt, zijn deze tests 
pas in laat stadium positief. 

 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Anamnese 
− (Vroeg) erythema migrans 
− (Laat) complicaties: encefalitis, myocarditis, artritis. 
Laboratoriumonderzoek: (niet vereist) in een later stadium 
laboratoriumonderzoek waaruit blijkt dat besmetting met de spirocheet 
heeft plaatsgehad. 
b. Blootstelling  
Soort beroep: Elk beroep, waarbij het risico bestaat op tekenbeten, in een 
gebied waar de ziekte endemisch is. Indien er een reële beroepsmatige 
contactmogelijkheid is en er geen meer voor de hand liggende andere 
infectiebron bestaat wordt voldaan aan het blootstellingscriterium. 
Minimale incubatietijd: Twee dagen. 
Maximale latentietijd: Eén maand voor erythema chronicum migrans; voor 
later optredende verschijnselen geen termijn op te geven. 
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IV. ORNITHOSE 
 
Verwekker 
Ornithose is een zoönose, veroorzaakt door de Chlamydia psittaci. Een 
infectie wordt meestal gekenmerkt door een acute longaandoening. 
 
Infectieroute 
Blootstelling: Pluimvee en vogels, die als huisdier worden gehouden of die 
in de vrije natuur leven (bv. papegaaien, parkieten, duiven) kunnen 
drager zijn van de C. psittaci, zonder dat zij zelf ziekteverschijnselen 
tonen. De infectie wordt aërogeen op de mens overgebracht door besmet 
materiaal afkomstig van vogels, voornamelijk uitwerpselen. 
Risicogroepen: Werk waarbij contact optreedt met levend of geslacht 
pluimvee, andere vogels, of hun uitwerpselen. 
 
Klinisch beeld 
Symptomatologie: Na een incubatieperiode van één of twee weken kan de 
infectie zich manifesteren als een acute koortsende longaandoening met 
een niet-productieve hoest en longinfiltraten. Volgens de literatuur 
overlijdt zonder behandeling 0,5-20% van de patiënten. Het beloop kan 
echter ook asymptomatisch zijn. 
Laboratoriumonderzoek: Het micro-organisme zelf is moeilijk te kweken.  
Met behulp van serologische tests kunnen een aantal antilichamen 
aangetoond worden, waarbij een titerstijging in twee monsters, 
afgenomen met minimaal tien dagen tussentijd, bewijzend is voor een 
recente besmetting.  
Er kunnen echter kruisreacties worden gevonden tussen C. psittaci, C. 
trachtomatis en C. pneumoniae.  Verder kan een snelle behandeling met 
tetracyclines de antilichaamrespons reduceren. 
 
Beleid bij verdacht contact: 
1.Zo spoedig mogelijk na een mogelijk contact bloed afnemen en 

invriezen. 
2.Als binnen 21 dagen klachten optreden: voor de tweede maal bloed 

afnemen en de titer laten bepalen in dit bloed en het vriesbloed.  
3.Bij titerstijging snel behandelen met tetracycline tot de patiënt een week 

koortsvrij is. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Klinische criteria: acute longaandoening 
− Laboratoriumonderzoek: het klinisch beeld moet bevestigd worden door 

laboratoriumonderzoek waaruit blijkt dat besmetting met de C. psittaci 
heeft plaatsgehad. 

b. Blootstelling 
Soort beroep: Elk beroep waarbij contact met levend of geslacht 
pluimvee, of met, als huisdier gehouden of in het wild levende, vogels of 
hun uitwerpselen waarschijnlijk is. Indien er een reële beroepsmatige 
contactmogelijkheid is en er geen meer voor de hand liggende andere 
infectiebron bestaat wordt voldaan aan het blootstellingscriterium. 
Minimale incubatietijd: 48 uur. 
Maximale latentietijd: 21 dagen. 
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V. Q-KOORTS 
 
Verwekker 
Q-koorts wordt veroorzaakt door de rickettsia Coxiella burnetii. Bij de 
mens verloopt de infectie vaak onschuldig en subklinisch, maar er kunnen 
koortsaanvallen, pneumonitis en in sommige gevallen endocarditis en 
hepatitis bij optreden. 
 
Infectieroute 
Blootstelling: Afhankelijk van de drager zijn er voor de mens twee 
manieren van besmetting. 
− Vee, met name runderen en schapen kan geïnfecteerd zijn. Mensen 

kunnen, hetzij direct hetzij aërogeen via rickettsiae in stof, besmet 
worden door besmette placenta's, abortusresten, ingewanden, excreta, 
stro, wol etc. Ook is besmetting mogelijk via bv. wasgoed van een 
besmette patiënt. 

− Mensen kunnen ook via tekenbeten besmet worden door in het wild 
levende dieren. Deze wijze van besmetting lijkt veel minder vaak voor 
te komen. 

Risicogroepen: De ziekte treedt met name op bij schapen- en 
rundveehouders, slachthuispersoneel, dierenartsen en 
laboratoriumpersoneel dat met de verwekker in aanraking komt. 
 
Klinisch beeld 
Symptomatologie: Bij de mens verloopt de infectie vaak onschuldig en 
subklinisch, maar niettemin is bij onbehandelde gevallen de mortaliteit 
1%. Het kan zich manifesteren met een plotseling optreden van 
koortsaanvallen en algemene malaise. In de acute fase kunnen 
pneumonitis en stoornissen van het maagdarmkanaal voorkomen. De 
belangrijkste chronische complicaties zijn afwijkingen aan het endocard en 
leverstoornissen. 
Laboratoriumonderzoek: Het micro-organisme zelf is moeilijk te kweken. 
De diagnose wordt voornamelijk gebaseerd op serologische tests.  



Registratie-richtlijnen 
C002 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

10 

 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Klinische criteria: Q-koorts met of zonder longafwijkingen of 

aandoeningen van het maagdarm-systeem; 
chronische complicaties: endocarditis, hepatitis. 

− Laboratoriumonderzoek: het klinisch beeld moet bevestigd worden door 
laboratoriumonderzoek waaruit door titerstijging blijkt dat besmetting 
met de C. burnetii heeft plaatsgehad. 

b. Blootstelling 
Soort beroep: Elk beroep waarbij contact met rundvee, schapen en hun 
uitwerpselen optreedt of kan optreden. Indien er een reële beroepsmatige 
contactmogelijkheid is en er geen meer voor de hand liggende andere 
infectiebron bestaat wordt voldaan aan het blootstellingscriterium 
Minimale incubatietijd: Eén week. 
Maximale latentietijd: Drie weken. 
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VI. ERYSIPELOID 
 
Verwekker 
Erysipeloid is een zoönose, veroorzaakt door de Erysipelothrix 
rhusiopathiae. De bacteriën worden gevonden bij een aantal soorten huis- 
en in het wild levende dieren, met name zoogdieren, vogels, waterdieren. 
Mensen kunnen worden besmet via direct contact. De besmetting uit zich 
over het algemeen in onschuldige huidafwijkingen.  
 
Infectieroute 
Blootstelling: Een aantal soorten zoogdieren en vogels zijn drager van de 
E. rhusiopathiae, maar ook komt het micro-organisme voor bij vissen en 
weekdieren. Varkens worden het meest aangedaan (varkensvlekziekte). 
Mensen lopen de ziekte op door contact met dragers of zieke dieren, en bij 
het hanteren van producten van dierlijke herkomst of via voorwerpen die 
door dieren besmet zijn. De portes d’entrée vormen vaak wonden of 
schaafplekken. Belangrijk is dat de verwekker ook buiten het organisme 
lang besmettelijk blijft. 
Risicogroepen: Jachtopzieners, boswachters; agrariërs, dierenartsen, 
slachthuispersoneel, darmbewerkers, werknemers bij de vleesverwerking; 
varkens-, vee- en pluimveehouders, fokkers van wild, vissers en 
visverkopers; medewerkers in de voedingsindustrie waar voedsel van 
dierlijke herkomst wordt geconserveerd of verwerkt, etc. 
 
Klinisch beeld 
Symptomatologie: Na een verwonding treden rond de wond 
erythemateuze en oedemateuze huidafwijkingen op, meestal aan de 
handen en vingers. De huidafwijkingen kunnen vergezeld gaan van 
gewrichtsklachten. 
Het beloop van de ziekte is meestal goedaardig. In uitzonderingsgevallen 
zijn hartafwijkingen en sepsis gezien. 
Laboratoriumonderzoek: Diagnose wordt voornamelijk op het klinisch 
beeld gesteld. Het kan bevestigd worden door isolatie en identificatie van 
de bacterie uit de laesie. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Klinische criteria: 
− Cutane vorm: maculopapuleuze erysipeloid-efflorescentie 
− Cutane vorm met artritis 
− Sepsis met endocardiale complicaties. 
b. Blootstelling 
Soort beroep: Elk beroep waarbij blootstelling aan dieren en dierlijke 
producten (varkensvlees, pluimvee, wild, vis etc.) kan plaatsvinden. 
Indien er een reële beroepsmatige contactmogelijkheid is en er geen meer 
voor de hand liggende andere infectiebron bestaat wordt voldaan aan het 
blootstellingscriterium. 
Minimale incubatietijd: Enkele uren. 
Maximale latentietijd: Zeven dagen. 
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VII. LEPTOSPIROSEN 
 
Verwekker 
Leptospirosen worden veroorzaakt door verscheidene species behorende 
tot Leptospira interrogans. Er worden meer dan 200 serotypen 
onderscheiden. 
Leptospiren zijn dunne beweeglijke spirocheten. Ze zijn zichtbaar te 
maken met behulp van donkerveld-microscopie en zilverkleuring. Deze 
methoden zijn echter niet betrouwbaar voor diagnostisch bloed- en 
urineonderzoek. Leptospiren kunnen met behulp van een kweek op 
speciale voedingsbodems aangetoond worden. 
Het ziektebeeld van leptospirose kan uiteenlopen van mild tot zeer ernstig 
(Syndroom van Weil). Sommige serotypen neigen ertoe ernstige 
leptospirose te veroorzaken, andere geven doorgaans aanleiding tot 
betrekkelijk milde ziektebeelden. De koppeling van infecties door bepaalde 
leptospiren met bepaalde aandoeningen, zoals het Syndroom van Weil 
met de L. ictero-haemorrhagiae, de melkerskoorts met de L. hardjo of de 
modderkoorts met de L. grippo-typhosa, is weliswaar algemeen 
gebruikelijk maar kunstmatig. 
 
Infectieroute 
Blootstelling: Knaagdieren, in het bijzonder ratten, vormen belangrijke 
reservoirs voor allerlei serotypen. Ook andere dieren, waaronder 
huisdieren (bv. honden) en vee (bv. runderen en varkens), of in het wild 
levende dieren als vossen en veldmuizen, kunnen dragers zijn. Dragers 
zelf hoeven weinig of geen last te hebben van hun besmetting. 
De infectieroute loopt van urine van besmette dieren via water, 
voorwerpen of grond naar wonden of slijmvliezen als porte d’entrée bij de 
mens. 
Risicogroepen: Het grootste risico lopen werknemers op lokaties met veel 
diercontacten (ratten, vee) of daar waar besmet materiaal of water 
aanwezig is. Dit betreft onder meer agrariërs (vooral werkzaam in land- of 
tuinbouw, kwekerijen, veeteelt), rioolwerkers, muskusrattenbestrijders, 
mijnwerkers, dierenartsen, slachthuispersoneel, visverwerkers en 
militairen. 
 
Klinisch beeld 
Anamnese: Een anamnese waaruit blijkt dat betrokkene heeft vertoefd in 
een omgeving met veel ratten of andere besmettelijke dieren kan helpen 
bij het differentiëren tussen leptospirose en andere koortsende ziekten. 
Symptomatologie: De incubatietijd bedraagt doorgaans één tot twee 
weken, maar kan uiteenlopen van twee tot twintig dagen. In mild 
verlopende gevallen kan er een lichte temperatuursverhoging zijn, maar 
ernstige gevallen van leptospirose gaan gepaard met gestoorde 
leverfuncties (icterus), gestoorde nierfuncties (acute nierinsufficiëntie), 
bloedingen, shock, diffuse intravasale stolling, myocarditis en een 
gestoord bewustzijn. 
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Bij het syndroom van Weil is de mortaliteit in onbehandelde gevallen 5-
10%, maar melkerskoorts en modderkoorts hebben meestal een 
goedaardig beloop. 
De ziekte kent twee fasen. De ‘septische’ fase duurt 4-7 dagen. De patiënt 
heeft dan koorts, hoofdpijn, spierpijn en conjunctivale injectie met als 
ernstige complicaties soms acute nierinsufficiëntie, geelzucht, 
hartritmestoornissen, bloedingen en shock. 
De tweede fase duurt 4-30 dagen. Deze valt samen met het verdwijnen 
van de leptospiren uit het bloed en de meeste weefsels. Uveïtis, 
meningitis, encefalitis en myelitis kunnen in deze fase en de daarop 
volgende maanden optreden. Lever- en nierfunctiestoornissen lopen van 
de eerste fase door in de tweede fase. 
Laboratoriumonderzoek: Bij het beeld past een leucocytose met neurofilie, 
vaak een thrombocyto-penie, een verhoogde BSE en afwijkingen in het 
urinesediment. De leverfuncties kunnen gestoord zijn. 
Na de tweede week gaat de serologie een belangrijke rol spelen. De ELISA 
vormt een goede screeningstest, vooral wanneer hij wordt aangevuld met 
de microscopische agglutinatietest. De aanwezigheid van specifieke IgM-
antistoffen tegen leptospiren, seroconversie en/of titerstijging 
ondersteunen de diagnose. 
Het referentielaboratorium voor leptospirose is gevestigd in het N.H. 
Swellengrebel-laboratorium (op het AMC-terrein) van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen, Meibergdreef 39, 1105 AZ Amsterdam, 020-
5665431/38/41. 
Prognose: Gewoonlijk treedt herstel op, maar patiënten met ernstige nier- 
of hartafwijkingen en hematologische verschijnselen kunnen aan de ziekte 
overlijden. Nierdialyse heeft de mortaliteit sterk verminderd en langdurige 
follow-up van gedialyseerde patiënten wijst op een goed herstel van de 
nierfunctie. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
− Een ziektebeeld passend bij een leptospirose. 
− Vaststelling dat de ziekte veroorzaakt wordt door besmetting met 

leptospiren. 
− Laboratoriumonderzoek: kweken van het micro-organisme zelf of een 

positieve serologische test. 
b. Blootstelling 
Type beroep: Ieder beroep waarbij blootstelling aan af- of 
uitscheidingsproducten van (knaag)dieren optreedt of waarschijnlijk kan 
optreden. Indien er een reële beroepsmatige contactmogelijkheid is en er 
geen meer voor de hand liggende andere infectiebron bestaat, wordt 
voldaan aan het blootstellingscriterium. 
Incubatietijd: 2-20 dagen. 
Maximale latentietijd voor symptomen optreden: Drie maanden.  
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VIII. TETANUS 
 
Verwekker 
Tetanus wordt veroorzaakt door Clostridium tetani, een anaerobe, 
grampositieve, sporevormende bacil. Door de resistentie tegen uitdroging 
en verhitting zijn de sporen wijdverbreid in mest, grond en straatvuil. De 
anaerobe eigenschappen van het micro-organisme en het toxine, 
geproduceerd in de bacterie gedurende de vroege groeistadia, maken dat 
het een buitengewoon ernstige complicatie vormt van penetrerende 
verwondingen, in het bijzonder bij onbekendheid met de gevaren, armoede 
en slechte medische voorzieningen. 
 
Infectieroute 
Blootstelling. Tetanus vormt een mondiaal voorkomend risico. De 
voornaamste infectiebronnen zijn grond en mest. De porte d’entrée wordt 
gevormd door diepe, vieze wonden. 
Risicogroepen. Het grootste risico lopen personen in beroepen met een 
risico op diepe verontreinigde verwondingen: beroepen in de agrarische 
sector, bosbouw, bouw, vleesindustrie en militairen. 
 
Klinisch beeld 
Symptomatologie: De periode van verwonding tot het optreden van 
symptomen kan variëren van één dag tot enkele maanden, hoewel de 
incubatietijd zelden langer is dan twee weken. De ernst van de symptomen 
is afhankelijk van de initiële weefselschade en de verontreiniging. Hoe 
korter de incubatietijd, des te ernstiger de uiteindelijke ziekte. In de meeste 
gevallen treedt stijfheid van de aangezichtsmusculatuur als eerste 
verschijnsel op en gaat spierstijfheid vooraf aan spierspasmen.  
Aantasting van de farynx of ademhalingsspieren leidt tot respiratoire 
deficiëntie. In een later stadium kunnen de ledematen aangedaan worden 
en ontstaat een volledig ontwikkeld ziektebeeld met gegeneraliseerde 
spierspasmen (tetanie). 
Volledig herstel duurt bij diegenen die dit stadium overleven 4 tot 6 weken. 
Laboratoriumonderzoek: Dit is van ondergeschikt belang; op het ernstige en 
levensbedreigende klinische beeld kan gewoonlijk de diagnose al gesteld 
worden. 
Prognose: De complicaties van de aandoening bepalen in belangrijke mate 
de prognose. Ademverlamming of longontsteking zijn hiervan de meest 
algemene en meest gevaarlijke, hoewel schade aan het autonome 
zenuwstelsel cardiovasculaire problemen kan veroorzaken en 
wervelfracturen kunnen optreden door de spierspasmen. 
In onbehandelde gevallen kan de mortaliteit oplopen tot 70%, afhankelijk 
van leeftijd, ernst van het ziektebeeld en de beschikbaarheid van intensive-
care-faciliteiten. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Het optreden van het kenmerkende klinische beeld kortere of langere tijd, 
maar meestal binnen twee weken, na het oplopen van een diepe 
verontreinigde verwonding waarvan het aannemelijk is dat deze is 
opgelopen tijdens de uitoefening van het beroep. 
b. Blootstelling  
Minimale blootstellingsintensiteit: Het hebben opgelopen van een diepe 
verontreinigde verwonding tijdens de uitoefening van het beroep. 
Minimale incubatietijd: Enkele uren. 
Maximale latentietijd: Vier weken. 
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D. DOOR FYSIEKE BELASTING VEROORZAAKTE 
BEROEPSZIEKTEN 
 
D001  Overbelasting van spieren en pezen (506.21, 506.22, 506.23) 
D002  Slijmbeursontstekingen door druk (506.10) 
D003  Meniscusletsel door knielen en kruipen (506.30) 
 
 
Toelichting  
In dit hoofdstuk worden een aantal aandoeningen van het houdings- en 
bewegingsapparaat behandeld. Sommige aandoeningen worden behandeld 
in andere hoofdstukken. Voor lage rugklachten ten gevolge van trillingen 
zie RR B005 ‘Rugklachten ten gevolge van trillingen’ en voor 
aandoeningen, waarbij de neuro(vasculaire) afwijkingen op de voorgrond 
staan zie H001 ‘Zenuwbeschadiging door druk’. 
 
Als achtergronddocument  en voor uitgebreidere diagnostiek zie het Saltsa rapport. 

http://www.beroepsziekten.nl/publicaties/acrobat/saltsa nl.pdf
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 OVERBELASTING VAN SPIEREN EN PEZEN 
 
(Inclusief 506.21: Ontstekingen door overmatige inspanning van 
peesscheden; 
506.22: Ontstekingen door overmatige inspanning van het weefsel 
van peesscheden; 
506.23: Ontstekingen door overmatige inspanning van de 
inplantingen van spieren en pezen) 
 
1. Werk gerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat in 

de bovenste extremiteit (RSI) 
RSI is geen diagnose maar een verzamelnaam voor werkgebonden 
aandoeningen aan nek, schouders, armen en polsen. Aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat in de bovenste extremiteit waarvan het ontstaan 
een relatie met het werk heeft, worden al honderden jaren als zodanig 
herkend. Ramazzini, 'de vader van de arbeidsgeneeskunde' schreef in de 
17e eeuw dat de aandoeningen '…arise from three causes; first constant 
sitting, the perpetual motion of the hand in the same manner, and thirdly 
the attention and the application of the mind.' Louis Heijermans schreef in 
1908 in het handboek beroepsziekten: 'de handen en vingers der 
letterzetters, vooral de rechterhand, moeten zeer vlugge en 
samengestelde bewegingen maken: vlug worden de letters uit de 
letterbakken gegrepen en naast elkander geplaatst. Vermoeieniskrampen, 
beroepsneurosen zijn geen groote zeldzaamheid…'. 
De registratie richtlijn is gebaseerd op het Saltsa rapport: Richtlijnen voor 
de vaststelling van de arbeidsrelatie van aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat in de bovenste extremiteit van mei 2000, opgesteld 
door J.K. Sluiter, K.M. Rest en M.H.W. Frings-Dresen. Dit Europese project 
is uitgevoerd door het Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid 
van het Academisch Medisch Centrum / Universiteit van Amsterdam.  
 
Belangrijkste veroorzakers 
Eenzijdige, statische houding, telkens terugkerende bewegingen en 
verhoogde spierspanning zijn risicofactoren voor het optreden van werk 
gerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de bovenste 
extremiteit. Beeldschermwerk en repeterende arbeid zijn de belangrijkste 
belastende arbeidsomstandigheden. Niet-fysieke factoren zoals stress, zijn 
geen oorzakelijke factoren maar kunnen bijdragende factoren zijn. Ter 
beslissing van de arbeidsgerelateerdheid van aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat in de bovenste extremiteit is een vier staps proces 
voorgesteld aan de hand van vragen: 

http://www.beroepsziekten.nl/publicaties/acrobat/saltsa nl.pdf
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1. Zijn de symptomen begonnen, teruggekomen, of erger geworden 

nadat het huidige werk begonnen werd?  
2. Check of de werknemer blootstaat aan factoren op het werk waarvan 

een relatie met RSI bekend is. 
3. Zijn er oorzaken voor de symptomen aanwijsbaar die buiten het werk 

liggen? 
4. Neem de beslissing over de mate van arbeidsgerelateerdheid. In de 

bijlagen zijn deze stappen uitgewerkt. 
 
Gezondheidseffecten 
Effecten van blootstelling zijn ontstekingen van bijvoorbeeld pezen, 
peesscheden, slijmbeurzen, die leiden tot pijn en zwelling. De zwelling kan 
beknelling van zenuwen en bloedbanen tot gevolg hebben. De richtlijn 
onderscheidt 11 specifieke ziektebeelden en aspecifieke aandoeningen. In 
de richtlijn worden specifieke arbeidsgerelateerde risico's per regio 
beschouwd. In de bijlagen worden criteria gegeven (tijdregel en 
bevindingen bij lichamelijk onderzoek)waaraan de klachten moeten 
voldoen om als aandoening te worden geregistreerd.  
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Registratie-richtlijn 

a. klinische beeld (voor criteria zie bijlage) met CAS code 
1. Cervicobrachiaal syndroom  L624 
2. Rotator cuff syndroom L684 
3. Epicondylitis: lateraal of mediaal L694 of L695 
4. Cubitale tunnel syndroom (compressie n. ulnaris ter hoogte van de 

elleboog) N614 
5. Radiale tunnel syndroom (compressie n. radialis ter hoogte van de 

elleboog) N614 
6. Flexor/extensor tendinitis in onderarm/pols regio L680 
7. De Quervain syndroom L680 
8. Carpaal tunnel syndroom (compressie n. medianus ter hoogte van de 

pols) N613 
9. Guyon’s kanaal syndroom (compressie n. ulnaris ter hoogte van de 

pols) N614 
10. Raynaud's fenomeen en perifere neuropathie C650 
11. Osteoartrose van de distale gewrichten van de bovenste extremiteit 

L643 of L649 
12. Aspecifieke aandoeningen van het bewegingsapparaat in de 

bovenste extremiteit L684 of L685 of L686 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Per regio worden criteria aangegeven 
wat betreft houding, beweging en kracht, zie bijlage 
Minimale blootstellingsduur: zie tijdregel in bijlage 
Maximale latentietijd: één maand 

 
Zie ook de registratie richtlijn H001 zenuwbeschadiging door druk  
 
2 Lumbago  
Er zijn nog geen bruikbare criteria voorhanden om een algemeen geldende 
registratie-richtlijn op te stellen, die voldoende discrimineert tussen 
beroepsgebonden en niet-beroepsgebonden lage rugklachten. Alleen voor 
rugklachten ten gevolge van lichaamstrillingen is een richtlijn beschikbaar.  
Zie de registratie-richtlijn B005 ‘Rugklachten ten gevolge van 
lichaamstrillingen’.  
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Bijlage bij D001 
 
VIER STAPS PROCES TER BESLISSING VAN DE 
ARBEIDSGERELATEERDHEID VAN ABBE’S: 
 
STAP 1: Beantwoordt de volgende vraag met ja of nee: 
Zijn de symptomen begonnen, teruggekomen, of erger geworden nadat 
het huidige werk begonnen werd ? 
 
STAP 2: Check de risicofactoren per klachtenregio en bepaal de 
uitslag als volgt: 
Rood:    Indien 1 van de fysieke factoren aanwezig is 
Geel:     Indien 1 van de niet-fysieke factoren aanwezig is  
Groen:  Indien geen van de risicofactoren aanwezig 
 
STAP 3: Beantwoordt de volgende vraag met ja of nee: 
Zijn er oorzaken voor de symptomen aanwijsbaar die buiten het werk 
liggen?  
 
 
STAP 4: Neem een beslissing over de mate van 
arbeidsgerelateerdheid aan de hand van de volgende beslistabel 
en registreer bij het NCvB indien de actiekleur rood is: 
 
   
Als: Stap 1 

= 
en/of Stap 2 

= 
en/of Stap 3 

= 
Dan: Is de beslissing  

en actie-kleur: 
ALS: JA en GROEN en NEE è GEEL 

 
ALS: JA en  GROEN en JA è GEEL 

 
ALS: JA en GEEL en JA è GEEL 

 
        
ALS: JA en  GEEL en NEE èè  ROOD 

 
ALS: JA en ROOD en JA èè  ROOD 

 
ALS:  JA en ROOD en NEE èè  ROOD 

 
        
ALS: NEE en GROEN  en JA of NEE èè  GROEN 

 
ALS: NEE 

 
en ROOD en JA of NEE èè  GEEL 
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Bijlage bij D001 
 
RISICOFACTOREN NEK REGIO  
 
NEK REGIO: ROOD/ongewenst gebied=  
Indien tenminste één van de fysieke factoren aanwezig is 
 
Fysieke factoren: 
 
HOUDING gemiddeld gedurende MEER DAN 4 UUR tijdens een werkdag: 
o Houding waarbij de kin vlakbij het borstbeen komt   
o Zittend werk met statische houding van nek en bovenste extremiteit zonder pauzes  
o Werk met de bovenste extremiteit waarbij de arm ongesteund is  
 
BEWEGING gemiddeld gedurende MEER DAN 4 UUR tijdens een werkdag: 
o Extensie bewegingen van de nek die meer dan tweemaal per minuut voorkomen  
o Flexie bewegingen van de nek van meer dan 40 graden die meer dan tweemaal per 
minuut  
    voorkomen  
o Bewegingen van de bovenste extremiteit die meer dan tweemaal per minuut 
voorkomen  
 
 
Niet-fysieke factoren: 
 
WERK-RUST VERHOUDING gedurende de werkdag:  
o Minder dan 10 minuten pauze binnen elke 60 minuten dat bewegingen voorkomen die 
meer dan  
    tweemaal per minuut gemaakt moeten worden  
 
WERK KARAKTERISTIEKEN in de periode voordat de klachten begonnen: 
o Hoge psychologische belasting 
o Lage sociale ondersteuning 
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RISICOFACTOREN SCHOUDER EN BOVENARM REGIO 
 
SCHOUDER/BOVENARM REGIO: ROOD/ongewenst gebied=  
Indien tenminste één van de fysieke factoren aanwezig is 
 
Fysieke factoren: 
 
HOUDING gemiddeld gedurende MEER DAN 2 UUR tijdens een werkdag: 
o Houding waarbij de hand achter de romp gehouden moet worden 
o Houding waarbij de hand aan de andere zijde voor de romp gehouden moet worden  
o Houding waarbij de schouder in meer dan 30 graden buitenwaartse draaiing gehouden 
moet worden   
o Houding waarbij een ongesteunde arm tijdens perioden van meer dan 3 minuten van 
het lichaam  
    af gehouden moet worden  
 
BEWEGING gemiddeld gedurende een werkdag: 
o Bewegingen waarbij de handen boven schouderhoogte uitkomen gedurende meer dan 
2 uur totaal 
o Bewegingen van de bovenste extremiteit die meer dan tweemaal per minuut 
voorkomen gedurende  
    meer dan 4 uur totaal per werkdag 
 
COMBINATIE VAN FACTOREN gemiddeld gedurende een werkdag: 
o Combinatie van het aanwenden van meer dan gemiddelde kracht en één van 
bovengenoemde   
    houdingen of bewegingen 
 
 
Niet-fysieke factoren: 
 
WERK-RUST VERHOUDING gedurende de werkdag: 
o Minder dan 10 minuten pauze binnen elke 60 minuten dat bewegingen voorkomen die 
meer dan  
    tweemaal per minuut gemaakt moeten worden  
 
WERK KARAKTERISTIEKEN in de periode voordat de klachten begonnen: 
o Hoge psychologische belasting 
o Lage sociale ondersteuning 
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RISICOFACTOREN ELLEBOOG EN ONDERARM REGIO 
 
ELLEBOOG/ONDERARM REGIO: ROOD/ongewenst gebied=  
Indien tenminste één van de fysieke factoren aanwezig is 
 
Fysieke factoren: 
 
HOUDING gemiddeld gedurende MEER DAN 2 UUR tijdens een werkdag: 
o Houding waarbij de elleboog meer dan 90 graden gebogen gehouden moet worden  
o Houding waarbij de elleboog in gestrekte positie gehouden moet worden  
o Houding waarbij de onderarm in meer dan 40 graden pronatie of supinatie gehouden 
moet worden  
 
BEWEGING gedurende totaal MEER DAN 4 UUR tijdens een werkdag: 
o Bewegingen van de elleboog en pols die meer dan tweemaal per minuut voorkomen  
  
KRACHT gedurende MEER DAN 2 UUR tijdens een werkdag: 
o Krachtsinspanning van meer dan 4 kgf met de spieren van de onderarm  
    (b.v. het met de handen knijpen of samendrukken van objecten of handgereedschap) 
 
COMBINATIE VAN FACTOREN gedurende een werkdag: 
o Combinatie van bovengenoemde houding, herhaling van beweging, en kracht 
 
 
Voor Osteoartrose ellebooggewricht : 
o Blootstelling aan vibrerend handgereedschap gedurende meer dan een uur totaal per 
werkdag 
 
 
Niet fysieke factoren: 
 
WERK-RUST VERHOUDING gedurende de werkdag: 
o Minder dan 10 minuten pauze binnen elke 60 minuten dat bewegingen voorkomen die 
meer dan  
    tweemaal per minuut gemaakt moeten worden  
 
WERK KARAKTERISTIEKEN in de periode voordat de klachten begonnen: 
o Hoge psychologische belasting 
o Lage sociale ondersteuning 
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POLS EN HAND REGIO 
 
POLS EN HAND REGIO:  ROOD/ongewenst gebied=  
Indien tenminste één van de fysieke factoren aanwezig is 
 
Fysieke factoren: 
 
HOUDING gemiddeld gedurende een werkdag: 
o Houdingen waarbij het polsgewricht meer dan 30 graden uit de neutrale stand 
gehouden moet  
    worden gedurende in totaal meer dan 2 uur 
o Vasthouden van handgereedschap of objecten in knijp of grijp positie gedurende in 
totaal  
    meer dan 4 uur 
 
BEWEGING gemiddeld gedurende een werkdag: 
o Bewegingen van pols/hand of vingers die meer dan tweemaal per minuut voorkomen 
gedurende in  
    totaal meer dan 4 uur  
 
KRACHT gemiddeld gedurende een werkdag: 
o Krachtsinspanning van meer dan 4 kgf met de handen gedurende meer dan 2 uur 
    (b.v. door middel van handgereedschap) 
 
COMBINATIE VAN FACTOREN gedurende een werkdag: 
o Combinatie van bovengenoemde houding, herhaling van beweging, en kracht  
o Computer en/of muis werk gedurende meer dan 4 uur 
 
 
Voor Osteoartrose van pols/vinger, Carpaal Tunnel Syndroom, en Vibratie Witte 
Vinger/HAVS: 
o Blootstelling aan vibrerend handgereedschap gedurende meer dan een uur totaal per 
werkdag 
Voor Vibratie Witte Vinger: 
o Koude werkomgeving gedurende meer dan 4 uur per werkdag 
 
 
Niet fysieke factoren: 
 
WERK-RUST VERHOUDING gedurende de werkdag: 
o Minder dan 10 minuten pauze binnen elke 60 minuten dat bewegingen voorkomen die 
meer dan  
    tweemaal per minuut gemaakt moeten worden  
 
WERK KARAKTERISTIEKEN in de periode voordat de klachten begonnen: 
o Hoge psychologische belasting 
o Lage sociale ondersteuning 
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Bijlage bij D001 
 
Overzicht van voorgestelde minimale criteria van aandoeningen van het bewegingsapparaat van de 
bovenste extremiteit waarvan een relatie met werk aangetoond is (Sluiter et al. 2000). 
 
Aandoening 
 

Symptomen     [nummer(s) aandoening die 
ook gecontroleerd kan worden] 

Tijdregel waaraan voldaan dient te 
worden: 

Positieve testen lichamelijk 
onderzoek 

1.Uitstralende 
nekklachten 
 
 
 

• Ten minste intermitterende pijn of stijfheid in 
de nek en pijn of paraesthesieën in één of 
meer regio’s van de bovenste extremiteit die 
samenhangen met  bewegingen van het hoofd 
[12] 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

• Pijn in de bovenste extremiteit 
tijdens actieve of passieve rotatie 
van de nek 

2. Rotator Cuff 
Syndroom 
 
 
 
 
 

• Tenminste intermitterende pijn in de  schouder 
regio zonder paraesthesieën, die
 geprovoceerd wordt door actieve elevatie   
bewegingen van de bovenarm   

        (bv. Zoals gebeurd bij het krabben van de 
eigen rug) 
       [1,12] 

• De klachten zijn nu aanwezig of 
op minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

Ten minste één van de volgende testen 
positief:  
• Weerstandstest abductie, 

exorotatie endorotatie gleno-
humeraal gewricht  

• Weerstandstest flexie elleboog   
• Painful arc test 

3. Epicondylitis lateralis 
/ medialis 
 

• Tenminste intermitterende, activiteits-
afhankelijke pijn die direct gelokaliseerd is 
rond een epicondyl 
[4,5,11,12] 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

• Lokale pijn bij weerstandstest 
extensoren  pols (lateraal) of bij 
weerstandstest flexoren pols 
(mediaal) 

4. Cubitale tunnel 
syndroom (compressie 
n.ulnaris t.h.v. de 
elleboog)  

• Tenminste intermitterende paraesthesieën in 
de ringvinger en/of pink, of aan de ulnaire 
zijde van de onderarm, pols, of hand 
[3, 5-12] 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

• Een positieve gecombineerde 
elleboog compressie en flexie test 

5.Radiale tunnel 
syndroom 
(compressie n.radialis 
in de onderarm)  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pijn in de laterale elleboog regio of spiermassa 
van de polsextensoren / m. supinator OF   

• Zwakheid tijdens het strekken van pols en 
vingers 
[3,4,6,11,12] 
 
 
 
 
 
 
 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

• Positieve palpatie m. supinator, ter 
hoogte van de n. radialis, 4-7 cm 
distaal van de laterale epicondyl  

EN tenminste één van de volgende 
testen positief:  
• Weerstandstest supinatie onderarm 
• Weerstandstest extensie 

middelvinger 
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Aandoening Symptomen Tijdregel waaraan voldaan dient te 
worden 

Positieve testen 

6. Flexor/extensor 
tendinitis 
onderarm/pols 
 

• Intermitterende pijn in de ventrale of dorsale 
onderarm of polsregio 
[4,5,8,9,12] 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

• Provocatie van de pijn tijdens de 
weerstandstest van pols extensoren 
of pols flexoren,  EN  

• Provocatie van de pijn tijdens 
palpatie van de aangedane pezen, 
of  

• Palpeerbare crepitatie onder het 
symptoomgebied, of  

• Zichtbare zwelling op het dorsale 
deel van pols/onderarm 

7. De Quervain 
syndroom 
(tenosynovitis 
m.abductor pollicis 
longus en/of 
m.extensor pollicis 
brevis) 
 

• Intermitterende pijn of gevoeligheid ter hoogte 
van de radiale zijde van de pols, die proximaal 
uit kan stralen in de onderarm of distaal uit 
kan stralen naar de duim 
[6, 8-12] 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

Ten minste één van de volgende testen 
positief:  
• Test van Finkelstein  
• Weerstandstest extensie duim 
• Weerstandstest abductie duim 

8. Carpaal tunnel 
syndroom 
(compressie 
n.medianus t.h.v. de 
pols) 
 
 
 

• Intermitterende paraesthesieën of pijn in 
tenminste twee van de vingers I, II, of III, die 
ook ‘s nachts aanwezig kan zijn (mogelijk ook 
pijn in de palm van de hand, pols, of uitstraling 
proximaal van de pols) 
[5-7,9-12] 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

Tenminste één van de volgende testen 
positief:  
• Flexie en compressie test       
• Carpale compressie test    
• Teken van Tinel (op n.medianus)   
• Test van Phalen 
• 2-punts discriminatie test       
• Weerstandstest abductie duim en 

krachtsverlies met atrofie van de 
m.abductor pollicis brevis 

9. Guyon’s Kanaal 
Syndroom 
(compressie n.ulnaris 
t.h.v. de pols) 

• Intermitterende paraesthesieën in het palmaire 
deel van het door de n. ulnaris verzorgde 
gebied van de hand, distaal van de pols,   OF 

• Pijn in het door de n.ulnaris geïnnerveerde 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

Tenminste één van de volgende testen 
positief:  
• Zwakte of atrofie in de door de 

n.ulnaris geïnnerveerde intrinsieke 



Registratie-richtlijnen 
D001 

© 2000-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratierichtlijnen Beroepsziekten 18-11-2000 

11 

 
 
 

gebied van de hand die uit kan stralen naar de 
onderarm 
[7,8,10-12] 

handspieren  
• Teken van Tinel (op nervus ulnaris) 
• Omgekeerde test van Phalen  
• Compressietest op het kanaal van 

Guyon 
11. Osteoartrosis 
distale gewrichten 
bovenste extremiteit  

• Intermitterende pijn, lokaal of rond het 
gewricht, OF 

       Lokale stijfheid na een rust periode of 
specifiek  
       uitlokkende bewegingsgerelateerde oorzaak 
[3-10,12] 

• De klachten zijn nu aanwezig of op 
minstens 4 dagen tijdens de 
afgelopen 7 dagen 

• Een kapsulair patroon in beperkte 
passieve bewegingen van het 
aangedane gewricht 

12. Aspecifieke klachten       zie richtlijnen welke informatie te registreren   
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 SLIJMBEURSONTSTEKINGEN DOOR DRUK 
 

(506.10: Ontstekingen van de periarticulaire slijmbeurzen als 
gevolg van druk) 

 

Omschrijving van de schadelijke invloed 
Langdurige druk op periarticulaire slijmbeurzen. 
 
Gezondheidseffecten 
1. Acute bursitis. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld  
Acute hydrops van de periarticulaire bursae in het drukgebied van 
elleboog of knie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan druk, 
uitgeoefend op elleboog of knie, aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Acht uur. 
Maximale latentietijd: Drie dagen. 

 
2. Chronische bursitis. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld  
Chronische hydrops van de periarticulaire bursae in het drukgebied van 
elleboog of knie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan druk, 
uitgeoefend op elleboog of knie, aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Eén maand. 
Maximale latentietijd: Eén maand. 
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MENISCUSLETSEL DOOR KNIELEN OF KRUIPEN 
 

(506.30: Beschadigingen van de meniscus als gevolg van langdurig 
werken  

in geknielde of gehurkte houding) 
 

Beschrijving van het oorzakelijke mechanisme 
De afwijkingen ontstaan door een langdurige sterke flexie van de knie, vaak 
in gehurkte of kruipende positie (in de mijnen, bij stratenmakers, in de 
bouw, bij elektriciens, dakdekkers etc.). 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Meniscusletsel, specialistisch bevestigd. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Werkzaamheden, waarbij langdurig 
geknield, gehurkt of kruipend gewerkt moet worden, aannemelijk op basis 
van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplek-informatie. 
Minimale blootstellingsduur: Drie maanden. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 
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EE..  AARRBBEEIIDDSSGGEEBBOONNDDEENN  PPSSYYCCHHIISSCCHHEE  AAAANNDDOOEENNIINNGGEENN  
    
 Toelichting op dit hoofdstuk 
E001 Post-traumatische stress stoornis  
E002 Burnout/Overspanning 
 

TOELICHTING OP DIT HOOFDSTUK 
 
1. Inleiding 
Ziekteverzuim lijkt in toenemende mate te worden veroorzaakt door 
psychische aandoeningen. De diagnostiek van deze aandoeningen in de 
(bedrijfs)gezondheidszorg is echter verre van eenduidig. Dit blijkt onder 
andere uit de vele benamingen die hiervoor in omloop zijn. Termen als 
surmenage, overspanning, overbelasting, stress, aanpassingsstoornis, 
burnout etc. doen enigszins afhankelijk van het type hulpverlening de 
ronde, zonder dat is voorzien in een duidelijke afbakening van deze 
begrippen.  
Burnout is een begrip uit de arbeids- en organisatiepsychologie, terwijl 
een klinisch psycholoog het betreffende probleem mogelijk als depressie 
zou categoriseren. Zowel voor wetenschappelijk onderzoek, als voor de 
hulpverlening in de bedrijfsgezondheidszorg is eenduidigheid in de 
diagnostiek van psychische aandoeningen van groot belang.  

 
2. Beroepsgebonden psychische aandoeningen 
Uit de internationale literatuur blijkt dat een vijftal psychische stoornissen 
of klachten in verband gebracht worden met werk: traumatische 
stressstoornissen, stress, burnout, depressie en angststoornissen 
(‘anxiety’). Surmenage, overspanning en overbelasting komen in de 
internationale literatuur niet voor als afzonderlijke ziektebeelden. 
In deze richtlijnen is gekozen voor een beschrijving van die psychische 
aandoeningen, waarvan een causale oorzaak in de arbeidssituatie 
aannemelijk is: de Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en 
Burnout/Overspanning (B/O). In tegenstelling tot PTSS en B/O is bij de 
overige psychische stoornissen onvoldoende bekend over de  eventuele de 
rol van arbeid in het ontstaan.  
 
Andere aandoeningen dan PTSS en B/O mogen in het kader van dit 
registratieproject in principe ook worden gemeld als beroepsgebonden 
aandoeningen, mits een causaal verband met oorzaken in de 
arbeidssituatie aannemelijk gemaakt kan worden. 
 
3. Differentiaal diagnose 
In zowel de diagnose PTSS als B/O spelen symptomen als angst een rol, al 
dan niet gecombineerd met depressieve gevoelens en gedachten. 
Daarnaast speelt in beide gevallen het verlies van controle over de 
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omgeving een belangrijke rol. Om de betreffende diagnoses als 
beroepsgebonden te classificeren dient een stressor of trauma gelegen te 
zijn in de werksituatie.  
 
De oorzaken van psychische stoornissen kunnen in dit verband op drie 
gebieden liggen: de persoonlijkheid met alle daaraan bijdragende erfelijke 
en verworven aspecten, de actuele belastende factoren in de 
arbeidssituatie en die daarbuiten gelegen zijn. 
Voor melding in het kader van het registratieproject wordt dezelfde 
arbitraire indeling gehanteerd als bij andere beroepsgebonden 
aandoeningen:  
 
a. (vrijwel) zeker voor die gevallen waarin persoonlijkheid en factoren 
buiten het werk geen of alleen een marginale rol (<25%) spelen; 
b. waarschijnlijk voor gevallen, die niet voldoen aan ‘a’, maar waar de 
arbeidsgebonden factor op meer dan 50% geschat wordt; 
 c. mogelijk voor gevallen waar persoonlijkheidskenmerken en/of 
problematiek buiten het werk de grootste bijdrage leveren aan het 
ziektebeeld, maar waar geschat wordt dat arbeidsgebonden factoren voor 
minimaal een derde van het beeld verantwoordelijk zijn. 
 
Een complicerende factor vooral bij de diagnose van B/O betreft de 
overlap in symptomatologie met meer psychiatrische diagnoses als 
depressie en angststoornissen, met name de paniekstoornissen en de 
gegeneraliseerde angststoornis. Om te komen tot meer eenduidigheid als 
mede tot een differentiaal diagnostiek wordt derhalve voorgesteld om bij 
mogelijk arbeidsgebonden psychische aandoeningen de stappen te 
doorlopen, zoals weergegeven in Tabel 1.  

Tabel 1 Differentiaal diagnostische stappen bij beroepsgebonden 
psychische aandoeningen 

1)  Uitsluiten van depressie en rouwreactie 
2)  Uitsluiten van angststoornissen anders dan PTSS 
3)  Diagnostiseer een arbeidsgebonden PTSS indien de traumatisch ervaring 

arbeidsgebonden is 
4)  Diagnostiseer een B/O indien de patiënt aan de criteria voldoet 
5)  Diagnostiseer een arbeidsgebonden B/O indien de stressoren in de 

arbeidssituatie liggen. 

 
Uitsluiten van depressie en rouwreactie 
Volgens de criteria van de DSM-IV zijn er meer depressieve symptomen te 
onderscheiden. Recent onderzoek liet zien dat de volgende depressieve 
symptomen van belang zijn voor de eerstelijns diagnostiek bij depressie: 
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1)  Er is sprake van of een depressieve stemming of verlies aan interesse 
op vrijwel alle belangrijke levensterreinen gedurende een periode van 
ten minste twee weken. 

2)  Ten minste drie van de volgende symptomen zijn aanwezig: 
    a) neerslachtig gevoel 

  b) gebrek aan energie 
  c) concentratieproblemen 
  d) insufficiëntie-gevoelens 
  e) slaapstoornissen 
  f) laag zelfvertrouwen 

 
Mogelijk hangt de depressieve stemming samen met het overlijden van 
een directe naaste en gaat het niet om een depressie maar om een 
rouwreactie. Een rouwreactie wordt als zodanig gediagnostiseerd indien: 
 

1) de depressieve stemming samenhangt met de dood van een dierbaar 
persoon en 

2) de depressieve stemming korter dan twee maanden bestaat.  

 
Uitsluiten van angststoornissen anders dan PTSS 
Angststoornissen kenmerken zich door een sterke angstbeleving waarvoor 
geen reële grond is te vinden. De ervaren angst kan gekoppeld zijn aan 
uiteenlopende situaties, omstandigheden en objecten. Situaties kunnen 
van sociale aard zijn (sociale fobie) of meer diffuus (gegeneraliseerde 
angststoornis). Omstandigheden kunnen variëren van autorijden, winkels, 
straat, liften etc. (agorafobie), de angst kan ook zomaar optreden 
(paniekstoornis). In veel gevallen gaat de angst gepaard met vermijding 
van de gevreesde stimuli. De vermijding werkt als een mechanisme om 
het angstgevoel te beheersen. Sommige mensen proberen het 
angstgevoel te beheersen door het uitvoeren van rituele handelingen. In 
dat geval is er sprake van ‘dwangstoornis’. In veel gevallen gaan 
angststoornissen gepaard met depressieve verschijnselen.  
 
De volgende klachten of symptomen zijn van belang na te vragen voor het 
diagnostiseren van een angststoornis:  
 

a) gespannen, angstig, of nerveus 
b) trillerig of beverig gevoel 
c) zorgen maken (navraag hierover kan de aard van de stoornis duidelijk 
maken) 
d) hartkloppingen of gevoel dat het hart te hard of te snel bonst. 

 
Indien één van de hiervoor genoemde symptomen of klachten aanwezig 
is, controleer dan of een van de volgende diagnoses gerechtvaardigd is. 
Indien de ervaren angst irreëel is en 
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1) er sprake is van paniekaanvallen, overweeg ‘paniekstoornis’. 
2) deze angst gekoppeld is aan specifieke situaties of objecten, overweeg 

‘fobie’. 
3) er sprake is van dwanghandelingen en/of dwanggedachten, overweeg 

‘obsessief-compulsieve stoornis’. 
4) het een angst voor een ernstige ziekte is, overweeg ‘somatoforme 

stoornis’. 
5) de angstklachten langer dan 6 maanden bestaan, niet gekoppeld zijn 

aan een traumatische ervaring en tevens niet verklaard wordt door een 
van de bovenstaande angststoornissen, overweeg dan ‘gegeneraliseerde 
angststoornis’. 

 
 
Literatuur 
Klink J.J.L. van der (red), Psychische problemen in de werksituatie, Bohn 
Stafleu van Loghum, Houten, 1995 
Hoogduin, C.A.L. e.a., Behandelingsstrategieën bij burnout, Bohn Stafleu 
van Loghum, Houten, 1996 
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 TRAUMATISCHE STRESS STOORNISSEN (TSS) 
(niet in Europese Lijst van Beroepsziekten) 

(CAS: ASS en PTSS: P620) 
 
Toelichting op het document 
Naast de meer chronische ‘post traumatische stress stoornis’ (PTSS) wordt 
tevens een acute vorm onderscheiden: ‘de acute stress stoornis’ (ASS). 
Hoewel de termen PTSS en ASS van recente datum zijn, worden klachten 
als gevolg van traumatische ervaringen al veel langer beschreven in de 
literatuur met termen als traumatic neurosis, (concentratie)-
kampsyndroom etc. Essentieel voor een diagnose PTSS of ASS is dat de 
persoon een gebeurtenis heeft meegemaakt die als traumatisch kan 
worden omschreven. Belangrijk hierin is dat een trauma iets anders is dan 
een ernstige nare gebeurtenis.  
In de afgelopen decennia is het begrip trauma in toenemende mate 
gebruikt voor nare, belastende gebeurtenissen. Het gevaar dat hierdoor 
dreigt is een uitholling van het begrip trauma. Een van de gevolgen 
hiervan kan zijn een medicalisering van personen die gebeurtenissen 
hebben meegemaakt die weliswaar tragisch zijn, maar die niet als trauma 
kunnen worden aangemerkt. 
Carlier en Gersons omschrijven een trauma als ‘een gebeurtenis die buiten 
het patroon van de gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en die 
duidelijk leed zou veroorzaken bij vrijwel iedereen. Bijvoorbeeld een 
ernstige bedreiging van iemands leven of fysieke integriteit; ernstige 
bedreiging of letsel toegebracht aan iemands kinderen, echtgenoot of 
andere nauwe verwanten of vrienden, plotselinge vernietiging van 
iemands huis of woonomgeving; of het zien van iemand, die recentelijk of 
juist op dat moment ernstig gewond of gedood is door een ongeluk of 
lijfelijk geweld.’ 
Voor de registratie van beroepsgebonden traumatische stress stoornis 
wordt voor deze richtlijn uitgegaan van de onderstaande definitie van een 
traumatische gebeurtenis of ervaring. 
 

‘Onder een traumatische ervaring wordt verstaan een gebeurtenis die een 
dreigende dood of ernstige verwonding met zich meebrengt, of die een 
bedreiging vormt voor de lichamelijke integriteit van de persoon (bv. 
verkrachting). De gebeurtenis kan direct zijn (de gebeurtenis is een 
bedreiging van de eigen persoon of van een directe naaste ) of indirect 
(getuige zijn van een ernstig ongeval).’ 

 
Van belang is te onderkennen dat niet iedereen die een traumatische 
ervaring meemaakt ook daadwerkelijk een PTSS of ASS ontwikkelt.  
 
Omschrijving van de afwijking 
Angstreacties causaal gerelateerd aan een beroepsgebonden traumatische 
ervaring.  
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Belangrijkste risicogroepen 
Risico op beroepsgebonden TSS lopen met name politie, brandweer, 
ambulancepersoneel, militairen. Daarnaast kan een TSS voorkomen in 
beroepen waar een bedreigende situatie kan voorkomen zoals bij bank- en 
winkelpersoneel (overvallen), medewerkers in de sociale dienstverlening 
(sociale dienst, jongerenwerk), en controlerende functies 
(treinconducteurs, tram- en buschauffeurs). Een laatste categorie betreft 
beroepen in de transportsector waar ongevallen een belangrijke oorzaak 
van traumatische stress stoornissen vormen (bus- en 
vrachtwagenchauffeurs en treinmachinisten).  
 
Diagnostische overwegingen 
PTSS wordt gecategoriseerd onder de angststoornissen. Dit betekent dat 
angst een van de belangrijkste symptomen is. We zien dit terug onder 
andere in lichamelijke reacties zoals hartkloppingen, zweten etc.  
Op psychisch niveau kunnen patiënten concentratiestoornissen, mentale 
vermoeidheid, indringende trauma-gerelateerde gedachten en beelden 
(intrusies), een gedeprimeerde stemming en depressieve gedachten 
rapporteren.  
Op gedragsmatig niveau kunnen klachten als slaapproblemen, 
toegenomen schrikreacties en overmatige waakzaamheid optreden. 
Van belang voor de diagnose PTSS is dat de symptomen langer dan vier 
weken bestaan en causaal gerelateerd zijn aan één of meer traumatische 
ervaringen. De causale koppeling blijkt onder meer uit het herbeleven van 
de traumatische gebeurtenissen door onaangename herinneringen, 
dromen, of psychologische, fysiologische en/of vermijdingsreacties bij 
blootstelling aan stimuli die de gebeurtenis kunnen representeren.  
 
Predisponerende factoren 
Traumatische ervaringen uit het verleden, andere actuele stressoren, in of 
buiten het werk, en persoonlijkheid kunnen een versterkende werking 
hebben op de lichamelijke, psychische en gedragsmatige reacties en de 
mate van arbeidsongeschiktheid na een traumatische ervaring. 
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Registratie-richtlijn 
 a. Klinisch beeld 
Anamnese: psychologische en/of fysiologische en/of gedragsmatige 
angstreacties causaal gerelateerd aan een beroepsgebonden traumatische 
ervaring; herbeleving van de traumatische ervaring en vermijding van 
prikkels die gerelateerd zijn aan het trauma; toegenomen schrikreacties 
en overmatige waakzaamheid.  
Depressieve symptomen, zoals gedeprimeerde stemming en 
slaapstoornissen kunnen tegelijkertijd voorkomen.  
b. Blootstelling 
Confrontatie met een traumatische ervaring in het werk. 
Minimale blootstellingsintensiteit: Onder een traumatische ervaring wordt 
verstaan een gebeurtenis die een feitelijke of dreigende dood of 
verwonding met zich meebrengt of die een bedreiging vormt voor de 
lichamelijke integriteit van de persoon (bv. verkrachting). De gebeurtenis 
kan direct zijn (de gebeurtenis is een bedreiging van de eigen persoon of 
een directe naaste) of kan indirect zijn (getuige zijn van een ernstig 
ongeval).  
Indien de klachten binnen vier weken na het trauma optreden én langer 
duren dan twee dagen én binnen vier weken na de gebeurtenis weer 
verdwenen zijn, is er sprake van ASS.  
Indien de klachten beginnen na, of voortduren tot meer dan, vier weken 
na de gebeurtenis, is er sprake van een PTSS. 
Minimale blootstellingsduur: niet te kwantificeren, een eenmalige 
kortdurende gebeurtenis kan resulteren in een traumatische stress 
stoornis. 
Maximale latentietijd: In geval van ASS maximaal vier weken. In geval 
van een PTSS beginnen de symptomen doorgaans binnen drie maanden 
na de traumatische gebeurtenis, maar de symptomen kunnen ook 
maanden of zelfs jaren uitblijven. 
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 BEROEPSGEBONDEN BURNOUT/OVERSPANNING 
(niet in Europese Lijst van Beroepsziekten) 
(CAS: Burnout P611 en Overspanning P619) 

 

Achtergrondinformatie 
Van burnout wordt gesproken indien sprake is van een langdurige proces 
van psychische en/of emotionele belasting. Bij overspanning wordt meer 
de nadruk gelegd op een cumulatie van actuele stressvolle situaties, 
zodanig dat de persoon geen kans meer ziet deze het hoofd te bieden. 
Tussen burnout en overspanning is vaak geen duidelijk onderscheid te 
maken. In deze richtlijn wordt een onderscheid gemaakt op basis van de 
duur van de eventueel resulterende arbeidsongeschiktheid. 
 
In de empirische literatuur wordt wel een zekere overlap gerapporteerd 
tussen depressie enerzijds en burnout/overspanning anderzijds. De 
gevonden overlap is echter niet van dien aard dat gesproken kan worden 
van identieke ziektebeelden.  
 
Omschrijving van de afwijking 
B/O is een reactie op één of meer voor de persoon belangrijke en 
problematische situaties of omstandigheden op het werk (anders dan een 
traumatische gebeurtenis), waarvan de oplossing de vaardigheden of 
regelmogelijkheden van de persoon te boven gaan.  
 
Belangrijkste risicogroepen 
In principe kan B/O in elk beroep voorkomen. Gebleken is echter dat 
vooral een drietal stressoren kunnen leiden tot beroepsgebonden B/O. 
Deze stressoren betreffen (1) werkdruk, 
(2) regelmogelijkheden en (3) sociale situaties.  
Werkdruk heeft betrekking op de hoeveelheid werk die verricht moet 
worden binnen een bepaalde tijd, alsmede de verantwoordelijkheid die 
met het werk samenhangt. Werkdruk kan in zowel fysieke, geestelijke als 
emotionele zin belastend zijn.  
Regelmogelijkheden hebben betrekking op de mate van vrijheid waarin de 
werknemer zijn of haar werk(tijd) kan indelen, alsmede op veranderingen 
in de inhoud van het werk, bijvoorbeeld door een reorganisatie. 
Sociale situaties hebben betrekking op zowel de relaties binnen de 
werksetting (collega’s, leidinggevenden) als de relaties waarop het werk is 
gericht (patiënten, leerlingen, passagiers etc. ).  
Deze stressoren worden vooral aangetroffen in de onderwijssector, bij 
beroepen in de gezondheidssector, in (middel)managementfuncties en bij 
bus- en tramchauffeurs.  

 
Diagnostische overwegingen 
De reacties kunnen per individu verschillen en bestaan uit klachten op 
lichamelijk niveau als vermoeidheid en nerveus-functionele klachten, zoals 
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duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, maag-darmklachten e.d. Op 
psychisch niveau kunnen klachten worden gerapporteerd als psychische 
oververmoeidheid, emotionele uitputting, concentratieproblemen, 
gedeprimeerde stemming, gespannenheid en insufficiëntie-gevoelens met 
betrekking tot het werk. Op gedragsniveau worden o.a. emotionele 
labiliteit, prikkelbaarheid, piekeren en slaapstoornissen gerapporteerd.  
 
Verstorende factoren 
Zoals hierboven aangegeven kan een B/O ontstaan als gevolg van een 
cumulatie van stressoren die niet noodzakelijkerwijs alle gerelateerd 
hoeven te zijn aan het werk. Voor de registratie van B/O als 
beroepsgebonden aandoening is noodzakelijk dat ten minste een deel van 
de stressoren die ten grondslag liggen aan de aandoening 
arbeidgerelateerd zijn. Om dit vast te stellen is belangrijk dat de drie 
groepen stressoren, werkdruk, regelmogelijkheden en sociale relaties, 
voor zowel de arbeidssituatie als de thuissituatie worden onderzocht.  
Met betrekking tot de niet-arbeidsgebonden factoren dient vooral gedacht 
te worden aan financiële problemen, relationele problemen of 
deprimerende gebeurtenissen (anders dan een traumatische ervaring). 
Samen met ingrijpende werkgerelateerde factoren worden deze 
samengevat onder de term ‘life events’: belangrijke gebeurtenissen in 
iemands bestaan zoals huwelijk, scheiding, geboorte en overlijden, 
verhuizing, verandering van baan etc. Uiteraard zijn er grote 
interpersoonlijke verschillen.  
Een globale indicatie voor het relatieve gewicht dat aan life events moet 
worden toegekend vindt u als bijlage bij deze richtlijn de ‘Life events 
inventory’ van Holmes en Rahe (19671) met de normen uit 1995, door 
Miller en Rahe gepubliceerd in 1997.2 
 

                                        
1 Holmes, T.H. en Rahe, R.H., The Social Readjustment Rating Scale, J. Psychosomatic Research 1967. 
2 Miller, M.A. en Rahe, R.H., J. Psychosomatic Research 1997, vol. 43, p. 279-292. 
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Registratie-richtlijn 

a. Klinisch beeld 
Anamnese: Een combinatie van symptomen als vermoeidheid, emotionele 
uitputting of labiliteit, gespannenheid, slaapstoornissen, gevoel van 
insufficiëntie, lusteloosheid, gedrukte stemming. De combinatie van 
symptomen is het gevolg van een beroepsgebonden belastende 
omstandigheid. De symptomen gaan veelal gepaard met nerveus-
functionele klachten. 
b. Blootstelling 
Confrontatie met (een combinatie van) problematische situaties 
(stressoren) in het werk die een oplossing vereisen van de persoon, maar 
waarvoor de persoon zijn of haar eigen oplossingsvaardigheden als 
onvoldoende ervaart.  
Er worden drie groepen stressoren onderscheiden. Aan deze drie 
concepten wordt hieronder nader inhoud gegeven, waarbij opgemerkt 
dient te worden dat de onderstaande lijst niet uitputtend is.  
 Werkdruk :  
 Hoeveelheid werk, Tijdslimiet op het werk, Emotioneel werk. 
   Verantwoordelijkheid, Storingen in de aansturing. 
 Regelmogelijkheden : Autonomie, Reorganisatie, fusie etc.  
 Sociale Relaties : Conflicten met collega’s, leidinggevenden, 
ondergeschikten. 
    Pesterijen, Tekort aan ondersteuning, waardering, 
feedback. 
    Belastende situaties met leerlingen, patiënten e.d. 
Minimale blootstellingsintensiteit: niet te kwantificeren 
Minimale blootstellingsduur: niet te kwantificeren 
Minimale duur van de arbeidsongeschiktheid: <6 maanden overspanning  
 >6 maanden: B/O 
Maximale latentietijd: 3 maanden. 
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Bijlage bij RR E002 
 

 
 
 

Life Events Inventory 
(Holmes en Rahe, 1967, Miller en Rahe, 1997) 

 
 
Gebeurtenis  Schaalwaarde 
  Life Change Unit  
 
Dood partner  119 
Echtscheiding  98 
Dood naast familielid  92 
Scheiding tafel en bed  79 
Ontslag  79 
Persoonlijk letsel of ziekte  77 
Detentie  75 
Dood goede vriend  70 
Zwangerschap  66 
Reorganisatie werk  62 
Executie hypotheek of lening  61 
Verzoening met partner  57 
Komst nieuw gezinslid  57 
Veranderde financiële situatie  56 
Gezondheidsproblemen gezinslid  56 
Pensionering  54 
Veranderde verantwoordelijkheden werk 51 
Verandering aantal conflicten met partner 51 
Huwelijk  50 
Partner start of stopt met werken  46 
Seksuele problemen  45 
Grote hypotheek of lening  44 
Uit huis gaan van kinderen  44 
Verandering in leefomstandigheden  42 
Verhuizing  41 
Aanvang of beëindiging school of studie 38 
Problemen met aangetrouwde familie 38 
Bijzondere persoonlijke prestatie  37 
Verandering werktijden of 
arbeidsvoorwaarden  36 
   
Verandering school of studie  35 
Verandering in vrijetijdsbesteding  29 
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Problemen met de chef  29 
Kleine hypotheek of lening  28 
Verandering sociale activiteiten  27 
Verandering persoonlijke gewoonten  27 
Verandering kerkelijke activiteiten  22 
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F. BEROEPSDERMATOSEN 
(HUIDZIEKTEN VEROORZAAKT DOOR STOFFEN EN 
AGENTIA DIE NIET ONDER ANDERE POSTEN ZIJN 

OPGENOMEN) 
 
 
 
  
 
F001  Huidziekten door olie- of steenkoolproducten (201) 

F002  Beroepscontactdermatosen (202) 

F003  Vitiligo 
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 HUIDZIEKTEN DOOR OLIE- OF STEENKOOLPRODUCTEN 
 

(201: Huidziekten en huidkanker veroorzaakt door roet, teer, 
bitumen, pek, 

antraceen of -verbindingen, minerale of andere oliën, ruwe 
paraffine,  

carbazol of -verbindingen, bijproducten van de 
steenkooldestillatie.) 

 

Toelichting op het document 
De incidentie van huidkanker neemt over de hele linie toe. Dit is 
waarschijnlijk een gevolg van een toegenomen blootstelling aan zonlicht. 
Er bestaat echter ook een causaal verband tussen het optreden van het 
plaveiselcelcarcinoom en beroepsmatige blootstelling aan derivaten van 
fossiele brandstoffen waarin polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
voorkomen. In de praktijk worden werknemers zelden blootgesteld aan 
één enkele groep van dergelijke verbindingen en vrijwel nooit aan slechts 
één specifieke PAK. Derhalve varieert het epidemiologische bewijs voor 
een carcinogeen effect bij de mens van sterk (roet, teer, pek, minerale 
oliën), via waarschijnlijk (bitumen en bitumenderivaten) tot onvoldoende 
te beoordelen (antraceen en carbazol).  Zowel antraceen als carbazol zijn 
echter belangrijke bestanddelen van de totale hoeveelheid PAK's in het 
milieu. Blootstelling van de mens treedt voornamelijk op door roken en 
door inademing van verontreinigde lucht. 
 
Paraffinen zijn alifatische koolwaterstoffen en vormen het belangrijkste 
bestanddeel van ruwe olie. 
 
Gezondheidseffecten 
Lokale niet-maligne effecten 
1. Irriterende effecten. 
2. Allergisch contacteczeem. 
3. Acne. 



Registratie-richtlijnen 
F001 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

2

 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Het ontstaan of verergeren van onderstaande klachten 
en verschijnselen op plaatsen waar contact met genoemde stoffen heeft 
plaatsgehad. De klachten moeten van zodanige ernst zijn dat werkverzuim 
optreedt of dat aanpassingen in de werksituatie, waardoor verder contact 
vermeden wordt, noodzakelijk zijn. 
Ad 1.: Huidirritatie. Sommige van deze stoffen kunnen irritatie van de 
huid veroorzaken. 
Ad 2.: Sommige van deze stoffen (antraceen, fenanthreen, carbazol) 
kunnen een allergisch contacteczeem veroorzaken. 
Ad 3.: Klinisch gelijkend op acne bij adolescenten. De afwijkingen treden 
op waar de huid aan bovengenoemde stoffen wordt blootgesteld of waar 
de olie de kleding kan doordrenken; over het algemeen de handruggen, 
strekzijde van de armen en de voorzijde van de bovenbenen of andere 
gebieden waar intensief contact plaatsheeft (bv. het gelaat). 
De toestand is niet zo hardnekkig als bij chlooracne en de vorming van 
cysten komt niet vaak voor. Beroepsmatige blootstelling aan oliën kan een 
idiopathische acne verergeren en comedonen of folliculitis veroorzaken. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige acute, 
langdurige of herhaalde blootstelling aan genoemde stoffen, aannemelijk 
op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Variërend van een paar weken tot een paar 
maanden, afhankelijk van de mate van blootstelling. 
Maximale latentietijd: Zes maanden. 

 
Zie de registratie-richtlijn F002 ’Beroepscontactdermatosen’. 
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4. Huidkanker. 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Maligne degeneratie van de huid waar huidcontact met genoemde stoffen 
heeft plaatsgehad. Over het algemeen gaan hyperkeratose of 
papillomateuze huidveranderingen vooraf aan maligne ontaarding met 
ulceratie, lokale doorgroei en eventueel metastasering. 
Er moet rekening gehouden worden met de multicausaliteit van deze 
afwijkingen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan genoemde stoffen, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Minimale latentietijd: Vijf jaar. De latentietijd bedraagt gewoonlijk twintig 
jaar, maar in sommige van de beschreven gevallen (werknemers die zijn 
blootgesteld aan teer en zonlicht) wordt een latentietijd van slechts vijf 
jaar gevonden. 

 
Zie de registratie-richtlijn J002 ‘Beroepstumoren’. 
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  BEROEPSCONTACTDERMATOSEN 
 

(202: Dermatiden en dermatosen, veroorzaakt door 
wetenschappelijk  

erkende allergenen of irritatieve stoffen in het arbeidsmilieu, die 
niet  

onder andere posten zijn opgenomen) 
 
 
Toelichting op het document 
Alle beroepscontactdermatosen (van allergische en ortho-ergische 
oorsprong), die niet onder een meer specifieke diagnose, betrekking 
hebbend op het oorzakelijk agens, gecodeerd kunnen worden, worden 
geregistreerd onder nummer 202 van de Europese lijst. 
 
De meest voorkomende beroepshuidafwijkingen zijn de ortho-ergische 
(niet-allergische) huidafwijkingen. 
− Het eerste deel van dit hoofdstuk heeft betrekking op de minderheid van 

de beroepsgebonden huidaandoeningen, die berusten op een 
contactallergie, met name allergisch contacteczeem en urticaria. 

− Het tweede deel heeft betrekking op de niet-allergische huidirritatie: 
ortho-ergisch of irritatief contacteczeem. 

Onder nummer 202 van de Europese lijst worden dus ook exacerbaties 
van een bestaande al dan niet allergische contact-dermatose 
geregistreerd, ongeacht de vraag of het uitlokkend agens een allergeen of 
een huid-irriterende stof is. 
 
Stoffen en mengsels, die door langdurig of herhaald direct contact met 
huid of ontstekingsreacties kunnen veroorzaken, worden als irriterende 
stoffen beschouwd. 
Stoffen en mengsels die, als zij in contact komen met levend weefsel 
‘direct’ ernstige schade (afhankelijk van de concentratie, contactduur etc.) 
kunnen aanrichten, worden als corrosief beschouwd. 
Ten behoeve van de eenduidigheid wordt in deze richtlijn geen 
onderscheid gemaakt tussen irriterende stoffen in engere zin en corrosiva, 
tenzij er sprake is van een acuut letsel door corrosiva. In dat geval is er 
sprake van een bedrijfsongeval in plaats van een beroepsziekte (zie de 
Toelichting op de registratie-richtlijnen). 
Sommige stoffen kunnen in lage concentraties irritatie veroorzaken, maar 
hebben in hogere concentraties een corrosieve werking. Zelfs wrijving kan 
huidirritatie of -eczeem veroorzaken.  
 
Stoffen die volgens de criteria, genoemd in bijlage IV van de EEG Richtlijn 
67/548/EEC geklassificeerd moeten worden als corrosief, irriterend of 
sensibiliserend voor de huid, kunnen herkend worden aan de volgende R-
zinnen op de verpakking: 
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EEC: R34: veroorzaakt brandwonden 
 R35: veroorzaakt ernstige brandwonden 
 R38: veroorzaakt irritatie van de huid 
 R43: kan bij huidcontact een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. 
 
 
Gezondheidseffecten 
A. Allergische huidafwijkingen. 
 
Belangrijkste oorzaken 
Bij contact-urticaria zijn de allergenen veelal complexe moleculen, vaak 
eiwitten.  
Allergisch contacteczeem wordt vaak veroorzaakt door moleculen met 
een molecuulmassa van minder dan 2000 tot 3000 Dalton, die als 
haptenen (incomplete antigenen) of als ‘vol’ antigeen werken. 
 
Een groot aantal stoffen kan een allergische beroepsdermatose 
veroorzaken. Een limitatieve lijst is niet op te stellen; op dit moment 
zijn zo’n 3800 contact-allergenen bekend. 
De belangrijkste categorieën met enkele voorbeelden zijn: 
I. Macromoleculen; stoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong, o.a. 

hout. 
II.Stoffen met een lage molecuulmassa: 

1. metaalzouten (o.a. nikkelzouten, chromaten). 
2. harsen, verhardingsmiddelen (o.a. epoxy-harsen). 
3. kleurstoffen en tussenproducten bij kleurstofbereiding  (o.a. p-
fenyleendiamine). 

III.Foto-allergenen; UV-drogende acrylaatinkten. 
 
Diagnostische overwegingen 
Een allergische huidafwijking kan afhankelijk zijn van: 
− persoonlijk factoren: genetische factoren, cutane of extracutane 

factoren zoals type huid, dikte van de epidermis, een reeds bestaande 
sensibilisering, kruisovergevoeligheid etc. 

− exogene factoren: chemische structuur van de sensibiliserende stof, 
de concentratie daarvan, het soort verdunner of dispersiemiddel, dat 
gebruikt is (deze kunnen zelf een irriterende werking hebben door hun 
ontvettende werking, door verandering van de pH van de huid en door 
aantasting van de huidbarrière, het afweersysteem van de huid). 

− plaats en omvang van de blootstelling. 
− klimaat; o.a. temperatuur, vochtigheid, zonlicht (ultraviolette 

straling). 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Een beeld passend bij een contacteczeem of contact-urticaria. 
De lokalisatie is afhankelijk van de plaats van het huidcontact. Soms 
breidt de laesie zich uit buiten de plaats van het primaire contact.  
Huidtesten: Idealiter zouden plakproeven moeten worden uitgevoerd voor 
alle verdachte stoffen waarmee de patiënt op het werk in aanraking komt, 
inclusief de belangrijkste afzonderlijke bestanddelen daarvan. Ook zou 
getest moeten worden op allergie voor onderdelen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en huidreinigings- en verzorgingsmiddelen.  
Foto-allergieën en urticaria vergen speciale testen (o.a. photo patch test, 
priktest). 
Deze testen moeten worden uitgevoerd door hierin geschoold personeel.  
Positieve plakproeven leveren voldoende bewijs voor de beroepsmatige 
oorzaak van de aandoening; een negatieve plakproef is geen 
onomstotelijk bewijs dat de oorzaak van de afwijkingen niet in het werk 
gelegen is. 
Voor melding en registratie zijn positieve plakproeven niet vereist; in 
twijfelgevallen kunnen deze echter een onmisbare steun zijn bij het 
vaststellen van de oorzaak van de huidafwijking. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan een stof 
met een sensibiliserend effect op de huid, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Het optreden van de huidaandoeningen hangt in de tijd direct samen met 
de beroepsmatige blootstelling. De afwijkingen verbeteren meestal bij 
vermijden van het contact en kunnen opvlammen bij een hernieuwde 
blootstelling.  
Er is geen dosis/effect-relatie bij het ontstaan van een allergische contact-
dermatose. 
Minimale blootstellingsduur: In uitzonderlijke gevallen is een enkel contact 
voldoende om sensibilisatie te veroorzaken (met dinitrochloorbenzeen, 
dinitrofluorbenzeen en ftaalzuuranhydride). Gewoonlijk is herhaalde 
blootstelling nodig. De periode van sensibilisatie duurt meestal 10 tot 15 
dagen na het eerste (beroepsmatige) contact. Na deze periode kan iedere 
verdere blootstelling de afwijkingen snel provoceren. 
Als sensibilisatie voor de stof is opgetreden vóór beroepsmatige 
blootstelling kan de reactie na de eerste beroepsmatige blootstelling 
sneller optreden. 
Maximale latentietijd: Een paar dagen. 
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B. Irritatie van de huid 
 
Diagnostische overwegingen  
Een groot aantal factoren draagt bij aan het ontstaan en de ernst van de 
afwijkingen, zoals: 
− Eigenschappen van de stof, als de oplosbaarheid van de stof in water 

en vet en de ontvettende werking van de stof zelf, de concentratie, de 
duur van de blootstelling, de interactie met andere stoffen. 
Blootstelling aan 'sterke' irritantia en corrosiva (bv. sterke basen en 
zuren) veroorzaakt: 
– onmiddellijk, na één enkele applicatie, een lokale reversibele 
ontstekingsreactie; 
– in ernstige gevallen etsende effecten, chemische brandwonden met 
necrose eventueel met rest-verschijnselen (littekenvorming). 
Blootstelling aan 'relatief lichte' irritantia en corrosiva (bv. zeep en 
detergentia) veroorzaakt: 
onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik, slechts een 
oppervlakkige huidirritatie. De symptomen treden gewoonlijk pas op na 
herhaald of langdurig contact. Vaak spelen fysische invloeden en 
meervoudige blootstelling aan chemische stoffen een rol. 
Herhaalde langdurige blootstelling veroorzaakt: 
na dagen tot weken van voortdurende lichte irritatie huidverdikking en 
lichenificatie (met pijnlijke kloven). 

Het is ook mogelijk dat huidirritatie veroorzaakt wordt door deeltjes in de 
omgevingslucht. 

− Individuele factoren, zoals de huidweerstand, beschadiging van de 
huid, het vochtgehalte van de huid. 
Werknemers met een allergisch contacteczeem of andere huidziekten 
kunnen extra gevoelig zijn voor de effecten van irriterende stoffen. 
Bijvoorbeeld door herhaald schoonmaakwerk, kan een kwetsbare huid 
ontstaan (afwashanden) waardoor deze extra gevoelig is bij volgend 
contact met de irriterende stof.  
De mogelijkheid bestaat ook dat de huid gevoelig blijft. Een werknemer, 
die een irritatie-reactie toont voor een product kan in sommige gevallen 
een verhoogde gevoeligheid voor irritantia ontwikkelen, terwijl de huid 
klinisch hersteld lijkt. Bij een volgend contact met een irritans treedt de 
irritatie-reactie dan veel sneller op.  

− Fysische factoren, zoals occlusie, frictie, omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid. 
Zo kan occlusie de irritatie verergeren, bv. in rubberhandschoenen of 
onder doorweekte kleding. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Huidirritatie, waarvan het, gezien de lokalisatie van de afwijkingen en de 
aard van de potentieel schadelijke invloed, aannemelijk is dat deze door 
beroepsgebonden stoffen of invloeden is ontstaan.  
De symptomen variëren van erytheem (eenvoudige irritatie) tot 
chemische derdegraads brandwonden (corrosie) en, bij herhaalde 
blootstelling, tot lichenificatie. 
De afwijkingen moeten van zodanige ernst zijn dat werkverzuim optreedt 
of dat aanpassingen in de werksituatie, waardoor verder contact 
vermeden wordt, noodzakelijk zijn. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan stoffen 
die een irriterend of corrosief effect op de huid hebben, aannemelijk op 
basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: 
– Acute irritatiedermatitis: Enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
blootstellingsintensiteit. 
– Chronische irritatiedermatitis: Zeven dagen. 
Maximale latentietijd: De symptomen moeten optreden tijdens de 
blootstelling of uiterlijk in de loop van de daaropvolgende drie dagen. 
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 VITILIGO 
 
 (Niet in de Europese lijst van beroepsziekten) 
 
Toelichting op de richtlijn 
Vitiligo (leucoderma) is een depigmentatie van de huid, als 
beroepshuidaandoening veroorzaakt door blootstelling aan bepaalde 
chemicaliën, hoofdzakelijk behorend tot de groep van de fenolen en de 
catecholen. Deze worden voornamelijk gebruikt als anti-oxidantia in de 
chemische en fotografische industrie. Ook worden ze wel gebruikt in 
cosmetica, geneesmiddelen, kleefstoffen en als desinfectantia. 
 
Onder meer de volgende stoffen kunnen vitiligo als gevolg van 
blootstelling in het beroep veroorzaken: 
1. Fenolen: p-tert-butylfenol 
 p-tert-amylfenol 
 o-fenylfenol 
 chloor-2-amino-4-fenol 
2. Catecholen: catechol (pyrocatechol) 
 methylcatechol (o-hydroxyanisol) 
 4-isopropylcatechol 
 4-tert-butylcarechol 
3. Hydrochinon, monobenzon. 
 
N.B. Vitiligo in het gelaat en depigmentatie ten gevolge van steroïden, 
hydroxyquinoline-sulfaat of butyl-hydroxyanisol hebben gewoonlijk geen 
verband met een beroepsmatige blootstelling. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Hypo- of depigmentatievlekken ter plaatste van het huidcontact, 
gewoonlijk op de blootgestelde gebieden van handen en onderarmen, 
hoewel in sommige gevallen ook bedekte huidgebieden kunnen zijn 
aangetast. 
De vitiligoplekken kunnen een mottig en vlekkerig of een confluerend, 
symmetrisch aspect hebben. Zij kunnen gepaard gaan met enige 
ontsteking. 
Na staken van de blootstelling is er een spontane, zij het trage, neiging 
tot repigmentatie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan stoffen, 
waarvan bekend is dat deze vitiligo kunnen veroorzaken, aannemelijk op 
grond van de anamnese, en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: Van enkele dagen tot verscheidene maanden. 
Meestal ontstaat vitiligo na herhaald, direct huidcontact, hoewel de 
verschijnselen ook beschreven zijn na inhalatie. 
Maximale latentietijd: Twee jaar. 
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G. BEROEPSLONGAANDOENINGEN 
(DOOR HET INADEMEN VAN NIET ONDER ANDERE 

POSTEN OPGENOMEN STOFFEN EN AGENTIA 
VEROORZAAKTE ZIEKTEN) 

 
  
 
G001  Beroepsastma (304.03) 

G002  Irritatie van de luchtwegen 

G003  Extrinsieke allergische alveolitis (304.01) 

G004  Silicose (301.11) 

G005  Mijnwerkers-pneumoconiose 

G006  Asbestose (301.21) 

G007  Mesothelioom (301.22) en bronchuscarcinoom (302) door asbest 

G008  Pneumoconiosen door silicaten (301.31) 

G009  Longafwijkingen door inhalatie van stof of vezels van katoen, vlas, 

     hennep, jute en sisal (304.02) 

G010  Longafwijkingen door inhalatie van tin, barium, grafiet en kobalt 

(304.04) 

G011  Hard Metal Disease (303) 

G012  Longafwijkingen door inhalatie van houtstof (305.01) 

G013  Longafwijkingen door inhalatie van ijzerstof (304.05) 
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 BEROEPSASTMA 
 

(Inclusief: 304.03 Allergische ademhalingsstoornissen, 
veroorzaakt door de inademing 

 van als zodanig erkende en aan het soort werk inherente 
allergenen) 

 

Omschrijving van de afwijkingen 
Luchtwegobstructie, die onder invloed van beroepsmatige blootstelling 
optreedt, wordt onderverdeeld in beroepsastma en irritatie van de 
luchtwegen. 
Beroepsastma is het aanvalsgewijs optreden van bronchusobstructie na 
beroepsmatige blootstelling aan een specifieke prikkel en treedt meestal 
op bij een minderheid van de blootgestelde werknemers. In principe is de 
obstructie reversibel als het causale agens wordt vermeden. 
Beroepsastma in de klassieke vorm kent een symptoomvrije periode, van 
enkele weken tot jaren, na het begin van de blootstelling. 
Niet alle beroepsastma is van allergische oorsprong; er komen ook niet-
IgE-gemedieerde vormen voor. 
Voor irritatie van de slijmvliezen van de luchtwegen zie de 
registratie-richtlijn G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’. 
 
Belangrijkste oorzaken 
De veroorzakers zijn óf macromoleculen (meestal glycoproteïnen) van 
dierlijke, plantaardige of mi-crobiologische oorsprong óf chemische stoffen 
met een lage molecuulmassa.  
Voor een, niet uitputtende, lijst met de belangrijkste stoffen, waarvan 
bekend is dat deze beroepsastma kunnen veroorzaken zie de tabel, die bij 
deze richtlijn gevoegd is. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Anamnese: Aanvallen van benauwdheid, in causale samenhang met, maar 
niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk volgend op, de werkzaamheden; de 
aanvallen kunnen enige uren na blootstelling beginnen. Een hernieuwde 
aanval treedt op bij een volgende blootstelling aan dezelfde stof. 
Longfunctie- en laboratoriumonderzoek (niet vereist voor registratie): 
De klinische diagnose astma moet bevestigd worden door longfunctie-
onderzoek waaruit blijkt dat sprake is van: 
− hetzij manifeste bronchusobstructie, reversibel met behulp van 

bronchodilatoren, 
− hetzij bronchusobstructie na provocatie met aspecifieke 

bronchoconstrictoren (metacholine of histamine) wanneer de standaard 
longfunctietesten ongestoord zijn. 

Bij astmatische reacties na blootstelling aan aspecifieke prikkels in het 
werk is het gewenst de anam-nestisch aangegeven reversibele 
bronchusobstructie te objectiveren met herhaalde piekstroom-registraties 
op de werkplek en thuis. 
Bij astmatische reacties na blootstelling aan een verdacht allergeen kan, 
als criterium voor erkenning, geen provocatietest met dat verdachte 
allergeen worden geëist vanwege het risico dat daaraan verbonden is. 
Mogelijk ondersteunend bewijs kan voor sommige allergenen verkregen 
worden door: 
− herhaalde piekstroommetingen bij ‘natuurlijke’ provocatie 

(werkomgeving) 
− IgE-gemedieerde immediate-type immuunreacties: 

– huidtesten (priktest) 
– verhoogde bloedspiegels van beroepsallergeen-specifiek serum Ig-E 
– histamine release 
– degranulatietesten van basofiele granulocyten. 

b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Kan niet worden opgegeven, aangezien 
er geen directe dosis-effect- relatie is bij het optreden van beroepsastma. 
Voor een niet limitatieve lijst met de belangrijkste oorzaken voor 
beroepsastma zie de tabel, die bij deze richtlijn is gevoegd. 
 
Minimale blootstellingsduur: Beroepsastma vereist meestal een 
sensibilisatieperiode variërend van een paar weken tot een aantal 
maanden. De minimale blootstellingsduur is één maand, maar kan korter 
zijn als er sprake is van eerdere sensibilisatie. 
Maximale latentietijd: Drie dagen. 
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Etiologische agentia die beroepsastma kunnen veroorzaken 

(Chan-Yeung, 1994; Parkes, 1994) 
 

 
A.   Agentia werkzaam via immunologische mechanismen 
A.1. Hoog moleculair 
  Dierlijk 
   Allergenen van laboratoriumdieren (rat, cavia) 
   Allergenen van andere dieren of dierlijke produkten (varken, ei) 
   Allergenen van bepaalde insekten (kakkerlakken, sprinkhanen) 
 
  Plantaardig/Polysacchariden 
   Meel 
   Graanstof 
   Maïsmeel 
   Groene castorbonen 
   Theestof 
   Soja 
   Stof van hardhout 
 
  Farmaceutische produkten 
   Ipecacuana 
   Psyllium 
   Arabische gom 
 
  Enzymen 
   Detergentia (Bacillus subtilis) 
   Papaïne 
   Trypsine 
 
  Vis en schelpdieren 
   Hoya (oesters) 
   Garnalen 
 
A.2. Laag moleculair 
  Zure anhydrides (ftaalzuur, trimellitic, tetrachloorftaal) 
  Metaaldampen (chromaten, kobalt, nikkel, platina, vanadium, zink) 
 
B.  Niet-IgE-gemedieerde agentia 
  Di-isocyanaten (tolueen di-isocyanaat (TDI); methyleen difenyl di-isocyanaat (MDI)) 
  Acrylaten 
  Aminen 
  Azodicardonamide 
  Glutaaraldehyde 
  Persulfaatzouten 
  Colofonium en andere vloeimiddelen 
  Antibiotica (penicilline, amoxycilline) 
  Sulfonamiden 
  Morfine 
  Piperazine 
  Cimetidine 
  Western Red Cedar 
 
C.  Restgroep 
 Hoge concentraties dampen (zuren, rook, ammonia) kunnen een Reactive Airway Dysfunction 
Syndrome    (RADS) veroorzaken 
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  Aluminiumindustrie (potroom astma) 
  Slijp-, koel- en boorvloeistoffen (machinebankwerkers) 
  Formaldehyde 
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   IRRITATIE VAN DE LUCHTWEGEN 
 
Toelichting op de richtlijn 
Stoffen en mengsels, die door langdurig of herhaald direct contact met 
slijmvliezen ontstekingsreacties kunnen veroorzaken, worden als 
irriterende stoffen beschouwd. 
Stoffen en mengsels die, als zij in contact komen met levend weefsel 
‘direct’ ernstige schade (afhankelijk van de concentratie, contactduur etc.) 
kunnen aanrichten, worden als corrosief beschouwd. 
Ten behoeve van de eenduidigheid wordt in deze richtlijn geen 
onderscheid gemaakt tussen irriterende stoffen in engere zin en corrosiva, 
tenzij er sprake is van een acuut letsel door corrosiva. In dat geval is er 
sprake van een bedrijfsongeval in plaats van een beroepsziekte (zie de 
Toelichting op de registratie-richtlijnen). 
Sommige stoffen kunnen in lage concentraties irritatie veroorzaken, maar 
hebben in hogere concentraties een corrosieve werking.  
 
Stoffen die volgens de criteria, genoemd in bijlage IV van de EEG Richtlijn 
67/548/EEC, geklassificeerd moeten worden als corrosief, irriterend of 
sensibiliserend voor de luchtwegen, kunnen herkend worden aan de 
volgende R-zin, ‘R37, veroorzaakt irritatie van de luchtwegen’, op de 
verpakking. 
 
Diagnostische overwegingen 
Als gevolg van bronchiale hyperreactiviteit kan acute blootstelling aan een 
hoge concentratie van een irriterende stof bij sommige werknemers 
astma-aanvallen veroorzaken. Daarnaast bestaat bij astmatici of 
werknemers met andere aandoeningen van de luchtwegen, zoals 
chronische bronchitis, soms een extra gevoeligheid voor de effecten van 
de irriterende agentia. Deze bronchus-obstructieve reacties kunnen zich 
ook meer sluipend presenteren via inductie van een aspecifiek 
ontstekingsproces. 
Deze reacties vormen de groep ‘beroepsgebonden astma’ en worden niet 
tot het ‘beroepsastma’ in engere zin gerekend. Zie de registratie-richtlijn 
G001 Beroepsastma’. 
 
De wateroplosbaarheid van een stof bepaalt in belangrijke mate de 
lokalisatie van de afwijkingen: 
a.  Sterk wateroplosbaar: binnen seconden optredende symptomen van 
de bovenste luchtwegen: de  irriterende effecten vormen doorgaans een 
afdoende alarmering, zodat overmatige blootstelling voorkomen wordt; 
bv. bij ammoniak, zwaveldioxide. 
b. Matig wateroplosbaar: binnen minuten optredende symptomen van de 
bovenste en middelste luchtwegen; bv. bij chloor, fluor. 
c. Gering wateroplosbaar: sluipend beginnende symptomen van de lage 
luchtwegen. De effecten  kunnen vertraagd optreden (6 tot 24 uur, 
zelfs tot 72 uur), maar worden meestal voorafgegaan  door 
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symptomen van de bovenste luchtwegen; bv. bij ozon, fosgeen, 
stikstofoxiden. 
 
Evenals bij irritatie van de huid draagt een groot aantal factoren bij aan 
het ontstaan en de ernst van de afwijkingen; bijvoorbeeld de vorm waarin 
irritantia zich manifesteren, stof, rook, damp en aërosolen. 
De invloed van roken, wisselende temperaturen, vrieskou, prikkelende 
stoffen in lage concentraties of simultane, gecombineerde blootstelling 
moet in de beoordeling betrokken worden. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
De symptomen variëren van rhinitis en hoesten tot laryngitis, bronchitis, 
chemische pneumonie, longoedeem en bronchiolitis obliterans. Soms 
worden restverschijnselen gevonden als emfyseem of longfibrose. 
De afwijkingen moeten van zodanige ernst zijn dat werkverzuim optreedt 
of dat aanpassingen in de werksituatie, waardoor verder contact 
vermeden wordt, noodzakelijk zijn. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan stoffen 
die een potentieel irriterend effect op de luchtwegen hebben, aannemelijk 
op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: 
– Acute irritatie: enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
blootstellingsintensiteit. 
– Chronische irritatie: één dag of langer  
Maximale latentietijd: De symptomen moeten optreden tijdens de 
blootstelling of uiterlijk binnen 48 uur daarna. Bij stoffen met een geringe 
wateroplosbaarheid kunnen verschijnselen na een langere latentietijd 
optreden. 
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 EXTRINSIEKE ALLERGISCHE ALVEOLITIS  
 

(304.01: Hypersensitivity pneumonitis) 
 
Omschrijving van de afwijking 
Een extrinsieke allergische alveolitis (EAA) is een granulomateuze 
ontsteking van de long met gestoorde gaswisseling. 
 
Belangrijkste beroepsmatige oorzaken 
De extrinsieke allergische alveolitis ontstaat door een immuunrespons, 
specifiek bij inhalatie van organisch stof, zoals sporen en mycelia van 
schimmels, dierlijke eiwitten etc. In zeldzame gevallen kan de ziekte ook 
veroorzaakt worden door chemische stoffen. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Anamnese: Het optreden van de verschijnselen hangt in de tijd samen 
met de werkzaamheden, maar het beeld kan zich zeer sluipend 
ontwikkelen. 
De ziekte kan zich derhalve op verschillende wijze manifesteren: 
• Acuut: Binnen vier tot zes uur na blootstelling ontstaat koorts met 
benauwdheid. 

• Subacuut: Het beloop is minder foudroyant en ontwikkelt zich bij 
vóórtdurende blootstelling geleidelijk. 

• Chronisch: Longfibrose met chronische respiratoire insufficiëntie, 
gestoorde gaswisseling, eventueel gecompliceerd door een 
rechtsdecompensatie. 

X-thorax: beiderzijds een nodulair, micronodulair of een min of meer 
uitgesproken reticulo-nodulair beeld. 
Laboratorium- en longfunctie-onderzoek (niet vereist voor registratie): 
− Immunologische criteria: de aanwezigheid van antilichamen in de vorm 

van serum-precipitinen. Een verhoogd percentage T8-lymfocyten en 
vooral een verlaagde T4/T8-ratio in de broncho-alveolaire 
lavagevloeistof vormt een nadere aanwijzing voor het bestaan van een 
EAA. (N.B. bij de ziekte van Besnier Boeck is de T4/T8-ratio juist 
verhoogd). 

− Een long-provocatietest. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
organisch stof (of in zeldzame gevallen chemicaliën), aannemelijk op basis 
van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplek-informatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Hoewel de symptomen gewoonlijk optreden bij blootstelling aan hoge 
concentraties van het allergeen in de werkomgeving, is er geen duidelijk 
verband tussen dosis en effect. 
Minimale blootstellingsduur: Variërend van enkele minuten tot enkele 
maanden, afhankelijk van het klinisch beeld. 
Maximale latentietijd: 
− Acute vorm: acht uur 
− Subacute vorm: acht dagen 
− Chronische vorm: één jaar. 
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 SILICOSE 
(301.11) 

 

Omschrijving van de afwijking 
Silicose is een longfibrose veroorzaakt door inhalatie en retentie van stof 
dat kristallijn kiezelzuur (sili-ciumdioxide, SiO2) bevat, bv. kwarts, 
cristoballiet en trydimiet. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Tunnel- en mijnbouw, ondergrondse mijnactiviteiten; kwarts-, zandsteen-, 
kiezelaarde- en leisteen-groeves; metaalgieterijen; porseleinfabrieken; 
reparatie en sloop van hoogovens; fabricage van glas; zandvermaling; 
zandstralen; bewerken van zandsteen; productie van schuurpoeders; 
carborundum-productie; betonindustrie. 
 
Grenswaarden MAC (1997-1998) voor respirabel stof: 
Kwarts  : 0,075 mg/m3 (voor bouwnijverheid tot 2000 0,15 mg/m3) 
Cristoballiet: 0,075 mg/m3 
Tridymiet : 0,075 mg/m3 
Deze stoffen zijn geplaatst op de lijst van kankerverwekkende stoffen. 
Schadelijke effecten 
 
1. Chronische silicose 
  1.a. Kleinvlekkige silicose  (‘simple silicosis’) 
  1.b. Grootvlekkige silicose (‘complicated silicosis, progressive 
massive fibrosis - PMF’) 
2. Snel progressieve silicose (‘accelerated silicosis’) 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Voor registratie moet de silicose röntgenologisch 
gediagnostiseerd zijn door een in dit opzicht deskundige longarts of CB-
arts. 
1. Kleinvlekkige silicose en grootvlekkige silicose 
Anamnese: Bij kleinvlekkige silicose; weinig of geen symptomen. Bij het 
voortschrijden van de ziekte ontstaan een droge hoest, sputumproductie 
en symptomen van ventilatoire insufficiëntie.  
Bevindingen: Aanvankelijk zijn er bij de kleinvlekkige silicose weinig of 
geen afwijkingen te vinden. In verder gevorderde stadia kunnen 
symptomen van obstructieve longfunctiestoornis of fibrose tot 
ontwikkeling komen, in sommige gevallen leidend tot 
rechtsdecompensatie. 
Verdere complicaties zijn een verhoogd risico op tuberculose en het 
ontwikkelen van een chronische bronchitis. 
Longfunctie: Aanvankelijk is er bij de benigne silicose weinig of geen 
verandering in de longfunctie. In verder gevorderde stadia kunnen zich 
restrictieve en/of obstructieve longfunctiestoornissen ontwikkelen. 
Thoraxfoto: Bij een kleinvlekkige silicose wordt gewoonlijk in de bovenste 
delen van de longen eerst een streperig reticulair beeld gezien, later een 
reticulo-nodulaire tekening.  
Bij voortschrijden van de ziekte nemen grootte en aantal van de 
verdichtingen toe en kunnen tot grote conglomeraten samenvloeien; dit is 
de grootvlekkige silicose. 
2. Snel progressieve silicose (‘accelerated silicosis’) 
De snel progressieve silicose is een ziektebeeld, waarbij een benigne 
nodulaire silicose zich snel (binnen enkele jaren) ontwikkelt tot een 
maligne silicose met restrictieve longfunctieafwijkingen en een gestoorde 
gaswisseling. De thoraxfoto toont een fijn-nodulair of een reticulo-nodulair 
beeld. 
N.B. De aanwezigheid van positieve reuma-factoren, al dan niet met 
manifeste reumatoïde artritis, gaat samen met een grotere kans op 
progressieve longfibrose met z.g. haarden van Caplan (zie ook de 
registratie-richtlijn G005 ‘Mijnwerkers-pneumoconiose’). 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan een aanzienlijke concentratie vrij kristallijn kwartsstof, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Monitoring van de atmosfeer op de werkplek. 
Richtwaarden: > 0,05 mg/m³ (respirabele stof) als de blootstellingsduur 
langer dan 10, maar korter dan 20 jaar is; 
> 0,10 mg/m³ (respirabel stof) als de blootstellingsduur korter dan 10 
jaar is. 
Minimale blootstellingsduur: Twee jaar voor de snel progressieve 
silicose. 
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• Maximale latentietijd: Twee jaar voor de snel progressieve silicose; voor 
de andere vormen niet vast te stellen, aangezien de verschijnselen 
afhankelijk zijn van de cumulatieve dosis. 

 
3. Acute silicose (Eng.: ‘alveolar silico-proteinosis’) 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Snel progressieve dyspnoe, hoesten, spierslapte, gewichtsverlies en 
progressieve respiratoire insufficiëntie. De thoraxfoto van de borst toont 
een versterkte alveolaire tekening. De longfunctie is restrictief beperkt 
met een gestoorde gaswisseling. 
b. Blootstelling  
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan hoge 
concentraties vrij kristallijn kwartsstof, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Monitoring van de werkplekatmosfeer: 
Richtwaarden: > 0,05 mg/m³ (respirabele stof) als de blootstellingsduur 
langer dan 10, maar korter dan 20 jaar is;  
0,10 mg/m³ (respirabel stof) als de blootstellingsduur korter dan 10 jaar 
is en  
een percentage vrij kwarts > 80%. 

Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Eén jaar. 
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MIJNWERKERS-PNEUMOCONIOSE (ANTHRACOSILICOSE) 
 

(Niet afzonderlijk in Europese lijst van beroepsziekten) 
 
Omschrijving van de afwijking 
Mijnwerkers-silicose is een chronische bilaterale interstitiële longfibrose ten 
gevolge van inhalatie en innesteling van stofmengsels met een 
deeltjesgrootte kleiner dan 5 µ en een relatief laag kwartsgehalte (inclusief 
cristoballiet en trydimiet). 
 
Grenswaarden (MAC (1997-1998) voor respirabel stof: 
Kwarts  : 0,075 mg/m3  
Cristoballiet: 0,075 mg/m3 
Tridymiet : 0,075 mg/m3 
Deze stoffen zijn geplaatst op de lijst van kankerverwekkende stoffen. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Symptomen: In milde gevallen aanvankelijk geen symptomen. Later, 
hoesten, kortademigheid en sputum met zwarte bijmenging.  
Bij onderzoek worden aanvankelijk geen afwijkingen gevonden. Later zijn er 
afwijkingen bij auscultatie. In verder gevorderde gevallen treden dyspnoe, 
hypoxemie en tekenen van rechtsdecompensatie op. 
Complicaties: CARA, emfyseem, cor pulmonale, silicotuberculosis, en – in 
zeer zeldzame gevallen – het ontstaan van het Syndroom van Caplan: ‘een 
combinatie van een speciale vorm van anthracosilicose (waarbij enkele 
grote ‘necrobiotische’ noduli in de longen ontstaan op een kleinvlekkige 
achtergrond) en reumatoïde artritis’ (Codex Medicus, 10de druk). 
Longfunctie: Aanvankelijk restrictieve ventilatoire afwijkingen. In een later 
stadium, vaak obstructieve afwijkingen, een toegenomen residuaal volume, 
diffusiestoornissen en een inspanningsgerelateerde afname in 
zuurstofopname en zuurstofspanning. 
X-thorax: Multipele, overwegend perifere, schaduwen in de apex en 
middengedeelten van de long; deze kleine ronde schaduwen zijn niet 
duidelijk begrensd, met een perinodulaire doorschijning. Ze nemen toe in 
grootte gedurende het verloop van de ziekte en kunnen door samenvloeien 
met naburige noduli grotere schaduwen te vormen (ILO-classificatie, zie 
Parkes ‘Occupational Lung Disorders’ pag. 183-185). 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig langdurige of herhaalde 
blootstelling aan stof bij ondergrondse mijnactiviteiten in harde steenkool 
en ganggesteenten, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• kwantitatieve bepalingen waarbij de norm van 0,075 mg/m3 
kwartshoudend respirabel stof overschreden wordt. 

Minimale blootstellingsduur: Vijf jaar, afhankelijk van de 
blootstellingsintensiteit. 
Maximum latentietijd: Geen. 

 
 



Registratie-richtlijnen 
G006 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

1

 ASBESTOSE 
(301.21) 

 
 
Beschrijving van asbest 
Asbest is een vezelachtig silicaat dat voorkomt in verschillende 
verschijningsvormen: 
− Serpetijnasbest: chrysotiel. 
− Amfibool-asbest: crocidoliet, amosiet, actinoliet, tremoliet, anthofylliet. 
Deze verschillende soorten asbestvezels kunnen alle de hieronder 
genoemde aandoeningen veroorzaken, maar hun biologische activiteit is 
verschillend. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Winning en verwerking van ruwe asbest; het kaarden, spinnen en weven 
van de vezels; de productie van asbestcement; de isolatie van boilers; in 
de bouwnijverheid (sloop); bij de fabricage en het onderhoud van 
remvoeringen en koppelingsplaten (vroeger). 
 
Grenswaarden MAC (1997-1998): 
Crocidoliet: 0,1 vezel/cm3 
Alle andere asbestvezels: 0,3 vezel/cm3 
 
 
Gezondheidseffecten 
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1. Asbestose. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Een diffuse, interstitiële longfibrose. 
De volgende symptomen leveren een sterke aanwijzing voor de diagnose 
asbestose en geven een indicatie van de ernst van de afwijkingen: 
1. Klachten en fysisch-diagnostische bevindingen bij lichamelijk 

onderzoek: kortademigheid;  
persisterend dubbelzijdig crepiteren in de basale velden; 
trommelstokvingers. 

2. Thoraxfoto: een beeld passend bij een diffuse, interstitiële fibrose 
hoofdzakelijk in de basale delen van de longen; 

3. longfunctie-onderzoek: restrictief beperkt met een gestoorde diffusie. 
Deze klachten en verschijnselen treden niet noodzakelijk tegelijkertijd op 
en de volgorde waarin de afwijkingen optreden kan wisselen. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig langdurige of herhaalde 
blootstelling aan asbest, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
De aanwezigheid van asbestlichaampjes of vezels (in sputum of vloeistof 
van broncho-alveolaire lavage) is geen positief bewijs voor het bestaan 
van een aan asbest gerelateerde aandoening, maar bevestigt in 
twijfelgevallen wel blootstelling aan asbest, waarbij het aantal 
asbestvezels een maat vormt voor de ernst van de blootstelling. 

Minimale blootstellingsduur: Vijf jaar. 
Maximale latentieperiode: Niet van toepassing. 
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2. Benigne pleura-aandoeningen: 
2.a. Pleura-plaques en pleuraverdikking. 
2.b. Asbestpleuritis. 
 
. 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
2.a.: Pleura-afwijkingen: 
− Pariëtale pleura: hyaliene plaques of een diffuse verdikking (fibrose) 

van de pleura, vaak gedeeltelijk verkalkt.  
− Viscerale pleura: een diffuse verdikking (fibrose) van de viscerale 

pleura. 
De aanwezigheid van deze afwijkingen betekent niet dat er een asbestose 
aanwezig is; vaak is het alleen een objectief teken van een vroegere 
blootstelling aan asbest. 
De pariëtale plaques en de fibrotische afwijkingen kunnen 
longfunctiestoornissen veroorzaken. 
2.b.: Asbestpleuritis: 
Een diffuse, exsudatieve pleurareactie, met of zonder fibrose, met of 
zonder klachten. Het beloop is vaak chronisch. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan asbest, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 
De aanwezigheid van asbestlichaampjes of vezels (in sputum of in 
vloeistof van broncho-alveolaire lavage) is geen positief bewijs voor het 
bestaan van een aan asbest gerelateerde aandoening, maar bevestigt in 
twijfelgevallen wel blootstelling aan asbest, waarbij het aantal 
asbestvezels een maat vormt voor de ernst van de blootstelling. 

Minimale blootstellingsduur: Gewoonlijk enkele jaren, maar in sommige 
gevallen treden de afwijkingen al na een half jaar op. 
Maximale latentietijd: Niet van toepassing. 
Minimale latentietijd: Gewoonlijk meer dan tien jaar. 
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MESOTHELIOOM & BRONCHUSCARCINOOM DOOR ASBEST 
 

(301.22: Mesothelioom, veroorzaakt door de inademing van stof 
van asbeststof & 

   302: Complicatie van asbestose door bronchiale kanker) 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Diffuus maligne mesothelioom 
− Primair maligne mesothelioom van de pleura. 
− Primair maligne mesothelioom van het peritoneum. 
Primair bronchuscarcinoom 
Asbest veroorzaakt bronchuscarcinomen. In combinatie met roken is het 
risico sterk verhoogd. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: 
– Mesothelioom: Beroepsmatige blootstelling aan asbest, aannemelijk 
op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie over vroegere blootstellingscondities. 
De aanwezigheid van asbestlichaampjes of -vezels (in het sputum, in de 
broncho-alveolaire lavagevloeistof of in een longbiopsie) levert geen 
bewijs voor het bestaan van een asbestgerelateerde ziekte, maar kan in 
twijfelgevallen de blootstelling aan asbest bevestigen. 
– Bronchuscarcinoom:  
Gegeven de vele oorzaken van bronchuscarcinoom (waarvan roken de 
meest voorkomende is) is het moeilijk om in een individueel geval vast te 
stellen of er sprake is van een beroepsziekte. Een bronchuscarcinoom 
wordt geregistreerd als een beroepsziekte indien aan de volgende 
condities voldaan wordt: 
1. Er heeft blootstelling aan asbest plaatsgehad. 
Er zijn objectieve tekenen die wijzen op blootstelling aan asbest, zoals: 
–  de aanwezigheid van andere asbestgerelateerde afwijkingen (pleura-
plaques, asbestose, etc.); 
–  de aanwezigheid van asbestdeeltjes of -vezels in sputum, broncho-
alveolaire lavagevloeistof of in 
  een longbiopsie. 
Deze verschijnselen, evenals de aanwezigheid van asbestlichaampjes of -
vezels leveren geen bewijs voor het bestaan van een asbestgerelateerde 
ziekte, maar kunnen in twijfelgevallen blootstelling aan asbest bevestigen, 
waarbij het aantal asbestvezels een maat vormt voor de ernst van de 
blootstelling. 
Minimale blootstellingsduur: Geen. 
Minimale inductieperiode: – Mesothelioom: gewoonlijk meer dan 
vijftien jaar. 
          – Bronchuscarcinoom: gewoonlijk meer dan 
tien jaar. 
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Zie de registratie-richtlijn J002 ‘Beroepstumoren’.  
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 PNEUMOCONIOSEN DOOR SILICATEN 
 

(301.31: Pneumoconiosen veroorzaakt door stof van silicaten) 
 

Omschrijving van de groep stoffen 
Deze groep silicaten omvat verschillende zouten van ortho-kiezelzuur 
(SiO2 + kation), voorkomend in verschillende stoffen als talk (steatiet, 
speksteen), mica (muscoviet, flogopiet), kaolien (kaoliniet), nefelien, 
sillimaniet of pyrofylliet. 
Erioniet en andere zeolieten zijn silicaten die weliswaar ook 
pneumoconiosen kunnen veroorzaken, maar deze treft men meestal niet 
in een arbeidssituatie aan. Verder worden zij in verband met hun 
carcinogene effecten (mesothelioom) meestal tot de asbestvezels 
gerekend. 
Langdurige blootstelling aan (asbest-vrij) cementstof veroorzaakt in 
zeldzame gevallen een goedaardig verlopende pneumoconiose en 
chronische bronchiale aandoeningen.  
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Het winnen, boren, vermalen, polijsten, breken en gebruik van silicaat-
bevattende materialen. 
 
Grenswaarden (MAC 1997-1998): 
Asbest-vrije talk: 2 mg/m³.  
NB. In verband met het risico op het optreden van longfunctiestoornissen 
en de kans op fibrotische afwijkingen had de WGD voor cosmetische 
(asbest-vrije) talk een MAC-waarde voorgesteld van 0,25 mg/m³. Het 
SER-advies week hiervan af en de minister van SZW heeft hierin niet het 
advies van de WGD gevolgd. 
 
Gezondheidseffecten 
Een pneumoconiose, veroorzaakt door silicaten, is een interstitiële 
longfibrose, met granulomateuze afwijkingen, wat differentiatie met de 
ziekte van Besnier Boeck vergemakkelijkt. 
 
– Talcose. 
 Longafwijkingen als gevolg van blootstelling aan pure talk zijn zeldzaam. 
Talk verontreinigd met asbest of kwarts kan longaandoeningen 
veroorzaken die samenhangen met deze contaminanten. 
Zie de registratie-richtlijnen G004 ‘Silicose’ en G006 ‘Asbestose’. 



Registratie-richtlijnen 
G008 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

2

 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Voor registratie moet de talcose röntgenologisch 
gediagnostiseerd zijn door een in dit opzicht deskundige longarts of CB-
arts. 
Klachten: In lichte gevallen zijn er aanvankelijk geen klachten; later 
kunnen kortademigheid en hoesten met het opgeven van sputum 
ontstaan. 
Bevindingen: In lichte gevallen aanvankelijk geen afwijkingen bij 
onderzoek; later worden bij auscultatie crepitaties gehoord. Bij een 
progressief beloop treden ademnood, verminderde zuurstof-saturatie en 
symptomen van rechtsdecompensatie op. 
Longfunctie: Aanvankelijk restrictief gestoord; later een obstructief beeld 
met vergroting van het residuale volume, diffusie stoornissen, een 
inspanningsafhankelijke afname van de zuurstofopname en verlaging van 
de zuurstofspanning in het arteriële bloed. 
Thoraxfoto: Gestreepte, strengachtige verdichtingen in de beide midden- 
en ondervelden, evenals pleura-plaques; bij voortschrijden van het proces 
ontstaan vrij grote schaduwen in de middenvelden; bij verontreinigingen 
met kwarts of asbest ontstaan ook nodulaire afwijkingen en veranderingen 
in het intestitium en de pleura. 
Complicaties: CARA-beeld, longemfyseem, cor pulmonale en, bij asbest 
verontreiniging, bronchus-carcinoom en mesothelioom. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Herhaalde of 
langdurige beroepsmatige blootstelling aan talk bij de winning of het 
industrieel gebruik van talk, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Monitoring van de atmosfeer op de werkplek: 
Richtwaarden: > 2 mg/m³ (respirabele stof) bij asbest-vrije talk. 
Voor talk gecontamineerd met asbest zie registratie-richtlijn G006 
‘Asbestose’. 

Minimale blootstellingsduur: Twee jaar voor pure talk. 
Maximale latentietijd: Geen. 
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LONGAFWIJKINGEN DOOR INHALATIE VAN STOF OF VEZELS VAN 
KATOEN, VLAS, HENNEP, JUTE EN SISAL 

 
(304.02: Longafwijkingen, veroorzaakt door de inademing van stof 

van katoen, 
 vlas, hennep, jute, sisal of bagasse) 

 

Beschrijving van de groep stoffen 
Het gaat bij deze stoffen om de respirabele fractie van stof van katoen 
(bladeren en stengels), vlas (stengels), hennep, jute en sisal. De door deze 
stoffen veroorzaakte systemische afwijkingen worden byssinose genoemd. 
Ook andere planten kunnen een op byssinose gelijkend beeld veroorzaken. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en blootstellingsbronnen 
Werk waarbij blootstelling optreedt aan stof en vezels van de genoemde 
planten: het kloppen, kaarden, spinnen, weven, kammen, twijnen en 
andere bewerkingen van deze vezels. 
 
Grenswaarden (MAC 1997-1998): 
Ruwe katoenstof: 0,2 mg/m3 
 
Gezondheidseffecten 
1. Lokale irriterende effecten.  
Blootstelling kan slijmvliesprikkeling veroorzaken. Zie de registratie-richtlijn 
G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’ en J002 ‘Irritatie van de ogen’. 
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2. Acute verschijnselen van byssinose. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Systemische effecten treden de eerste expositiedag al 
op, na een inductieperiode van een aantal uren. De verschijnselen zijn 
rillerigheid, een beklemd gevoel op de borst, kortademigheid, koorts en 
onwelbevinden. De symptomen verdwijnen na één of twee dagen. 
Hernieuwde blootstelling na een aantal expositievrije dagen doet de 
klachten opnieuw ontstaan. Er zijn weinig objectieve symptomen: er kunnen 
bij auscultatie rhonchi hoorbaar zijn en de longfunctie (FEV1) kan in het 
acute stadium verminderd zijn. Specifieke spirometrische, röntgenologische 
of serologische afwijkingen ontbreken. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan stof of vezels van genoemde planten, aannemelijk op 
basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werk-
plekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• zo mogelijk kwantitatieve bepalingen, waarbij de totaal-stof-concentratie 
in de werkatmosfeer boven de 0,2 mg/m3 ligt. 

Minimale blootstellingsduur: Enkele uren. (Richtwaarde: vijf uur blootstelling 
aan een totaal-stof-concentratie van 0,2 mg/m3). 
Maximale latentietijd: 48 uur. 
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3. Chronische effecten op de longen van byssinose 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Anamnese: Over de jaren geleidelijk toenemende luchtwegobstructie met 
later optredende matige tot ernstige kortademigheid en een beklemd gevoel 
op de borst; de klachten nemen in de loop van de werkweek toe. 
Verschijnselen als rillingen en onwelbevinden, zoals beschreven bij de acute 
effecten, nemen over de loop der jaren langzamerhand af. 
Longfunctie: Afname van de FEV1. In ernstige gevallen is ook de FVC 
afgenomen. Er zijn nauwelijks röntgenologische afwijkingen. 
Complicaties: Byssinosis kan worden gecompliceerd door chronische 
bronchitis en emfyseem. 
Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig langdurige 
of herhaalde blootstelling aan stof of vezels van genoemde planten, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met (liefst kwantitatief) arbeidshygiënisch 
onderzoek:  
• Blootstellingsniveaus boven de 1,5 mg/m3 totaalstof. Symptomen kunnen 
optreden bij lagere concentraties indien de feitelijke blootstelling meer dan 
twintig jaar heeft geduurd. 

Verstorende factoren, zoals roken moeten bij de beoordeling mede in 
aanmerking worden genomen. 
Minimale blootstellingsduur: Tien jaar blootstelling aan een niveau van 1,5 
mg/m3. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 
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LONGAFWIJKINGEN DOOR TIN, BARIUM EN GRAFIET 

 
(304.04: Aandoeningen van de ademhalingswegen, veroorzaakt 

door de 
inademing van stof van kobalt1, tin, barium en grafiet) 

 
I. ANORGANISCH TINSTOF EN -DAMP 
 
Beschrijving van de stof 
Tin is een relatief licht en zeer makkelijk vervormbaar wit metaal. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Beroepsmatige blootstelling aan tinstof kan optreden bij de winning van 
tinerts en tijdens de verschillende stadia van de verwerking van het 
metaal. Blootstelling aan tinrook kan ook optreden bij het amalgameren. 
 
Grenswaarden (MAC 1997-1998): 
Metallisch tin: 2 mg/m3  
 
Schadelijke effecten 
1. Irriterende effecten. 
Rook en stof van anorganisch tin kunnen irritatie van de ogen en bovenste 
luchtwegen veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijn G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’ en J002 
‘Irritatie van de ogen’. 

                                        
1 Kobalt hoort voor wat betreft zijn effecten bij de hard metal disease (0076; zie daar), maar is in de Europese 
lijst van beroepsziekten ingedeeld onder nummer 304.04 en wordt ook onder dit nummer geregistreerd. 
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2. Stannose. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Chronische blootstelling aan de stof en damp van tinoxide kan leiden tot 
een goedaardige vorm van pneumoconiose, stannose genaamd. 
Dit betreft een toevalsbevinding bij röntgenologisch borstonderzoek. Er 
zijn geen klachten en geen afwijkingen bij fysische diagnostiek. 
Thoraxfoto: Diffuse haardvormige schaduwen met een gemiddelde 
diameter van ongeveer 3 mm. 
Het röntgenbeeld blijft stationair na staken van de blootstelling. 
Longfunctie: Geen veranderingen. 
b. Blootstelling  
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig langdurige of herhaalde 
blootstelling aan tinoxidestof of -damp, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Monitoring van de atmosfeer van de werkruimte. 
Richtwaarde concentratie in de lucht:  > 2 mg/m³ (anorganisch tin). 

Minimale blootstellingsduur: Vijf jaar. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 

 
 
II. BARIUMSTOF 
 
Beschrijving van de stof 
Barium is een zilver-wit metaal. 
Van de onoplosbare verbindingen zal alleen bariumsulfaat behandeld 
worden. 
Van de oplosbare verbindingen gaat het hier voornamelijk om 
bariumhydroxide Ba(OH)2, barium-nitraat Ba(NO3)2 en 
bariumchloride BaCl2. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Bariumsulfaat wordt gebruikt bij de fabricage van 
röntgencontrastmateriaal en vormt de basis voor de productie van witte 
kleurstoffen. Blootstelling kan optreden tijdens de ertswinning en tijdens 
de volgende fasen van de industriële verwerking. 
Oplosbare verbindingen worden gebruikt bij de fabricage van glas, de 
vulcanisatie van synthetischrubber, pesticiden, de productie van 
kleurstoffen, in de levensmiddelenindustrie en bij de productie van 
elektronische onderdelen. 
 
Grenswaarden (MAC 1997-1998): 
Barium en oplosbare bariumverbindingen: 0,5 mg/m3 
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Gezondheidseffecten van onoplosbare verbindingen 
 
– Goedaardige pneumoconiose: baritose. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Voor registratie moet de baritose röntgenologisch 
gediagnostiseerd zijn door een in dit opzicht deskundige longarts of CB-
arts. 
De baritose verloopt asymptomatisch en leidt niet tot klinische of 
functionele afwijkingen. De afwijking wordt gediagnostiseerd op basis van 
de thoraxfoto die uitgebreide, soms confluerende, röntgen-
contrasthaarden toont. Na beëindigen van de blootstelling is het 
röntgenbeeld geleidelijk reversibel. 
Er treden geen veranderingen in de longfunctie op. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig 
herhaalde of langdurige blootstelling aan stof van onoplosbare 
bariumverbindingen, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Monitoring van de lucht op de werkplek. Richtwaarde: >10 mg/m³. 
Minimale blootstellingsduur: Vijf jaar. 
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 

 
N.B. Bariumverbindingen kunnen verontreinigd zijn met kristallijn kwarts; 
in dat geval is de concentratie van deze stof mede bepalend voor het 
optreden van effecten. Zie de registratie-richtlijn G004 ‘Silicose’. 
 
Gezondheidseffecten van oplosbare verbindingen 
 
– Irriterende effecten. 
Blootstelling aan significante concentraties (ruim boven 0,5 mg/m³) van 
de oplosbare verbindingen van barium veroorzaakt irritatie van de huid en 
slijmvliezen.  
Zie de registratie-richtlijnen   F002 ‘Beroepscontactdermatosen’, G 002 
‘Irritatie van de luchtwegen’ en J002 ‘Irritatie van de ogen’. 
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 III. GRAFIETSTOF (natuurlijk en synthetisch) 
 
Beschrijving van de stof 
Grafiet werd vroeger vervaardigd uit natuurlijke delfstoffen en bestond 
gewoonlijk uit kristallijn koolstof en kristallijn silicium. Het gehalte aan 
kristallijn silicium lag tussen de 3,6 en 11%. Tegenwoordig wordt grafiet 
uitsluitend gesynthetiseerd uit zuivere koolstof.  
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Grafiet wordt voornamelijk gebruikt in metaalgieterijen en bij de fabricage 
van smeermiddelen, elektroden, vuurvaste materialen en auto-
onderdelen. 
Beroepsmatige blootstelling kan optreden tijdens de delfstofwinning, de 
vervaardiging van grafietproducten of bij de productie van synthetisch 
grafiet uit kool of minerale olie. 
 
Grenswaarden (MAC 1997-1998): 
Alle vormen, uitgezonderd vezels: 2 mg/m3 (respirabel stof) 
 
Gezondheidseffecten 
– Pneumoconiose. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Chronische blootstelling aan grafiet veroorzaakt een progressief 
invaliderende pneumoconiose. Het is mogelijk dat deze pneumoconiose 
alleen veroorzaakt wordt door natuurlijk grafiet, hoewel het niet 
uitgesloten kan worden dat synthetisch grafiet deze aandoening ook kan 
veroorzaken. 
Het ziektebeeld verloopt progressief, ook na staken van de blootstelling.  
Thoraxfoto: Beeld van een pneumoconiose, ter beoordeling van een 
deskundig longarts of CB-arts. 
Longbiopsie (niet vereist): Pigmentatie, focaal emfyseem, fibrose. 
Sputumtest: Zwartachtige kleur, aanwezigheid van grafietdeeltjes. 
b. Blootstelling  
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan 
grafietstof aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Monitoring van de lucht op de werkplek. 
Richtwaarden: ruim boven 10 mg/m³ voor synthetisch grafiet; 2,5 
mg/m³ voor natuurlijk grafiet. 

Minimale blootstellingsduur: Vijf jaar.  
Maximale latentietijd: Vijf jaar. 
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 HARD METAL DISEASE 
 

(303: Bronchopulmonale aandoeningen door stof van gesinterde 
metalen) 

 
Beschrijving van de groep stoffen 
Een hard metal is een gesinterde legering van wolfraamcarbide in een 
matrix met (altijd) kobalt1 en andere metalen als titaan, tantalium, 
niobium, molybdeen, vanadium en nikkel, gebruikt om artikelen te maken 
met een hardheid, die maar weinig onderdoet voor die van diamant. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Beroepsmatige blootstelling kan optreden tijdens de productie en 
bewerking van wolfraamcarbide gereedschappen, snijgereedschap met 
een diamanten snijvlak, diamantslijpen, het slijpen van metalen 
gereedschap, evenals het werken met kobaltstaal en de 
oppervlaktebewerkingen van deze legeringen zelf of van ander materiaal 
met behulp van deze ‘hard metals’. 
 
Grenswaarden (MAC 1997-1998):  
Kobaltstof en -damp >0,05 mg/m³ 
Oplosbare wolfraamverbindingen 1 mg/m³  
Onoplosbare wolfraamverbindingen 5 mg/m³ (als wolfraam). 
Tantalium 5 mg/m3 
Vanadium (metaal) 0,5 mg/m3 
Nikkel 1 mg/m3 
 
Gezondheidseffecten 
 
1. Astma. 
Soms beginnen afwijkingen, veroorzaakt door hard metal, met astma-
aanvallen. Als de blootstelling doorgaat ontwikkelt zich langzaam 
progressief het beeld van een obstructieve ademhalingsstoornis. 
Zie de registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma’. 

                                        
1  Kobalt hoort voor wat betreft zijn effecten bij de hard metal disease, maar is in de Europese lijst van 
beroepsziekten ingedeeld onder nummer 304.04 en wordt ook onder dat nummer geregistreerd.  
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2. Interstitiële longfibrose (hard metal disease). 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Blootstelling aan stof van hard metal kan aspecifieke afwijkingen van de 
bovenste luchtwegen veroorzaken en een interstitiële longfibrose. Er kan 
een gemengd beeld ontstaan met obstructieve en restrictieve kenmerken 
van astma en interstitiële longfibrose of het beeld van een acute alveolitis. 
Thoraxfoto: Aanvankelijk een reticulair patroon, terwijl in verder 
voortgeschreden gevallen een diffuus micronodulair beeld gezien wordt. 
Longfunctie-onderzoek: Gemengd obstructief-restrictief patroon, met 
gestoorde gaswisseling. 
In sommige gevallen kan aanvullend bewijs verkregen worden met behulp 
van broncho-alveolaire lavage of een longbiopsie. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan hoge concentraties stof van gesinterd hard metal, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Hieruit zou dan moeten blijken dat de blootstelling gepaard is gegaan met 
overschrijdingen van de huidige maximaal aanvaarde concentraties.  
Minimale blootstellingsduur: Enkele maanden. 
Maximale latentietijd: Geen. 
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 LONGAFWIJKINGEN DOOR HOUTSTOF  
 

(Inclusief 305.01: Door houtstof veroorzaakte kanker van de 
bovenste luchtwegen) 

 

Beschrijving van de stof 
Het betreft houtstof, afkomstig van bewerkt of onbewerkt hout. Als er 
sprake is van allergie gaat het om bepaalde houtsoorten.  
Bij aandoeningen van de lagere luchtwegen betreft het de respirabele fractie 
van het stof (aërodynamische diameter van minder dan 5 µm). 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en blootstellingsbronnen 
Het hanteren behandelen en bewerken van hout (schuren, zagen, malen, 
versnipperen, schaven etc.) in de meubelindustrie en timmerwerkplaatsen. 
 
Grenswaarden (MAC 1997-1998): 
Houtstof (niet allergeen): 2 mg/m3 
 
Gezondheidseffecten 
 
1. Allergische huidaandoeningen en contact-urticaria. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
2.Contact dermatitis. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
 
3. Allergische rhinitis. 
Zie de registratie-richtlijn J001 ‘Allergische rhinitis en conjunctivitis’. 
 
4. Astma. 
Zie de registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma’. 
 
5. Extrinsieke allergische alveolitis. 
Zie de registratie-richtlijn G003 ‘Extrinsieke allergische alveolitis’. 



Registratie-richtlijnen 
G012 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

2

 
6. Kanker van neus of bijholten. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Kanker van neus of bijholten. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan houtstof 
van houtsoorten als eiken- en beukehout en zachthout als vurehout, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Environmental monitoring. Richtwaarde: > 1 mg/m3. 
Minimale blootstellingsduur: Tien jaar. 
Minimale inductietijd: Twintig jaar. 



Registratie-richtlijnen 
G013 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

1

 LONGAFWIJKINGEN DOOR INHALATIE VAN IJZERSTOF 
 

(304.05: Siderose) 
 

Beschrijving van de stof 
Het betreft blootstelling aan ijzerstof of ijzeroxide-rook. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en blootstellingsbronnen 
IJzerstof en ijzeroxide-rook worden voornamelijk aangetroffen in de mijnen, 
bij de staalproductie, het walsen en polijsten, bij lassen met naakte, stalen 
elektrodes en bij de produktie van okerpigment.  
In de ertsverwerkende bedrijven is de werkatmosfeer vaak gecontamineerd 
met kristallijn kwarts en koolstof. IJzererts bevat geoxideerde verbindingen 
als hematiet (Fe2O3), magnetiet (Fe3O4), sideriet (FeCO3), limoniet 
(Fe2O3.H2O). 
 
Grenswaarden (MAC 1997-1998): 
Ijzeroxide (rook) 5 mg/m3 
 
Gezondheidseffecten 
1. Lokale irriterende effecten. 
Blootstelling aan grote hoeveelheden ijzerstof kan prikkeling en irritatie van 
slijmvliezen veroorzaken. 
Zie ook de registratie-richtlijnen G002 ‘Irritatie van de luchtwegen’ en J002 
‘Irritatie van de ogen’. 
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2. Systemische effecten: Siderose. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Langdurige blootstelling leidt tot ijzerstapeling in de 
long, een goedaardige vorm van pneumoconiose: siderose. 
Aangezien klinische symptomen en longfunctiestoornissen ontbreken, is de 
diagnose in het algemeen slechts te stellen door middel van 
röntgendiagnostiek. 
Indien een gecombineerde blootstelling aan ijzer en kristallijn kwarts 
optreedt kan een gecombineerde pneumoconiose optreden. Het klinisch 
beeld ontwikkelt zich voornamelijk in de richting van een chronische 
bronchitis. 
Vergeleken met de zuivere silicose, lijkt de symptomatische sidero-silicose 
zich vaker te ontwikkelen tot een cor pulmonale (in 10 tot 15% van de 
gevallen). 
In sommige gevallen moeten pathologische veranderingen worden 
toegeschreven aan ijzerstof alleen, aangezien het mogelijk is longfibrose 
aan te treffen zonder de, voor silicose typische, fibrohyaline noduli. 
Eveneens is een relatie met tuberculose beschreven. 
Thoraxfoto: Een diffuus reticulair patroon en, in ernstiger gevallen, 
micronodulatie door het röntgencontrast-effect van ijzer. In dat geval moet 
worden gedifferentieerd met silicose. 
In het algemeen wordt siderose vastgesteld bij asymptomatische personen 
als toevalsverbinding bij röntgendiagnostiek. Het röntgenbeeld is soms 
reversibel. 
Laboratoriumonderzoek: Siderocyten in sputum. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig langdurige of herhaalde 
blootstelling aan een aanzienlijke hoeveelheden ijzerstof of ijzeroxide-
rook, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd 
door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: siderocyten in sputum. 
• Environmental monitoring. 
Minimale blootstellingsduur: Tien jaar. 
Maximale latentietijd: Geen. 

 
Blootstelling aan mengsels van ijzerstof, kristallijn kwarts, en koolstof 
veroorzaakt een gecombineerde pneumoconiose: de sidero-silicose, de 
anthraco-sidero-silicosis (Zie de registratie-richtlijn G004 ‘Silicose’). 
 
N.B. In verscheidene epidemiologische studies worden bij mijnwerkers, die 
bij de ijzerwinning zijn blootgesteld aan hematiet, hoge incidenties 
longtumoren gevonden. Het optreden van deze tumoren is echter 
waarschijnlijk een gevolg van gelijktijdige blootstelling aan andere 
risicofactoren zoals aan radon. 
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H. BEROEPSGEBONDEN NEUROLOGISCHE 
AANDOENINGEN 
 
H001  Zenuwbeschadiging door druk 
H002  Organisch Psychosyndroom 
 
Toelichting  
Bij de richtlijn H001 worden ook een aantal RSI-achtige aandoeningen van 
de bovenste extremiteit behandeld, waarbij de neuro(vasculaire) 
afwijkingen op de voorgrond staan. Voor de overige aandoeningen van 
deze categorie zie de registratie-richtlijn D001, Overbelasting van spieren 
en pezen. Zie hiervoor ook het achtergronddocument:  
Sluiter JK, Rest KM, Frings-Dresen,. Het Salsa rapport; Richtlijnen voor de 
vaststelling van de arbeidsrelatie van Aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat in de Bovenste Extremiteit (ABBE). Coronel Instituut, 
Amsterdam 2000. Rapport nr 00-05 
 
Zie voor H002 Organisch Psychosyndroom de volgende Infomap:  
Hoek JAF van der,Laan G van der, Hageman G. Chronische toxische 
encefalopathie  

www.beroepsziekten.nl/publicaties/acrobat/saltsa nl.pdf
www.beroepsziekten.nl/infomappen/cte.pdf
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 ZENUWBESCHADIGING DOOR DRUK 
 

(506.40: Zenuwverlamming door druk) 
 
Beschrijving van de schadelijke invloed 
Langdurige druk op perifere zenuwen. 
 Zie ook de registratie-richtlijn D001 ‘Overbelasting van spieren en pezen’. 
 
Gezondheidseffecten 
Kenmerkend voor deze afwijkingen is een mononeuropathie. 
 
1. Carpale tunnel-syndroom (CTS). 
Een symptomencomplex, dat - niet acuut - ontstaat door intermitterende of 
continue compressie van de nervus medianus in de ruimte onder het 
ligamentum transversum carpi (carpale tunnel). 
 
2. Tarsale tunnel-syndroom. 
Compressie van de nervus tibialis ter hoogte van de malleolus medialis. 
Vaak gekenmerkt door pijn onder de voet. 
 
3. Guyon-kanaal-syndroom. 
Compressie van de nervus ulnaris in de pols in het ‘kanaal van Guyon, dat 
gevormd wordt aan de palmaire-ulnaire zijde van de pols tussen de ‘haak 
’van het os hamatum en het os pisiforme, met als kenmerkend 
verschijnsel de ‘klauwhand’. 
 
4. Cubitale tunnel-syndroom. 
Compressie van de nervus ulnaris in de ‘tunnel’ tussen epicondylus 
medialis humeri, olecranon en een fibreuze band. De N. ulnaris is hier 
extra kwetsbaar bij een ondiepe sulcus. 
 
5. Compressie van de nervus peronaeus. 
Compressie van de N. peronaeus communis ter hoogte van de kop van de 
fibula (‘aardappelrooiersziekte; strawberry pickers disease’). 
 
6. Thoracic outlet syndroom (TOS). 
Niet radiculaire pijnklachten van de bovenste extremiteit, ontstaan door 
intermitterende, chronische compressie van de neuro-vasculaire 
structuren in de plexus brachialis in de ruimte tussen de mediale 
scalenusmusculatuur en de eerste rib (de “thoracic inlet”). 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Zenuwletsel passend bij lokalisatie waarop druk is uitgeoefend. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige en/of herhaalde, directe of 
indirecte, druk op de betreffende zenuw in het werk, beoordeeld aan de 
hand van anamnese en onderzoek van de arbeidsomstandigheden. De 
beschadiging kan ook ontstaan zijn doordat er gedurende het werk 
extreme belasting is opgetreden door hyperflexie of -extensie, of dat 
trillingen een bestaande aandoening verergerd hebben (het carpale 
tunnel-syndroom). 
Minimale blootstellingsduur: Variërend van enkele uren (nervus peronaeus 
profundus) tot enkele maanden (nervus medianus bij het carpale tunnel-
syndroom). 
Maximale latentietijd: Enkele maanden. 
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ORGANISCH PSYCHOSYNDROOM (OPS) 
 

(Niet in Europese lijst van beroepsziekten) 
 

Omschrijving van de aandoening 
Het Organisch Psychosyndroom (OPS) of de chronische toxische 
encefalopathie (CTE) ten gevolge van blootstelling aan organische 
oplosmiddelen werd de jaren zeventig en tachtig vaak gezien in 
Scandinavië. Bij een aanzienlijk aantal huisschilders werd deze diagnose 
na een blootstellingsduur van tien jaar of meer gesteld. De concentratie 
oplosmiddelen in de atmosfeer op de werkplek was hoog en de werktijden 
waren vaak lang (met name tijdens de 'bouwboom' in de jaren vijftig en 
zestig). Inmiddels wordt de aandoening ook in andere landen (Duitsland) 
als beroepsziekte erkend. 
Een WHO-werkgroep heeft een indeling van vier geleidelijk in elkaar 
overlopende stadia geformuleerd, waarbij stadium I hier verder niet wordt 
vermeld: 
II. Neurastheen syndroom 

Vermoeidheid, prikkelbaarheid, depressie en angstsymptomen. Deze 
verschijnselen zijn nog reversibel (het ‘Kortjakje-symptoom’). 

III. Milde toxische encefalopathie 
 IIa: Emotionele componenten. Stemmingsstoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen, vermoeidheid, ontremde agressieregulatie 
en motivatiestoornissen. 
 IIb: Cognitieve componenten. Stoornissen in intelligentie, geheugen, 
leervermogen en concentratie, psychomotorische stoornissen, 
stoornissen en tekortkomingen in andere neuropsychologische functies. 

IV. Ernstige toxische encefalopathie. 
Progressieve en gegeneraliseerde neuropsychologische intellectuele en 
emotionele achteruitgang, waardoor wordt voldaan aan criteria voor 
dementie. 
Dit stadium komt zeer weinig voor en wordt alleen gezien na 
intoxicaties met bv. methylbromide  of CS2. 

 
Diagnostische overwegingen 
Het CTE/OPS wordt gekenmerkt door een algehele vermindering van het 
geestelijk functioneren, met afwijkingen op de volgende gebieden: 
− cognitieve functies (geheugen- en concentratiestoornissen, verminderde 

ruimtelijke oriëntatie) 
− persoonlijkheid (emotionele labiliteit, verhoogde prikkelbaarheid) 
− motivatie, waakzaamheid en vitaliteit (moeheid, libidoverlies) 
 
Het klinische beeld kan omschreven worden als een lichte vorm van 
dementie, d.w.z. een klinisch syndroom van voortijdige veroudering van 
de hogere corticale functies. 



Registratie-richtlijnen 
H002 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
  Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

2

 

Registratie-richtlijn 

a. Klinisch beeld. Anamnese: Er moeten twee of meer van de onderstaande klachten aanwezig 
zijn gedurende enkele maanden of langer: 
− Stoornissen van het geheugen 
− Concentratiestoornissen (afgenomen concentratie, snel afleidbaar) 
− Gedragsveranderingen 
− Hoofdpijn of moeheid (afgenomen vitaliteit, meer behoefte aan slaap) 
− Gevoelsstoornissen. 
Gewoonlijk neemt de ernst van de verschijnselen licht af na beëindiging van de blootstelling. 
Neurologisch onderzoek: Gewoonlijk geen afwijkingen. Er kunnen geringe coördinatiestoornissen 
en lichte verschijnselen van een polyneuropathie aantoonbaar zijn. Soms bestaat een anosmie of 
gaat het beeld gepaard met tremoren. Cerebrale atrofie en EEG-veranderingen kunnen al dan niet 
aanwezig zijn. 
Neuropsychologische tests: De neurologische testbatterij moet bevatten: 
− testen voor het verbale en visuele geheugen, concentratie, reactiesnelheid, het visuele 

vermogen, zowel analytisch als integrerend. 
− testen voor het abstraherend vermogen, die geschikt zijn om een vermindering van hogere 

cerebrale functies aan te tonen. 
Verder moet de testbatterij testen omvatten die de primaire intellectuele prestaties meten.  
De interpretatie moet geschieden op basis van de testresultaten, afgezet tegen de anamnestische 
informatie over het opleidingsniveau en het vroegere niveau van intellectueel functioneren. 
Van een intellectuele stoornis mag worden gesproken wanneer op gevoelige tests de prestaties 
lager liggen dan de 5-percentiel van een normale populatie van gelijke leeftijd en met een 
overeenkomstig intellectueel uitgangsniveau. 
Differentiaaldiagnose: Andere oorzaken voor encefalopathie moeten worden uitgesloten door 
middel van anamnese (ontwikkeling van de symptomen, alcoholanamnese, hersentraumata en 
andere exogene factoren) en een algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek. 
Exclusie-criteria zijn: 
a. Eén van de volgende aandoeningen: 
 neurologische ziekten (epilepsie, multiple sclerose, cerebrovasculair lijden als TIA’s en CVA) 
maligniteit in 
 cerebro of elders 
 diabetes mellitus 
b. De aanwezigheid van 
 recente ‘Life events’ 
 alcohol- of drugsverslaving 
 schedelbestraling en/of chemotherapie. 
Voor registratie is vereist dat de uiteindelijke diagnose wordt gesteld op grond van de bevindingen 
van een neuroloog en een klinisch psycholoog, onder meer op grond van neuropsychologische tests 
in samenhang met een goede arbeidsanamnese. N.B. Voor nadere expertise kan een beroep 
worden gedaan op de Solvent Teams in Amsterdam (AMC-NCvB, 020-5665387) en in Enschede 
(Medisch Spectrum Twente, 053-4872842). 
Bij twijfel en/of onvolledige diagnostiek onder vermelding van dat voorbehoud wél melden. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Anamnestisch een duidelijke blootstelling aan 
organische oplosmiddelen, waarbij rekening dient te worden gehouden met huidabsorptie en met 
het feit dat de blootstelling vaak een mengsel van oplosmiddelen betrof. 
Vaak worden in de anamnese frequente acute narcotische verschijnselen (duizeligheid, dronken 
gevoel, slaperigheid) aangegeven in combinatie met hoge piekblootstellingen. Aangenomen wordt 
dat dit van grote betekenis is voor de pathogenese. 
Indien beschikbaar: Biologische monitoring  
   Monitoring van de lucht op de werkplek 
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Minimale blootstellingsduur: Naar huidige inzichten moet, om een CTE/OPS te induceren, de 
blootstelling gedurende een periode van 5 jaar substantieel hoger zijn geweest dan de hieronder 
aangegeven waarden. Deze concentraties hebben betrekking op een achturige werkdag: 
 tolueen:   375 mg/m3 (100 ppm) 
 xyleen:   435 mg/m3 (100 ppm) 
 styreen:   210 mg/m3 (50 ppm) 
 pentaan:   1500 mg/m3 (500 ppm) 
 white spirit:  600 mg/m3 (100 ppm) 
 1,1,2 trichloorethaan: 45 mg/m3 (10 ppm) 
 
Deze lijst is niet uitputtend en het kan nodig zijn ook andere oplosmiddelen in de overwegingen te 
betrekken. 
De termijn van vijf jaar kan korter zijn in het geval van blootstelling aan zeer hoge concentraties. 
Minimale latentietijd: Niet van toepassing. 
Maximale latentietijd: De eerste symptomen van mentale stoornissen moeten optreden binnen een 
jaar na staken van de blootstelling. 

 
Lit. Laan, G. van der, Organisch Psychosyndroom door oplosmiddelen. Een protocol voor de 
diagnostiek, Den Haag: Arbeidsinspectie, Min. SZW, S-186. 
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J. BEROEPSGERELATEERDE AFWIJKINGEN VAN NEUS 
EN OGEN 
 
J001  Allergische rhinitis en conjunctivitis 

J002  Irritatie van de ogen 
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 ALLERGISCHE RHINITIS EN CONJUNCTIVITIS 
 
Omschrijving van de afwijking 
Een beroepsgebonden allergische rhinitis is een reversibele obstructie van 
de neuspassage, uitgelokt door allergenen op de werkplek. Het is nogal 
eens de voorloper van allergisch beroepsastma. 
Beroepsgebonden allergische rhinitis kan gepaard gaan met conjunctivitis, 
die dan berust op hetzelfde pathofysiologisch mechanisme. 
 
Belangrijkste beroepsmatige oorzaken 
De belangrijkste veroorzakers zijn macromoleculen (gewoonlijke 
glycoproteïnen van dierlijke of plantaardige oorsprong) of chemische 
stoffen met een laag molecuulgewicht, die als haptenen fungeren. 
De oorzakelijke agentia voor een allergische beroepsgebonden rhinitis en 
conjunctivitis zijn identiek aan die voor allergisch beroepsastma (Zie de 
registratie-richtlijn G001 ‘Beroepsastma.) 
 
Diagnostische overwegingen 
− Een rhinitis, die aanvankelijk allergisch is, kan gevolgd worden door 

superinfecties. 
− De conjunctivitis is gewoonlijk dubbelzijdig. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Anamnese: Klachten van een allergische rhinitis of – gewoonlijk 
dubbelzijdige – conjunctivitis. Het optreden van de aanvallen hangt direct 
samen met de werkzaamheden: enkele minuten tot uren na aanvang van 
het werk begint de neus te lopen. 's Morgens bij het opstaan is de neus 
gewoonlijk ook verstopt. De rhinitis en conjunctivitis verbeteren tijdens 
weekenden en vakanties en treden weer op na werkhervatting.  
Laboratorium- en functieonderzoek (niet vereist voor registratie): 
Rhinometrie met neusprovocatie en inspiratoire piekstroommetingen bij 
natuurlijke provocatie in de werkomgeving worden soms gebruikt om de 
diagnose beroepsgebonden allergische rhinitis te ondersteunen. 
Bevestiging kan verder verkregen worden door IgE-gemedieerde 
immuunreacties: 
− huid (priktest) 
− verhoging serum IgE-spiegel, specifiek voor het beroepsgebonden 

allergeen 
− histamine release 
− degranulatie van basofiele leukocyten. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan stoffen, 
die een allergische rhinitis of conjunctivitis kunnen provoceren, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie. Een minimale intensiteit kan niet worden opgegeven, 
aangezien er geen directe dosis-effect relatie is bij het optreden van de 
klachten. 
Minimale blootstellingsduur: De allergische aandoeningen vereisen 
meestal een sensibilisatie periode variërend van een paar weken tot een 
aantal maanden. De minimale blootstellingsduur is één maand, maar kan 
korter zijn als er sprake is van eerdere sensibilisatie.   
Maximale latentietijd: Drie dagen. 
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IRRITATIE VAN DE OGEN 
 

Toelichting op de richtlijn 
Stoffen en mengsels, die door langdurig of herhaald direct contact met 
slijmvliezen ontstekingsreacties kunnen veroorzaken, worden als 
irriterende stoffen beschouwd. 
Stoffen en mengsels die, als zij in contact komen met levend weefsel 
‘direct’ ernstige schade (afhankelijk van de concentratie, contactduur etc.) 
kunnen aanrichten, worden als corrosief beschouwd. 
Veel stoffen kunnen in lage concentraties irritatie veroorzaken, maar bij 
hogere concentraties een corrosieve werking hebben. 
Ten behoeve van de eenduidigheid wordt in deze richtlijn geen 
onderscheid gemaakt tussen irriterende stoffen in engere zin en corrosiva, 
tenzij er sprake is van een acuut letsel door corrosiva. In dat geval is er 
sprake van een bedrijfsongeval in plaats van een beroepsziekte (zie 
“Toelichting op de registratie-richtijnen”). 
Ook kunnen sommige fysische invloeden irritatie veroorzaken, zoals stof 
in de ogen of UV-straling (zie registratie-richtlijn B006, ‘Niet-ioniserende 
straling’). 
Stoffen die volgens de criteria, genoemd in bijlage IV van de EEG Richtlijn 
67/548/EEC geklassificeerd moeten worden als corrosief of irriterend, 
kunnen herkend worden aan de volgende R-zinnen op de verpakking 
EEC: R36: veroorzaakt irritatie van de ogen 
 R41: risico op ernstig oogletsel 
 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
De symptomen kunnen variëren van een ongecompliceerde conjunctivale 
irritatie met tranende ogen tot ernstige cornealaesies. De reacties kunnen 
vertraagd optreden en zich later uitbreiden tot de omgeving van het oog. 
De afwijkingen moeten van zodanige ernst zijn dat werkverzuim optreedt 
of dat aanpassingen in de werksituatie, waardoor verder contact 
vermeden wordt, noodzakelijk zijn. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige blootstelling aan stoffen 
die een potentieel irriterend effect op de ogen hebben, aannemelijk op 
basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie. 
Minimale blootstellingsduur: 
– Acute irritatie: enkele minuten tot uren, afhankelijk van de 
blootstellingsintensiteit. 
– Chronische irritatie: zeven dagen. 
Maximale latentietijd: De symptomen moeten optreden tijdens de 
blootstelling of uiterlijk binnen 48 uur daarna.  

 
Zie ook de registratie-richtlijn J001, ‘Allergische rhinitis en conjunctivitis’. 



Registratie-richtlijnen 
Restgroep 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

1

K. RESTGROEP 
 
  
K001  Reproductiestoornissen 
K002  Beroepstumoren 
K003  Toxische Inhalatiekoorts 
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REPRODUCTIESTOORNISSEN a.g.v. BEROEPSUITOEFENING 
 
Toelichting op het document 
Vanwege de complexiteit van het voortplantingsproces en lange tijdsduur 
die nodig is voor de voortplantingsleeftijd bereikt is, is het moeilijk de 
effecten van fysische, biologische en chemische agentia op de menselijke 
reproductie vast te stellen. 
Ontwikkelingsstoornissen zijn wellicht geen goede graadmeter voor de 
effecten van beroepsmatige blootstelling. Bij de mens gaat naar schatting 
meer dan één derde van de vroege zwangerschappen verloren en treedt 
bij ongeveer 9% van de vastgestelde zwangerschappen een spontane 
abortus op. Ongeveer 3% van de pasgeborenen heeft aangeboren 
afwijkingen en bij het opgroeien kunnen meer stoornissen aan het licht 
komen. 
 
Schadelijke effecten op de reproductie kunnen optreden in de 
preconceptionele fase bij mannen en vrouwen, en in de postconceptionele 
fase, waarbij embryo of foetus schade ondervinden. Onder de gevolgen 
worden ook een voortijdige bevalling en een laag geboortegewicht 
gerekend. 
 
Preconceptionele fase: In interactie met een geslachtscel kan een 
schadelijk agens zowel bij de man als bij de vrouw de bevruchting 
belemmeren of zulke ernstige veranderingen in de ontstane zygote 
veroorzaken dat de implantatie verhinderd wordt, een vroege 
onopgemerkte abortus optreedt of abnormaliteiten bij de vrucht ontstaan. 
 
Postconceptionele fase:  
Deze kan onderverdeeld worden in verschillende ontwikkelingsstadia, 
waarin onderscheiden stoornissen kunnen optreden. 
1. Implantatie. Gestoorde innesteling en spontane abortus, gewoonlijk 
tijdens de eerste weken van de zwangerschap. 
2. Orgaandifferentiatie. Gedurende de actieve fase van 
orgaandifferentiatie, tussen de derde en achtste week, beginnen in 
verschillend tempo het centraal zenuwstelsel, hart, maagdarmkanaal en 
spier- en botstelsel zich te ontwikkelen. Tijdens deze fase kunnen door 
chemische, fysische of biologische agentia teratogene afwijkingen in het 
embryo geïnduceerd worden. Deze teratogene agentia kunnen elk van de 
orgaansystemen aantasten. Het kan de dood van het embryo of een 
vertraagde ontwikkeling en/of functionele stoornissen, die na de geboorte 
aan het licht komen, veroorzaken. 
3. Rijping. Dit bestrijkt de periode van het eind van de orgaandifferentiatie 
tot de perinatale periode en kleutertijd. De fysieke groei en de structurele 
en fysiologische rijping van het centraal zenuwstelsel en de ontwikkeling 
van enkele van de endocriene klieren zijn nog niet voltooid bij de 
geboorte.  
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Oorzakelijke agentia 
Op dit moment is het moeilijk op individueel niveau blootstellingscriteria 
voor verdachte etiologische agentia vast te stellen.  
Onder de agentia vallen ioniserende straling, hormoonpreparaten zoals 
oestrogenen en sommige pesticiden als DDT, die alle zowel het mannelijke 
als vrouwelijke reproductiesysteem kunnen aantasten. 
Kepoon (chloordecone) en dibroomchloorpropaan (DBCP) tasten het 
mannelijke reproductiesysteem aan. 
Methylkwik belast primair het vrouwelijke reproductiesysteem. 
Lood en virussen als rode hond beschadigen de foetus. 
 
Chemische stoffen, die volgens de criteria genoemd in Bijlage VI van de 
EEG Richtlijn 67/548/94 als toxisch voor menselijke reproductie moeten 
worden geklassificeerd kunnen worden herkend  
aan de volgende R-zinnen op de verpakking: 
R60: Kan vruchtbaarheid schaden 
R61: Kan schade toebrengen aan het ongeboren kind 
R62: Mogelijk risico op verminderde vruchtbaarheid 
R63: Mogelijk risico op schade aan het ongeboren kind 
 
In de Nationale MAC-lijst 1997-1998 is als bijlage 11 een beperkte lijst 
van voor de voortplanting vergiftige stoffen bijgevoegd.  
Ter oriëntatie is aan deze richtlijn een uitvoeriger ‘Indicatieve reprotoxlijst’ 
toegevoegd. 
Zie ook de Lijst met carcinogene en genotoxische stoffen, als bijlage 
gevoegd bij de registratie-richtlijn K002 ‘Beroepstumoren’.
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Bijlage bij K001 
De Indicatieve Reprotoxlijst1  

(uit: Stijkel A., Een reprotox instrument. Hulpmiddel voor 
bedrijfsgezondheidsdiensten ter advisering van werkgevers en 
werknemers inzake het beheersen en voorkómen van reprotoxrisico’s in 
arbeidssituaties, Den Haag: Arbeidsinspectie, Min. SZW 1992, S 138-2) 
Aangepast aan de wijziging van SZW van november 1998. 
 
Gebruikte bronnen 
 
1. Stijkel e.a. 1983 
2. Fletcher 1985 
3. Koeter e.a. 1989 
4. Barlow & Sullivan 1982 
5. Duitse MAK-lijst 1988 
6. SZW-lijsten; voor de voortplanting vergiftigde stoffen, november 1998 
 

                                        
1 De getallen tussen haakjes achter de stofnaam verwijzen naar de bronnen die boven aan de lijst vermeld 
staan; de lijst dient in samenhang met de tekst gezien te worden; de lijst verdient regelmatig 
bijstelling/aanvulling; reprotox is een verzamelnaam van een heel scala van mogelijke effecten, voor de 
vermelding in deze lijst hoeven maar voor één van de mogelijke effecten, bv. verminderde vruchtbaarheid, 
aanwijzingen beschikbaar te zijn; de vermelding van de stoffen in deze lijst is ongelijksoortig; soms wordt de 
merknaam genoemd, soms gaat het ook om groepen stoffen, bv. oplosmiddelen. 
 

A 
acrylamide (2) 
acrylonitril (2,4) 
actelic (2) 
aldrin (2) 
alkylkwik (1, 2) 
aluminiumchloride (2) 
anesthesiegassen (4) 
aniline (2, 4) 
anorganisch arsenicum (1, 2, 4) 
anorganisch kwik (2, 4) 
anorganisch lood (1, 2, 5) 
antracol (2) 
atrazine (2) 
 
B 
benzeen (2, 4) 
benzpyreen (2, 4, 6)) 
beryllium (2, 4) 
binapacril (6) 
bis(2-methoxyethyl)ftalaat (6) 
bisphenol A (2) 
boorzuur (2, 6) 

boron (4) 
bromide (2) 
butylacrylaat (2) 
 
C 
cadmium (1, 2, 4) 
caprolactam (1, 2) 
captan (2) 
carbaryl (2) 
chloordifluormethaan (4) 
chloroform (2, 4) 
chloropreen (2, 3, 4) 
chloordecon (4) 
chroomverb. (2) 
C.I. Pigment red 104 (6) 
C.I. Pigment Yellow 34 (6) 
cyclohexanol (3) 
 
D 
2,4-D (2) 
DDT (2) 
DDVP (2) 
demeton (2) 
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dibromochloropropaan (2, 4, 6) 
dichloormethaan (1, 2, 4) 
dieldrin (3) 
difenylhydrazine (2) 
difolatan (2) 
dignat (2) 
dimethylpropionitril (2) 
demethyllacetamide (2) 
demethylbenzanthraceen (2) 
dimethylformamide (2, 3, 6) 
dinitrotolueen (2) 
dinosed (6) 
dinosed-zouten en ester (6) 
dinoterb (6) 
dinoterb-zouten en esters (6) 
 
E 
endrin (2) 
epichloorhydrine (2, 4) 
epoxyresin (2) 
ethylbenzeen (2) 
ethyleenchloorhydrine (2) 
ethyleendibromide (2, 4) 
ethyleendichloride (2, 4) 
ethyleenglycol (2, 3) 
ethyleenglycolmonoethylether (2) 
ethyleenglycolmonomethylether (2) 
ethyleenoxide (2, 4) 
ethyleenthioureum (ETU) (2, 6) 
ethoxyethanol (EGGE) (5, 6) 
ethoxyethylacetaat (EGEEA) (5, 6) 
2-ethylhexyl-3,5-bis(1,1-dimethyl-4-
hydroxy-fenyl-mrethylthioacetaat (6) 
 
F 
fenol (2) 
fenthion (2) 
fluorkoolwaterstoffen (2) 
folpet (2) 
formaldehyde (2, 4) 
formamide (2, 3) 
fotochemicaliën (2) 
ftalaatesters (2) 
fundarol (2) 
 
G 
gallium (2) 
gechlor. cycl. bestr. m. (1) 
glycidylethers (2) 
 
H 
hexachloorbifenyl (2) 
hexachloorcyclohexaan (2) 
hexachlorofeen (2) 
 
I 
 

J 
K 
kelthaan (2) 
kepon (2) 
kleurstoffen (2) 
kooldioxide (2) 
koolmonoxide (1, 2, 4, 5, 6) 
koper (2) 
 
L 
lindaan (3) 
lithium (2) 
lood (zie anorg. lood) 
loodverbindingen (alle) (6) 
 
M 
malathion (2) 
maneb (2) 
mangaan (2, 4) 
MCPA (2) 
metallisch kwik (1) 
methacrylaatesters (2) 
2-methoxyethanol (EGME) (5, 6) 
2-methoxyethylacetaat (5, 6) 
2-methoxyethylether (2) 
2-methoxypropanol-1 (5) 
2-methoxypropylacetaat (5) 
methylazoxymethylacetaat (6) 
methylazoxymethanol (2) 
methylethylketon (2, 4) 
methylkwik (2) 
methylstyreen (2) 
metiram (2) 
mirex (2, 6) 
molybdeen (2) 
monomethylformamide (2, 4) 
 
N 
naled (2) 
nikkel (2) 
nitrofen (2, 6) 
nitropropaan (2) 
nitrosaminen (2) 
 
O 
oplosmiddelen (1, 2, 3) 
organisch lood (4) 
oryzalin (2) 
ozon (2) 
 
P 
paraquat (2) 
paratertiairbutylbenzoëzuur (2) 
parathion (2) 
pentachloorfenol (2, 3) 
pentachloorbenzeen (2) 
perchloorethyleen (2) 
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polybroombifenylen (2, 4) 
polychloorbifenylen (1, 2, 3, 4, 5) 
propyleenoxide (2) 
 
Q 
 
R 
ramrod (2) 
 
S 
selenium (2, 4) 
simazine (2) 
stikstofdioxide (2) 
stifstofoxide (4) 
styreen (1, 2, 4) 
styreenoxide (2) 
 
T 
2,4,5-T (2, 3) 
tellurium (2, 4) 
tetracarbonylnikkel (6) 
tetrachloorethaan (2) 
tetrachloorethyleen (4) 
tetrachloorfenol (2) 
tetrachloorkoolstof (2) 
thallium (4) 
thiram (2( 
thiuram (2) 
titanium (2) 
tolueen (2, 4) 
tolueendiisocyanaat (4) 
toluidine (2) 
trichloorethaan (2) 
trichloorethyleen (2, 4) 
trichloorfon (2) 
tris (2) 
 
U 
urethaan (2) 
 
V 
vinylchloride (2, 3, 4) 
vinylidinechloride (2, 4) 
 
W 
warfarin (6) 
 
X 
xyleen (2, 3, 4) 
 
Y 
 
Z 
zineb (2) 
zwavelkoolstof (1, 2, 5) 
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 BEROEPSTUMOREN  
 
Toelichting op het document 
Er is een aantal duidelijk vastgestelde beroepsgebonden carcinogenen en 
er is een nog groter aantal agentia of afzonderlijke werkzaamheden die 
ervan verdacht worden kwaadaardige aandoeningen te veroorzaken bij de 
blootgestelde werknemerspopulatie. Stoffen die volgens de criteria, 
genoemd in Bijlage VI van de EEG Richtlijn 67/548/EEC als carcinogeen 
moeten worden geklassificeerd, kunnen worden herkend aan twee R-
zinnen op de verpakking: 
R45: ‘kan kanker veroorzaken’ en  
R49: ’kan kanker veroorzaken bij inademing’. 
 
De Arbeidsinspectie heeft een lijst met kankerverwekkende en 
genotoxische stoffen vastgesteld, die als bijlage bij deze richtlijn is 
gevoegd1. Deze lijst komt grotendeels overeen met de lijst van 
‘Kankerverwekkende stoffen en processen’, die als bijlage 2 gevoegd is bij 
de Nationale MAC-lijst 1997-1998. Aangezien de inzichten kunnen 
wisselen en deze lijst niet de pretentie heeft het laatste woord hierover te 
zeggen, kunnen ook andere chemische stoffen als carcinogeen beschouwd 
worden als ze voldoen aan de hieronder beschreven ‘positieve 
aanwijzingen voor een relatie’. 
Sommige fysische en biologische agentia, evenals sommige 
productieprocessen kunnen ook als carcinogeen beschouwd worden. 
 
Het opstellen van criteria om vast te stellen of een individueel geval van 
kanker een gevolg is van beroepsmatige blootstelling is meestal veel 
moeilijker dan voor andere beroepsziekten. De redenen hiervoor zijn de 
volgende. 
1. Kanker wordt vaak veroorzaakt door niet-beroepsgebonden factoren 

zoals leefstijl, dieet of genetische predispositie. 
2. Beroepstumoren hebben geen specifieke histopathologische kenmerken 

waardoor zij te onder-scheiden zijn van niet-beroepstumoren. 
3. Er kan sprake zijn van interactie tussen beroepsgebonden en niet-

beroepsgebonden factoren, zoals het roken van sigaretten en de 
blootstelling aan asbest, bij de pathogenese van longkanker. 

4. Het is vaak moeilijk vast te stellen of een beroepsgebonden factor 
kanker initieert en/of bevordert. 

 
Een positieve aanwijzing voor een relatie met het werk vormt 
epidemiologische onderzoek; dit draagt het meeste bij aan het 
identificeren van een carcinogene stof. 
Ander bewijsmatriaal dat mede in aanmerking kan worden genomen: 
a. Carcinogene werking bij één (of bij voorkeur meer) diersoorten 
b. Positieve mutageniteitstests 
c. Overeenkomst in chemische structuur met een bekend carcinogeen 

                                        
1 Arbeidsinspectie. Werken met kankerverwekkende stoffen en processen, Den Haag, Ministerie van SZW 1994, 
p. 187 
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d. Rapportage over patiëntenseries-casuïstiek als uitgangspunt voor 
verder onderzoek. 
Ondanks de vele onzekerheden zijn enkele algemene richtlijnen, 
samengevat in onderstaande registratie-richtlijn, opgesteld voor het 
beoordelen van de relatie met de arbeid in individuele gevallen met een 
relevante maligne aandoening. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld: Maligne aandoening, waarvan de diagnose met 
zekerheid is gesteld, hetzij op histologisch of cytologisch onderzoek, hetzij 
op het klinisch beeld. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan een stof, die met een R45 of R49 zin gelabeld moet 
worden, of aan een agens of een productieproces, waarvan een relatie 
met het optreden van maligne afwijkingen is aangetoond, aannemelijk op 
basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, 
aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. Er moet i.h.a. bewijs 
voorhanden zijn dat er een reële en langdurige blootstelling aan deze 
stoffen of productieprocessen heeft plaats gehad en, indien beschikbaar, 
een bewijs dat de betreffende stof in het lichaam is opgenomen. Dergelijk 
bewijzen zijn soms moeilijk te verkrijgen. Het advies van specialisten met 
kennis van de betreffende arbeidsomstandigheden is daarbij vaak 
noodzakelijk. 
Minimale blootstellingsduur: Gewoonlijk vijf tot twintig jaar, afhankelijk 
van het soort kanker, het schadelijke agens en het blootstellingsniveau. 
Minimale latentietijd: Variërend van tien tot veertig jaar, afhankelijk van 
het soort kanker, het schadelijk agens en het blootstellingsniveau. 



Registratie-richtlijnen 
K002 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

3

Bijlage bij K002 
  
Lijst van kankerverwekkende en genotoxische stoffen 
(uit: SZW, SZW-lijsten - kankerverwekkende stoffen en processen-, Den 
Haag, Ministerie van SZW, november 1999) 
 

A. Lijst van kankerverwekkende processen 
 
1. Vervaardiging van auramine 
2. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen aanwezig in roet, teer, dampen of stof met 
steenkool. 
3. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof, dampen of 
nevels die vrijkomen bij roosting en elektroraffinage van nikkelsteen. 
4. Procédé met sterk zuur bij de fabricage van isopropylalcohol. 
5. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout 
(=hout van bedektzadigen: bv. berk, beuk, eik, els, es, esdoorn. Esp, 
haagbeuk, iep, kastanje, kers, linde, notenboom, plataan, populier, 
walnoot, wilg en van tropisch hardhout:: balsa, ebbe, iroko, kauriden, 
limba, mahonie, mansonia, meranti, palissander, teak). 
 

B. Lijst van kankerverwekkende stoffen 
 
Name CAS-nr. 
 
Acrylamide 79-06-1 
Acrylnitril 107-13-1 
Aflatoxins  
 AFB1 1162-65-8 
 AFB2 7220-81-7 
 AFG1 1165-39-5 
 AFG2 7241-98-7 
5-allyl-1,3-benzodioxol 94-59-7 
4-aminobenzene 60-09-3 
o-aminoazotoluene 97-56-3 
4-aminobiphenyl (+ zouten) 
  92-67-1 
4-amino-3-fluorfenol 399-95-1 
o-anisidine 90-04-0 
Arsenic trioxide 1327-53-3 
Arsenic acid (+ zouten) 7778-39-4 
Arsenic pentoxide 1303-28-2 
Asbest 1332-21-4 
Azaserine 115-02-6 
Azathiopine 446-86-6 
Aziridine 151-56-4 
Benzene 71-43-2 
Benzidine (+ salts) 92-87-5 
Benzo(a)anthracene 56-55-3 
Benzo(a)pyreen 50-32-8 
Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 
Benzo(j)fluoranthene 205-82-3 
Benzo(k)fluoranthene 207-08-09 
Benzotrichloride 98-07-7 

Beryllium (+ verbindingen) 7440-41-7 
Bis-(chloro-)methylether 542-88-1 
Bleomycine 11056-06-7 
1,3-butadiene 106-99-0 
Busulfan 55-98-1 
2-(p-tert-butylfenoxyl)-isopropyl- 
 2-chloroethylsulfite 140-57-8 
ß-butyrolacton 3068-88-0 
Cadmiumchloride 10108-64-2 
Cadmiumoxide 1306-19-0 
Cadmiumsulfate 10124-36-4 
Calciumchromate 13765-19-0 
Captafol 2425-06-1 
Carbadox 6804-07-5 
Carmustine 145-93-8 
p-chlooraniline 106-47-8 
Chlorambucil 305-03-3 
Chlormethine N-oxide 126-85-2 
Chlormethyl-methylether 107-30-2 
Chlornafazine 494-03-1 
4-chlor-o-fenylenediamine 95-83-0 
4-chloor-o-toluidine 95-83-0 
Chromo IV verbindingen 
Cisplatine 15663-27-1 
C.I. direct black 38 1937-37-7 
C.I. direct blue 6 2602-46-2 
C.I. direct brown 95 16071-86-6 
C.I. direct red 28 573-58-0 
p-cresidine 120-71-8 
Cycasine 14901-08-7 
Cyclofosfamide 50-18-0 
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Name CAS-nr. 
 
Dacarbazine 4342-03-4 
Daunorubicidine 20830-81-3 
N,N’-diacetylbenzidine 613-35-4 
2,4-diamino-anisoolsulfate 39156-41-7 
4,4’-diaminodifenylether 101-80-4 
2,4-diaminotoluene 95-80-7 
o-dianisidine (+salts) 119-90-4 
Diazomethane 334-88-3 
Dibenz(a, h)acridine 226-36-8 
Dibenzo(a, h)anthracene 53-70-3 
Dibenz(a, h)pyrene 189-64-0 
Dibenz(a, i)pyrene 189-55-9 
7H-dibenzo(c., g)carbazole 194-59-2 
1,2-dibromo-3-chloropropane 
  96-12-8 
1,2-dibromoethane 106-93-4 
3,3’-dichlor-benzidine (+ salts) 
  91-94-1 
1,4-dichlorbut-2-ene 764-41-0 
1,3-dichlor-2-propanol 96-23-1 
Dieselmotoremissies 
Diethylstilboestrol 56-53-1 
Diethylsulfate 64-67-5 
Diglydcidyl resorcinolether 101-90-6 
p-dimethylamino-azobenzene 
  60-11-7 
Dimethylcarbamoylchloride 79-44-7 
1,1-dimethylhydrazine 57-14-7 
1,2-dimethylhydrazine 540-73-8 
Dimethylnitrosamine 62-75-9 
Dimethylsulfate 77-78-1 
Demethylsulfamoylchloride 13360-57-1 
Dinickeltrioxide 1314-06-3 
1,6-dinitropyrene 42397-64-8 
1,8-dinitropyrene 42397-65-9 
Disperse blue 2475-45-8 
Doxorubicine 23214-92-8 
Epichlorhydrine 106-89-8 
Erionite 66733--21-9 
Ethyleenmdichloride 107-06-2 
Ethyleneoxide 75-21-8 
Ethylmethanesulfate 62-50-0 
Fenacetine in mengsels 
  met andere pijnstillers 
2-(2-formylhydrazino)-4- 
 (5-nitro-2-furyl)thiazole 3570-75-0 
Furazolidon 67-45-8 
Fenazopyridine hydrochloride 
  94-78-0 
Fenylhydrazine 100-63-0 
Hexachlorobenzene 118-74-1 
1,4,5,6,7,7-hexachloor-norborneen- 
 2,3-dicarboxylzuur 115-28-65 
Hexamethylfosforacidtriamide 
  680-31-9 
Hydrazine  302--01-2 

Name CAS-nr 
Hydrazobenzene 122-66-7 
Hydrazinebis-(3-carboxy- 
4-hydroxy-benzenesulfonate) 
Indeno[1, 2, 3-cd]pyrene 193-39-5 
Kaliumbromate 7758-01-2 
Keramische vezels 
Lomustine 13010-47-4 
Loodhydrogeenarsenaat 7784-4-9 
Melfalan 148-82-3 
5-methoxypsoraleen + UV 484-20-8 + 
UV 
8-methoxypsoraleen + UV 298-81-7 
Methylazoxymethanol 590-96-5 
Methylazoxymethylacetate 592-62-1 
5-methylchrysene 3697-24-3 
4,4’-methylenebis-2-chloroaniline  
 (+ salts) 101-14-4 
4,4’-methylenebis-(2-methylaniline) 
  838-88-0 
4,4’-methylenedianiline 101-77-9 
Methylmethanesulfonate 66-27-3 
2-methyl-1-nitro anthraquinon 
N-4-(methylnitrosamino)-1- 
 (3-pyridyl)-1-butanon 64091-91-4 
1-methyl-3-nitro-1-nitroso-guanidine 
  70-25-7 
Methylthiouracil 56-04-2 
Metronidazol 443-48-1 
Mosterdgas 505-60-2 
Mitomycine C 50-07-7 
Mustine 51-75-2 
2-naftylamine (+ salts) 91-59-8 
Nickeldioxide 12035-36-8 
Nickelmonoxide 1313-99-1 
Nickelsubsulfide 12035-72-2 
Nickelsulfide 16812-54-7 
Niridazol 61-57-4 
5-nitroacenafene 602-87-9 
2-nitroanisol 91-23-6 
4-nitrobifenyl 92-93-3 
6-nitrochrysene 7496-02-8 
Nitrofen 1836-75-5 
2-nitrofluorene 607-57-8 
N-(4-(5-nitro-2-furyl)2-thyazolyl)- 
 acetamide 531-82-8 
2-nitronaftalene 581-89-5 
2-nitropropane 79-46-9 
4-nitropyrene 57835-92-4 
N-nitrosodiethanolamine 1116-54-7 
N-nitrosodiethylamine 55-18-5 
N-nitrosodiisopropylamine 601-77-4 
N-nitrosodimethylamine 62-75-9 
N-nitrosodi-n-butylamine 924-16-3 
Nitrosodipropylamine 621-64-7 
N-nitrosoethylureum 759-73-9 
N-nitrosomethylethylamine 10595-95-6 
N-nitrosomethylureum  684-93-5 
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N-nitrosomethylurethane 615-53-2 
n-nitrosomethylvinylamine 4549-40-0 
N-nitrosonornicotine 80508-23-2 
N-nitrosopiperidine 100-75-4 
N-nitrosopyrrolidine 930-55-2 
N-nitrososarcosine 13256-22-9 
Panfuran S 794-93-4 
Procarbazine hydrochloride 366-70-1 
3-propanolide 57-57-8 
1,3-propanesulton 1120-71-4 
Propyleenimine 75-55-8 
Propyleneoxide 75-56-9 
Propylthiouracil 51-52-5 
Ptaquiloside 87625-62-5 
Safrol 94-59-7 
Semustine 13909-09-6 
Silica 148080-607 
  14464-46-1 
  15468-32-3 
Sterigmatocystin 10048-13-2 
Streptozocine 1883-66-4 
Styreneoxide 96-09-3 
Sulfallate 95-06-7 
Tetrachlordibenzo-p-dioxin 1746-01-6 
Thioacetamide 62-55-5 
4,4-thiodianiline 139-65-1 
Thiotepa 52-24-4 
o-tolidine (+ salts) 119-93-7 
Tolueen-2,4-diammoniumsulfate 
  65321-67-7 
o-toluidine 95-53-3 
Treosulfan 299-75-2 
1,2,3-trichloorpropaan 96-18-4 
Tris(2, 3-dibromopropyl)-fosfate 
  126-72-7 
Uramustine 66-75-1 
Urethane 51-79-6 
Vinylbromide 593-60-2 
Vinylchloride 75-01-4
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 TOXISCHE INHALATIEKOORTS 
(niet in de Europese Lijst van beroepsziekten) 

(CAS : A670) 
 
Omschrijving van de afwijking 
De toxische inhalatiekoorts is een griepachtig beeld dat ontstaat na 
inhalatie van hoge concentraties damp of rook van sommige metalen en 
vooral van metaaloxiden (metaaldampkoorts), pyrolyseproducten van 
sommige polymeren (plastickoorts, polymere fume fever), met name 
polytetrafluorethyleen (PTFE, Teflon) en chloorpolymeren (bv. PVC), of 
inademing van grote hoeveelheden organisch stof, veelal verontreinigd 
met hoge concentraties schimmels of andere microorganismen (organisch-
stof-koorts, organic dust toxic syndrome (ODTS), pulmonary 
mycotoxicosis). 
 
Belangrijkste beroepsmatige oorzaken 
• Smelten, lassen of snijbranden in besloten en/of slecht geventileerde 

ruimten van zink of verzinkte (gegalvaniseerde) voorwerpen 
(zinkkoorts), koper, mangaan, nikkel en magnesium.  

• Verhitting van PTFE boven 500 0C, bij het lassen of het met hoge toeren 
bewerken van met PTFE gecoat materiaal. Het komt vrij vaak voor dat 
via de vingers rookwaar op de werkvloer wordt gecontamineerd met 
poedervormige PTFE of via spuitbusjes met een z.g. vetvrij smeer- en 
antihechtmiddel op PTFE-basis. 
Verhitting van andere (chloor) polymeren kan overeenkomstige 
afwijkingen veroorzaken. Bv. de ‘meat wrapper’s disease’ bij verhitting 
van plastic folie. 

• Werkzaamheden in overslagbedrijven, graansilo’s, veevoederfabrieken 
(silo unloader’s syndrome), composteerbedrijven of het ophalen van 
GFT-afval. Het beeld wordt ook gezien na blootstelling aan microbiële 
verontreinigingen uit luchtbevochtigers (humidifier fever, i.t.t. de 
humidifier disease, wat een EAA is, zie verder.). 

 
Pathogenese 
Blootstelling aan de betrokken stoffen geeft aanleiding tot het vrijkomen 
van pyrogenen uit leucocyten. 
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Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Anamnese: Acuut optredende koorts, vaak met koude rillingen, 
malaisegevoel (‘griep’), kortademigheid, droge prikkelhoest en spierpijn. 
De klachten verdwijnen spontaan binnen 24-48 uur. 
Luchtwegverschijnselen staan op de achtergrond. 
Laboratoriumonderzoek (niet vereist voor registratie): 
– Leucocytose met linksverschuiving 
– LDH kan verhoogd zijn. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Blootstelling in het beroep aan damp of 
rook van vooral metaaloxiden van zink, koper, mangaan, nikkel of 
magnesium, aan pyrolyseproducten van PTFE of andere polymeren (bv. 
PVC) of aan hoge concentraties organisch stof met microbiële 
verontreiniging, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek. 
Het optreden bij meer personen op de werkplek kan de causale relatie 
met het werk ondersteunen. 
Minimale blootstellingsduur: Kortdurend. 
Latentietijd: 4-8 uur. 

 
Beloop en restverschijnselen 
Bij zowel de metaaldampkoorts, de plastickoorts als de organisch stof 
koorts verdwijnen de verschijnselen spontaan binnen 24-48 uur.  
Bij de metaaldampkoorts en de organisch stof koorts kan bij herhaalde 
blootstelling binnen korte tijd een tolerantie optreden, die weer verloren 
gaat wanneer gedurende enkele dagen geen blootstelling meer 
plaatsvindt.  
Hoewel de epidemiologische onderbouwing zwak is, wordt aangenomen 
dat in de overgrote meerderheid van de gevallen van metaaldampkoorts 
en organisch stof koorts geen restverschijnselen optreden. Sommige 
auteurs maken enig voorbehoud voor werknemers, die deze aandoening 
frequent hebben doorgemaakt. 
Bij de plastickoorts treedt geen tolerantie op en zijn de aanwijzingen 
sterker dat bij frequente blootstelling, vooral aan degradatieproducten van 
fluoropolymeren, op den duur irreversibele longafwijkingen optreden. 
 
Differentiaaldiagnose 
• Infectieuze beelden, ‘griep’. 
• Chemische pneumonitis ten gevolge van blootstelling aan hoge 

concentraties metaaldamp van bv. cadmiumoxide, zinkchloride, 
mangaan, of kwik. Gezien de kans op het optreden van longoedeem 
moet deze afwijking direct goed gedifferentieerd worden van de overige 
genoemde afwijkingen. 
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• Extrinsieke allergische alveolitis. Een aantal agentia kan zowel een 
toxische inhalatiekoorts als een EAA veroorzaken, bv. organisch stof, 
microbiële producten verantwoordelijk voor de humidifier fever.  
De vroege manifestaties van een EAA kunnen klinisch moeilijk te 
onderscheiden zijn van de toxische inhalatiekoorts. Voor de interventie 
is het wel van belang beide ziektebeelden te onderscheiden, aangezien 
deze een verschillende aanpak behoeven. Voor de diagnose toxische 
inhalatiekoorts pleiten de griepachtige beelden zonder duidelijke 
luchtwegverschijnselen, na een eerste blootstelling aan hoge 
concentraties organisch stof. Vaak hebben dan meer medewerkers 
klachten. Als de luchtwegafwijkingen domineren en andere kenmerken, 
bv. restrictieve longfunctiestoornissen, niet in de richting wijzen van 
toxische inhalatiekoorts kan de (veel zeldzamer voorkomende) diagnose 
EAA worden overwogen. 
Daarbij wordt aangetekend dat bij de toxische inhalatiekoorts ook 
afwijkingen in de alveoli ontstaan, zoals m.b.v. broncho-alveolaire 
lavage is aangetoond. 
Verwarrend is dat in de Angelsaksische literatuur ook de term toxic 
alveolitis wordt gebruikt voor de toxische inhalatiekoorts.  
De exacte relatie tussen de toxische inhalatiekoorts en de extrinsieke 
allergische alveolitis is nog niet geheel opgehelderd. 
Zie ook de registratie-richtlijn G003, ‘Extrinsieke allergische alveolitis’. 
 

 
Literatuur 
Kort WLAM de e.a. Metalen en plastics als veroorzakers van koorts. Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1987;131: 1201-3 
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Nemery B. Possible sequelae of inhalational injury. Cahiers de Medecine 
du Travail/voor Arbeidsgeneeskunde, 1994, vol. XXXI: 19-23 
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BIJLAGEN 
 
• Kruistabel Registratie-richtlijnen <-> Europese lijst van beroepsziekten 
• Kruistabel Europese lijst van beroepsziekten <-> Registratie-richtlijnen 
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KRUISTABEL REGISTRATIE-RICHTLIJNEN <–> EUROPESE LIJST 
VAN BEROEPSZIEKTEN 

 
NR. REGISTRATIE-

RICHTLIJN 
NR. EUROPESE LIJST VAN 

BEROEPSZIEKTEN 
KRUISREFERENTIE 

REG.RICHTLIJN 

A001 100 F002, J002, K002 
A002 101 F002, G002, J002  
A003 102 F002, G002 , J002 , K002 
A004 103.01  
A005 103.02 F002, G002 , J002 
A006 104.01 F002, G002 , J002 
A007 104.02 A006, F002 , G002 , J002  
A008 104.03 F002, F003, G002,  G003, 

J002, J001 
A009 105 K002, K003 
A010 106 F002, G001, J002 , K002 
A011 107 F002, G002, K003 
A012 108 K003 
A013 109.01 F002, G002 
A014 109.02 F002, G002, J002  
A015 109.03 F002 G002, J002,  
A016 110 F002, G001 , K002, K003 
A017 111 F002, G002 , J002 
A018 112  
A019 113.01, 113,02 F002, G002 
A020 113,03 F002, H002, J002  
A021 114 F002, G001 , G002 
A022 115.01 F002, G002 , J002  
A023 115.02 F002 
A024 115.04 F002, G002 , J002 
A025 115.05 F002, G002 , J002  
A026 116 F002, G002, H002, J002 
A027 116 F002, G002 
A028 117 F002, G002 , J002 
A029 117 F002, G002, H002  
A030 117 F002, G002 , H002  
A031 117 F002, G002 , H002, J002  
A032 117 F002, G002 , J002 
A033 118 F002, G002 , J002  
A034 119 F002, G002 
A035 119 F002 
A036 120 F002, G002 , H002  
A037 120 J002 
A038 121 A026, F002 , G002, H002, 

J002  
A039 122 A040, A056 
A040   
A041  F002, G002 , J002  
A042 124 F002, G001, G002, K002, 

J002 



Registratie-richtlijnen 
Bijlagen 

 1999-2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
Registratie-richtlijnen Beroepsziekten 09-11-99 

3

 

KRUISTABEL REGISTRATIE-RICHTLIJNEN <–> EUROPESE LIJST 
VAN BEROEPSZIEKTEN 

 
NR. REGISTRATIE-

RICHTLIJN 
NR. EUROPESE LIJST VAN 

BEROEPSZIEKTEN 
KRUISREFERENTIE 

REG.RICHTLIJN  
A043 

 
126.01 F002, G002 , H002 , J002 

 
A044 126.02 F002, G002 , H002 , J002 
A045 126.03 F002, G002, H002 , J002  
A046 127, 128.02 F002, G002 , H002 
A047 128.01 F002, G002 , J002 
A048 128.03, 128.04 G002, J002 

A049 128.05 F002, J002 

A050 129.01 F003, G002 , J002 

A051 129.02 F002, G001, G002, J002 , 
K002 

A052 130.01 F002, G002 , J002 

A053 130.04 F002, G002 , J002 

A054 131 F002, G002 , J002 

A055  F002, G002, J002  

A056  F002,  K002 

A057  F002, G001 , G002, J002 

A058 123  

A059  F002 

A060   

A061  F002, G002  

A062  F002, G002, J002  

A063   
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KRUISTABEL REGISTRATIE-RICHTLIJNEN <–> EUROPESE LIJST 
VAN BEROEPSZIEKTEN 

NR. REGISTRATIE-
RICHTLIJN 

NR. EUROPESE LIJST VAN 
BEROEPSZIEKTEN 

KRUISREFERENTIE 
REG.RICHTLIJN 

B001 503  
B002 504  
B003 504  
B004 505.01, 505.02  
B005   
B006 502.01, 502.02, 507 K002 
B007 508 K002 
C001 401, 402, 403, 404, 405, 406 C002 
C002  C001 
D001 506.21, 506.22, 506.23  
D002 506.10  
D003 506.30  
EE000011    
EE000022    
F001 201.01/02/03/04/05/06/07/08

/09 
F002, K002 

F002 202  
F003   
G001 304.03 K003 
G002   
G003 304.01, 304.03 K003 
G004 301.11, 301.12  
G005   
G006 301.21  
G007 301.22, 302 K002 
G008 301.31 G004, G006, K002 
G009 304.02  
G010 304.04  
G011 304.04  
G012 305.01 F002, G001, G003,   K003 
G013 304.05 G002, G004, J002 
H001 506.40  
H002 116, 125, 128.01  
J001 304.03 G001 
J002   
K001   
K002 301  
K003  A009, A011, A012, A016, 

G001, G003, G011 
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KRUISTABEL REGISTRATIE-RICHTLIJNEN <–> EUROPESE LIJST 
VAN BEROEPSZIEKTEN 

Naam Nummer RR 
1. Door de volgende chemische agentia veroorzaakte 
ziekten 

  

Acrylonitril 100 A001 
Arsenicum en -verbindingen 101 A002 
Beryllium en -verbindingen 102 A003 
Koolmonoxide 103.01 A004 
Koolstofoxichloride  103.02 A005 
Cyaanwaterstofzuur 104.01 A006 
Cyaniden en verbindingen daarvan 104.02 A007 
Isocyanaten 104.03 A008 
Cadmium en -verbindingen 105 A009 
Chroom en -verbindingen 106 A010 
Mercurium en -verbindingen 107 A011 
Mangaan en -verbindingen 108 A012 
Salpeterzuur 109.01 A013 
Stikstofoxiden 109.02 A014 
Ammoniak 109.03 A015 
Nikkel of -verbindingen 110 A016 
Fosfor of -verbindingen 111 A017 
Lood of -verbindingen 112 A018 
Zwaveloxiden 113.01 A019 
Zwavelzuur 113.02 A019 
Zwavelkoolstof 113.03 A020 
Vanadium of -verbindingen 114 A021 
Chloor 115.01 A022 
Broom 115.02 A023 
Jodium 115.04 A024 
Fluor of -verbindingen 115.05 A025 
Alifatische of alicyclische koolwaterstoffen uit 
petroleumether en benzine 

116 A026/27 H002 

Gehalogeneerde derivaten van alifatische of alicyclische 
koolwaterstoffen 

117 A028/29/30/31
/ 

32 
Butyl-, methyl- en isopropylalcohol 118 A033 
Ethyleenglycol, diëthyleenglycol, 1-4-butaanediol alsmede 
genitreerde derivaten van glycol en glycerol 

119 A034 

Methylether, ethylether, isopropylether, vinylether, 
dichloorisopropylether en guaiacolmethylether en 
ethylether van ethyleenglycol 

120 A036/37 

Aceton, chlooraceton, broomaceton, hexafluoraceton, 
methylethylceton, methyl-n-butylketon, 
methylisobutylketon, diacetonalcohol, mesityloxide en 2-
methylcyclohexanon 

121 A038 

Organofosforesters 122 A039 
Organische zuren 123 A059 
Formaldehyde 124 A042 
Alifatische nitroderivaten 125  
Benzeen of homologen daarvan 126.01 A043/44 
Naftalenen of homologen daarvan 126.02 A045 
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KRUISTABEL REGISTRATIE-RICHTLIJNEN <–> EUROPESE LIJST 
VAN BEROEPSZIEKTEN 

Naam Nummer RR 
Vinylbenzeen en divinylbenzeen 126.03 A046 
Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen 127 A047 
Fenolen of homologen of halogeenderivaten daarvan 128.01 A048 
Naftolen of homologen of halogeenderivaten daarvan 128.02 A047 
Halogeenderivaten van alkylaryloxiden 128.03 A049 
Halogeenderivaten van alkylarylsulfiden 128.04 A049 
Benzochinonen 128.05 A050 
Aromatische aminen of aromatische hydrazinen of 
halogeen-, fenol-, nitro- nitri- of sulfonderivaten daarvan  

129.01 A051 

Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen 130.01 A053 

Nitroderivaten van fenolen en homologen 130.02 A054 
Antimoon en -derivaten 131 A055, A058 

 
KRUISTABEL REGISTRATIE-RICHTLIJNEN <–> EUROPESE LIJST 

VAN BEROEPSZIEKTEN 
Naam Nummer RR 
2. Huidziekten veroorzaakt door stoffen en agentia 
die niet onder andere posten zijn opgenomen 

  

Huidziekten en huidkanker veroorzaakt door: 201 H002, F002 
Roet 201.01 F001 
Teer 201.02 F001 
Bitumen 201.03 F001 
Pek 201.04 F001 
Anthraceen of -verbindingen 201.05 F001 
Oliën en minerale vetten 201.06 F001 
Ruwe paraffine 201.07 F001 
Carbazol of -verbindingen 201.08 F001 
Bijproducten van de steenkooldestillatie 201.09 F001 
Dermatiden en dermatosen, veroorzaakt in het 
arbeidsmilieu door wetenschappelijk erkende allergenen of 
irritatieve stoffen, die niet onder andere posten zijn 
opgenomen 

202 F002 

3. Door het inademen van niet onder andere posten 
opgenomen stoffen en agentia veroorzaakte ziekten 

  

Ziekten van het ademhalingsstelsel en kanker 301 G002, K002 
Silicose 301.11 G004 
Silicose gepaard met longtuberculose 301.12 G004 
Asbestose 301.21 G006 
Mesothelioom, veroorzaakt door de inademing van stof van 
asbest 

301.22 G007 

Pneumoconiosen, veroorzaakt door stof van silicaten 301.31 G008 
Complicatie van asbestose door bronchiale kanker 302 G007 
Bronchopulmonale aandoeningen, veroorzaakt door stof 
van gesinterde metalen 

303 G011 

Extrinsieke allergische alveolitis 304.01 G003 
Longaandoeningen, veroorzaakt door de inademing van 
stof en vezels van katoen, vlas, hennep, jute, sisal en 
bagasse 

304.02 G009 
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KRUISTABEL REGISTRATIE-RICHTLIJNEN <–> EUROPESE LIJST 
VAN BEROEPSZIEKTEN 

Naam Nummer RR 
Allergische ademhalingsstoornissen, veroorzaakt door de 
inademing van als zodanig erkende en aan het soort werk 
inherente allergenen 

304.03 G001,G003 

Aandoeningen van de ademhalingswegen, veroorzaakt 
door de inademing van stof van kobalt, tin, barium en 
grafiet 

304.04 G010 

Siderose 304.05 G013 
Door houtstof veroorzaakte kanker van de bovenste 
ademhalingswegen 

305.01 G012 

4. Infectieuze en parasitaire ziekten   
Infectieuze of parasitaire ziekten, die door dieren of 
dierlijke resten op mensen worden overgebracht 

401 C002 

Tetanus 402 C002 
Brucellose 403 C002 
Virushepatitis van het personeel dat zich bezighoudt met 
preventie, verzorging en hulp aan huis, onderzoek en 
andere werkzamheden, waarvoor een infectierisico bestaat 

404 C001 

Tuberculose van het personeel dat zich bezighoudt met 
preventie, verzorging en hulp aan huis, onderzoek en 
andere werkzamheden, waarvoor een infectierisico bestaat 

405 C001 

Amoebiasis 406 C001 
5. Door de volgende fysische agentia veroorzaakte 
beroepsziekten 

  

Staar, veroorzaakt door thermische stralen 502.01 B006 
Conjunctivale aandoeningen als gevolg van de blootstelling 
aan ultraviolette straling 

502.02 B006 

Hardhorendheid of doofheid ten gevolge van lawaai 503 B001 
Caissonziekte 504 B002 
Osteoarticulaire aandoeningen van de handen en polsen 
ten gevolge van mechanische trillingen 

505.01 B004 

Angioneurotische aandoeningen veroorzaakt door 
mechanische trillingen 

505.02 B004 

Ontsteking van de peri-articulaire slijmbeurzen als gevolg 
van druk 

506.10 D002 

Ontstekingen door overmatige inspanning  van 
peesscheden 

506.21 D001 

Ontstekingen door overmatige inspanning van het weefsel 
van peesscheden 

506.22 D001 

Ontstekingen door overmatige inspanning van de 
inplantingen van spieren en pezen 

506.23 D001 

Beschadigingen van de meniscus als gevolg van langdurig 
werken in geknielde of gehurkte houding 

506.30 D003 

Zenuwverlamming door druk 506.40 H001 
Nystagmus van mijnwerkers 507 B006 
Ziekten veroorzaakt door ioniserende straling 508 B007 
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