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1. Inleiding 

Beroepsgerelateerde kanker is een probleem dat in de hele Europese Unie (EU) moet worden 
aangepakt. Uit schattingen van de huidige en toekomstige ziektelast door beroepsziekten blijkt dat 
beroepsgerelateerde kanker nog altijd een probleem is en dit ook in de toekomst zal blijven doordat 
werknemers worden blootgesteld aan carcinogene agentia. 

De doelen van deze evaluatie zijn: 

 het beschrijven van beroepsmatige blootstelling aan carcinogenen en kankerveroorzakende 

of -bevorderende werkomstandigheden op Europees, nationaal en werkplekniveau; 

 het evalueren van bestaande informatiebronnen, het vaststellen van belangrijke 

kennislacunes en het beschrijven van een aantal nieuwe benaderingen die nodig zijn om het 

risico op beroepsgerelateerde kanker te beoordelen en te voorkomen; 

 het beschrijven van maatregelen ter preventie van beroepsmatige kanker op Europees, 

nationaal en werkplekniveau; en 

 het doen van een aantal aanbevelingen om lacunes in de kennis op dit gebied op te vullen, 

waarmee in de toekomst risico's op beroepsgerelateerde kanker op doeltreffende wijze 

kunnen worden voorkomen. 

In dit rapport wordt nader ingegaan op relevante beroepsfactoren: blootstelling aan chemische, 
fysische en biologische agentia en werken onder andere mogelijk kankerverwekkende  
omstandigheden (zoals in ploegen- of nachtdienst). Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om 
nieuwe kankerveroorzakende of -bevorderende factoren te identificeren. 

De problematiek van kwetsbare groepen werknemers (bijvoorbeeld vrouwen, jonge werknemers, 
werknemers die in hoge mate worden blootgesteld aan carcinogene agentia, werknemers in precaire 
omstandigheden) komt eveneens aan de orde. 

Minder aandacht wordt besteed aan onderwerpen die elders al uitgebreid zijn besproken, zoals de 
ziektelast, de erkenning van en schadevergoeding voor beroepsgerelateerde vormen van kanker 
(waarvan de verzamelde statistische gegevens zijn opgenomen in de door Eurostat verspreide 
Europese statistieken inzake beroepsziekten (EODS)) en het arbeidsvermogen van kankerpatiënten 
(er wordt hier wel verwezen naar enkele rapporten over  werkhervatting). 

Dit rapport is specifiek bedoeld voor wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmakers op het terrein 
van veiligheid en gezondheid op het werk (Occupational Safety and Health, OSH), met inbegrip van 
de sociale partners. Het kan echter ook nuttig zijn voor belanghebbenden die betrokken zijn bij OSH-
preventie voor het vaststellen van prioriteiten, en voor degenen die zich bezighouden met de 
beoordeling van risico's op het werk. 

 

2. Risicofactoren voor kanker en beroepsmatige 
blootstelling aan carcinogene agentia 

Risicofactoren 

Chemische stoffen en straling zijn algemeen bekende oorzaken van beroepsgerelateerde kanker. 
Voor slechts een relatief klein aantal kankerveroorzakende chemische stoffen is de blootstelling goed 
onderzocht, en ook op het gebied van andere risico's, zoals fysische, farmaceutische en biologische 
factoren is nog veel werk te doen. 

Onlangs is vastgesteld dat zittend werk en werk in ploegendienst waarbij het normale dag- en 
nachtritme wordt verstoord factoren zijn die mogelijk kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van 
arbeidsgerelateerde kanker. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat bepaalde niet-ioniserende 
straling een kankerrisico zou kunnen inhouden. Arbeidsgerelateerde stress kan indirect tot kanker 
leiden, wanneer werknemers een overlevingsstrategie toepassen met roken, drinken, drugsgebruik of 
veel en ongezond eten. Er zijn ook opkomende risico's van nanomaterialen, bijvoorbeeld 
koolstofnanobuizen, en van hormoon ontregelende stoffen, die in dit rapport worden besproken. 
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Nadat kankerveroorzakende factoren en werkomstandigheden door wetenschappers en 
wetenschappelijke panels zijn ingedeeld als kankerverwekkend, moet de uit onderzoek verkregen 
kennis door regelgevers worden omgezet in preventieve maatregelen en wettelijke voorschriften, wat 
een zeer traag proces kan zijn. 

Daarnaast is er bij beroepsmatige blootstelling zelden één enkele factor in het spel, maar gaat het 
meestal om een combinatie van factoren. En dit vereist meer aandacht. 

Wetenschappers zijn het erover eens dat het huidige inzicht in de relatie tussen beroepsmatige 
blootstellingen aan kankerverwekkende stoffen en kanker nog lang niet volledig is. Van slechts een 
beperkt aantal individuele factoren staat vast dat ze beroepsgerelateerde carcinogene agentia zijn. 
Voor veel andere factoren kan dit op basis van blootstellingsgevallen niet met zekerheid worden 
gezegd. Wel zijn er in veel gevallen duidelijke aanwijzingen dat de risico's in bepaalde bedrijfstakken 
en beroepen hoger zijn, hoewel er dikwijls geen specifieke agentia als etiologische factoren kunnen 
worden aangewezen. Voor wetgeving zijn echter vaak duidelijk gedefinieerde factoren nodig (Boffetta 
et al., 2003). 

Tabel 1 geeft een overzicht van kankerrisicofactoren die relevant zijn voor werknemers. 

 

Tabel 1: Overzicht van carcinogene factoren die relevant zijn voor OSH 

Groep Voorbeeld 

Chemische stoffen 

Gassen Vinylchloride 

Formaldehyde 

Vloeistoffen, vluchtig Trichloorethyleen 

Tetrachloorethyleen 

Methylchloride 

Styreen 

Benzeen 

Xyleen 

Vloeistoffen, niet-vluchtig Metaalbewerkingsvloeistoffen 

Minerale oliën 

Haarkleurmiddelen 

Vaste stoffen, stof Silica 

Houtstof 

Asbestvezels bevattende talk 

Vaste stoffen, vezels Asbest 

Kunstmatige minerale vezels, bijvoorbeeld keramische vezels 

Vaste stoffen Lood 

Nikkelverbindingen 

Chromium VI-verbindingen 

Arseen 
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Groep Voorbeeld 

Beryllium 

Cadmium 

Roet 

Bitumen 

Dampen, rook Lasrook 

Dieselemissies 

Koolteerdampen 

Bitumendampen 

Emissies die vrijkomen bij brand of verbranding 

PAK's 

Tabaksrook 

Mengsels Oplosmiddelen 

Pesticiden 

Gehalogeneerde 

organische verbindingen 

DDT 

Ethyleendibromide 

Overige Amitrool 

Farmaceutische producten 

Antineoplastische 

geneesmiddelen 

MOPP (chloormethine (Mustargen), vincristine (Oncovin), procarbazine 

en prednison, een combinatiechemotherapie die gebruikt wordt voor de 

behandeling van hodgkinlymfoom) en andere vormen van 

combinatiechemotherapie, met inbegrip van alkylerende middelen 

Anesthetica Uit in vitro-experimenten zijn aanwijzingen verkregen dat isofluraan het 

vermogen van kankercellen om te groeien en delen vergroot (Barford, 

2013; McCausland, Martin & Missair, 2014) 

Opkomende factoren 

Luchtvervuiling en fijn stof Emissies van motorvoertuigen, industriële processen, stroomopwekking 

en andere bronnen die de omgevingslucht vervuilen (IARC, 2014) 

Hormoon ontregelende 

stoffen  

Bepaalde pesticiden 

Bepaalde brandvertragers 

Biologische factoren 

Bacteriën Helicobacter pylori 

Virussen Hepatitis B 

Hepatitis C 

Mycotoxine-producerende 

schimmels  

Hantering van agrarische bulkproducten die als levensmiddel worden 

gebruikt (noten, graan, maïs, koffie), diervoederproductie, 

bierbrouwen/mouten, afvalbeheer, compostering, 

levensmiddelenproductie, werken met binnenshuis groeiende 

schimmels, tuinbouw 

Aspergillus flavus, A. 

parasiticus  

Aflatoxine (A1) 
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Groep Voorbeeld 

Penicillium griseofulvum Griseofulvine (IARC-groep 2B) 

A. ochraceus, A. 

carbonarius, P. 

verrucosum 

Ochratoxine A (groep 2B) 

A. versicolor, Emericella 

nidulans, Chaetomium 

spp., A. flavus, A. 

parasiticus 

Sterigmatocystine (groep 2B) 

Fusarium spp. Fumonisine B1 (groep 2B) 

Fysische factoren 

Ioniserende straling Radon 

Röntgenstraling 

Ultraviolette straling (Uv-

straling) 

Zonnestraling 

Kunstmatige Uv-straling  

Ergonomische factoren Zittend werk 

 

Overige 

Werkorganisatie Werk in ploegendienst waarbij het dag- en nacht ritme wordt verstoord 

Statisch werk 

Langdurig zitten en staan 

Leefstijlfactoren Stressgerelateerd overgewicht, roken, drinken, drugsgebruik 

Combinaties van verschillende factoren 

Chemische stoffen en 

straling 

Methoxsaleen en UVA-straling 

Sommige chemische stoffen, 'promoters' genoemd, kunnen het 

vermogen van Uv-straling om kanker te veroorzaken vergroten. 

Omgekeerd kan UVA-straling ook als promoter werken en het 

kankerveroorzakende vermogen van sommige chemische stoffen, met 

name die in koolteer en pek, vergroten 

Werkorganisatie en 

chemische stoffen 

Werk in ploegendienst en oplosmiddelen 

Bron: samengesteld door de auteurs, op basis van gegevens uit Clapp, Jacobs & Loechler, 2007; Siemiatycki et al., 2004; EU-
OSHA, 2012; Boffetta et al., 2003; BAuA, 2007; Heederik, 2007; IARC, 2012; en BAuA, 2014a 

 

3. Bronnen van gegevens over beroepsmatige 
blootstelling aan carcinogene agentia 

Er zijn drie soorten gegevensbronnen met informatie over beroepsmatige blootstelling aan 
carcinogenen: a) nationale registers, b) databases met blootstellingsmetingen en c) 
blootstellingsinformatiesystemen. 

a) Nationale registers 

Sommige landen hebben nationale registers van blootstellingen aan bepaalde carcinogenen 
aangelegd die gegevens bevatten over de aantallen blootgestelde werknemers en hun blootstellingen. 
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Voorbeelden van dergelijke registers zijn het Finse register van aan carcinogenen blootgestelde 
werknemers (ASA-register), het Italiaanse informatiesysteem voor registratie van beroepsmatige 
blootstellingen aan carcinogene agentia (SIREP) en het Duitse ODIN-register dat informatie verzamelt 
over werknemers die zijn blootgesteld aan bepaalde categorieën carcinogene agentia en die op grond 
van hun blootstelling recht hebben op medische controles. Bronnen uit andere landen, zoals Polen, 
Slowakije en Tsjechië, zijn voor professionals uit andere landen moeilijk toegankelijk vanwege 
taalproblemen. Al deze systemen hebben met elkaar gemeen dat ze meestal informatie bevatten over 
een vooraf bepaalde selectie van vermoede of bewezen carcinogene agentia, vaak factoren of stoffen 
waarover al enige informatie bekend is. 

Nationale registers waarin blootstellingen aan chemische carcinogenen worden bijgehouden zijn in 
sommige landen verder ontwikkeld. Toch omvatten ook deze lang niet alle relevante carcinogene 
agentia en is onderrapportage zeer waarschijnlijk. Met name incidentele en lage blootstellingen 
worden niet altijd aan deze officiële registers gerapporteerd. In deze registers wordt echter wel 
vermeld op welke werkplekken bepaalde carcinogene agentia worden gebruikt, en tot op zekere 
hoogte moedigen ze aan tot het nemen van preventieve maatregelen. Ook kunnen ze instanties voor 
arbeidsveiligheid helpen om hun inspectie-, begeleidings- en controleactiviteiten gerichter uit te 
voeren. Er zijn aanwijzingen dat registratie de bewustwording vergroot en tot meer 
preventiemaatregelen leidt op werkplekken die blootgestelde werknemers moeten melden (Kauppinen 
et al., 2007). Het gevaar bestaat dat het melden niet meer dan een jaarlijkse routine wordt en geen 
maatregelen oplevert om blootstellingen aan carcinogene agentia en risico's op het werk te 
verminderen. Dit is met name zorgelijk met het oog op jonge werknemers, die vaak worden 
aangenomen op tijdelijke en kortlopende contracten of voor incidentele werkzaamheden zoals 
onderhoudstaken, maar die bij hun werk wel worden blootgesteld aan meerdere kankerrisicofactoren. 

Veel van de vastgestelde chemische 
blootstellingen vinden plaats op het werk en 
vallen niet onder REACH, de EU-
verordening inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (zoals blootstelling aan 
dieseluitlaatgassen, lasrook, silica, 
endotoxines enz.). Voor de afzonderlijke 
carcinogene stoffen die wél onder de 
REACH-wetgeving vallen (omdat ze 
geregistreerd zijn of opgenomen in de lijst 
van zeer zorgwekkende stoffen), moeten de 
gebruiksomstandigheden en de vereiste 
preventiemaatregelen worden bepaald in de 

blootstellingsscenario's die worden opgenomen in de uitgebreide veiligheidsinformatiebladen van de 
desbetreffende stoffen. Deze informatie over het veilige gebruik van carcinogene stoffen moet ook 
worden doorgegeven aan downstreamgebruikers, die op hun beurt preventie kunnen bevorderen en 
verbeteren. 

 

b) databases met blootstellingsmetingen 

De concentraties van een groot aantal chemische carcinogenen zijn ook in de lucht op de werkplek 
gemeten. De resultaten van industriële-hygiënemetingen worden in veel landen opgeslagen in 
geautomatiseerde systemen. Sommige van deze systemen bevatten niet alleen meetgegevens van 
chemische carcinogenen, maar ook van niet-chemische carcinogenen of vermoede carcinogenen 
(zoals ioniserende of ultraviolette straling, elektromagnetische velden of nachtwerk). In het rapport 
worden enkele voorbeelden gepresenteerd, zoals de MEGA-database in Duitsland, de internationale 
ExpoSYN-database, die meetgegevens van vijf ingeademde carcinogene stoffen bevat afkomstig uit 
19 landen, waaronder Canada, en COLCHIC en SCOLA in Frankrijk. Voor alle nationale databases 
geldt dat de gegevens om vertrouwelijkheidsredenen niet algemeen toegankelijk zijn en dat ze alleen 
beschikbaar zijn in de nationale taal. 

De gegevens in deze databases kunnen nuttig zijn voor preventie, en het is wenselijk dat situaties met 
een hoge blootstelling beter worden gerapporteerd en de informatie hierover beter wordt verspreid. In 
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het rapport wordt het Finse project 'Dirty dozen' gepresenteerd. Dit project heeft tot doel de 
identificatie, beoordeling en preventie van de ernstigste risico's in verband met beroepsmatige 
blootstelling aan carcinogenen en andere schadelijke chemische agentia te integreren. Als ander 
voorbeeld wordt een trendstudie beschreven die is gebaseerd op het Finse informatiesysteem over 
beroepsmatige blootstelling (de Finse Job-Exposure Matrix, of FINJEM). Trendanalyses van 
chemische blootstelling kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals gevarenbewaking, 
kwantitatieve risicobeoordeling, blootstellingsbeoordeling in de arbeidsepidemiologie, vaststelling van 
prioriteiten voor preventieve maatregelen en voorspelling van toekomstige risico's. Om toekomstige 
beroepsziekten als gevolg van chemische blootstelling op doeltreffende wijze te voorkomen, is kennis 
van blootstellingstrends nodig. 

c) Blootstellingsinformatiesystemen 

Er zijn internationale en nationale systemen die blootstellingsinformatie over carcinogene agentia 
bevatten die niet gebaseerd is op meldingen van blootgestelde werknemers of werkplekken of op 
metingen op de werkplek, maar op schattingen van het aantal blootgestelde werknemers en de mate 
waarin die werknemers worden blootgesteld aan bepaalde carcinogenen: het International Information 
System on Occupational Exposure to Carcinogens (CAREX) werd halverwege de jaren negentig 
opgezet en bevat schattingen van de prevalentie van blootstelling en van het aantal blootgestelde 
werknemers in 15 bedrijfstakken voor 15 lidstaten van de EU tussen 1990 en 1993 (Kauppinen et al., 
2000). CAREX is tot nu toe hoofdzakelijk gebruikt bij gevarenbewaking en risico/ziektelast-
schattingen. Het systeem is geactualiseerd in Finland (CAREX Finland, bijgewerkt met schattingen 
van blootstellingsniveaus, rapportage alleen in het Fins), Italië (Mirabelli & Kauppinen, 2005) en 
Spanje. Er zijn nieuwe landen aan CAREX toegevoegd (Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië) 
(Kauppinen et al., 2001) en het is toegepast in Costa Rica, Panama en Nicaragua (in deze landen 
bevat CAREX ook gegevens over pesticiden) (Partanen et al., 2003, Blanco-Romero et al., 2011). Het 
systeem is aangepast voor houtstof (WOODEX), met schattingen van blootstellingsniveaus voor 25 
EU-lidstaten (Kauppinen et al., 2006). CAREX is door de WHO gebruikt bij de schatting van de 
wereldwijde ziektelast door arbeidsgerelateerde vormen van kanker (Driscoll et al., 2005) en voor het 
schatten van de ziektelast door beroepsgerelateerde kanker in het Verenigd Koninkrijk (Rushton et al., 
2008) en andere lidstaten van de EU. In het door de Europese Commissie gefinancierde SHEcan-
project is bijvoorbeeld gebruikgemaakt van informatie over blootstellingen om de prioritering van 
stoffen voor het vaststellen van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL's) te 
onderbouwen en om de kennisbasis voor de beoordeling van afzonderlijke stoffen te versterken. 

Andere blootstellingsinformatiesystemen betreffende chemische agentia bevatten ook schattingen van 
de aantallen blootgestelde werknemers en informatie over carcinogenen. In het rapport worden enkele 
voorbeelden besproken. Eén hiervan is FINJEM, dat een grote selectie van blootstellingen bevat, 
waaronder blootstellingen aan carcinogene agentia. FINJEM is ook nuttig geweest voor het opzetten 
van andere nationale 'job-exposure matrices' (JEM's), bijvoorbeeld die in Zweden, Noorwegen, 
Denemarken en IJsland, die in de Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA) werden gebruikt. 

Informatie over blootstelling aan carcinogenen is ook verzameld in de Franse SUMER-enquête 
(Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels), gehouden in 1994, 2003 en 2010, 
die gevalideerd werd aan de hand van nationale blootstellingsgegevens uit de COLCHIC-database. 
De COLCHIC-database legt alle gegevens over beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen 
vast, die door de regionale ziekteverzekeringsfondsen (Caisses Régionales d'Assurance Maladie, 
CRAM) en het nationale instituut voor onderzoek en veiligheid (Institut National de Recherche et de 
Sécurité, INRS) worden verzameld. 

Een aantal van deze bronnen bevat ook informatie over niet-chemische factoren, bijvoorbeeld over 
ploegenarbeid, zonnestraling en radon. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven. 

 

4. Beroepsmatige blootstelling aan carcinogene agentia 

In het rapport worden in detail gegevens uit de bovengenoemde bronnen gepresenteerd die informatie 
geven over de het aantal blootgestelde werknemers, de verschillende stoffen of factoren, 
blootstellingsniveaus, sectoren enz. 

De in het rapport gepresenteerde blootstellingsinformatie uit verscheidene landen kan echter niet als 
een overzicht worden beschouwd. De informatie over de mate van blootstelling aan carcinogene 
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agentia en factoren in Europa is ernstig verouderd. De meest uitgebreide poging tot dusver is het 
CAREX-project, een inventarisatie van de beroepsmatige blootstelling aan carcinogenen in 15 (later 
uitgebreid tot 19) EU-lidstaten meer dan 20 jaar geleden (van 1990 tot 1993) (Kauppinen et al., 2000). 
Uit de CAREX-gegevens blijkt dat blootstelling aan carcinogenen op het werk aan het begin van de 
jaren negentig vaak voorkwam. Het aantal blootgestelde werknemers werd geschat op ruim 
30 miljoen, wat neerkomt op meer dan 20% van de hele beroepsbevolking. 

Blootstelling aan ultraviolette straling in zonlicht (tijdens regelmatig buiten werken) en blootstelling aan 
omgevingstabaksrook (in restaurants en op andere werkplekken) kwamen het meest voor, en samen 
maakten ze ongeveer de helft van alle blootstellingen uit. 

Sinds het begin van de jaren negentig is de blootstelling aan omgevingstabaksrook op het werk 
aanzienlijk teruggedrongen door verbodsbepalingen en andere beperkingen. Andere relatief veel 
voorkomende blootstellingen die waarschijnlijk zijn afgenomen, zijn blootstelling aan lood, 
ethyleendibromide (een additief dat in gelode benzine wordt gebruikt), asbest en benzeen. 

Met het oog op de preventie van 
beroepsgerelateerde kanker is het belangrijk om 
kennis te vergaren over de blootstellingsniveaus bij 
verschillende beroepen, banen en werkzaamheden. 
Informatiesystemen zoals CAREX zouden nuttiger 
zijn als systemen voor gevarenbewaking, 
kwantitatieve risico- en ziektelastbepaling en het 
stellen van prioriteiten voor preventie, als ze 
schattingen van blootstellingsniveaus voor de 
individuele blootgestelde personen zouden 
bevatten. 

Andere nuttige verbeteringen van CAREX, naast 
het bijwerken van verouderde informatie, zouden 
kunnen zijn: uitbreiding met belangrijke niet-
carcinogene agentia, opname van een 

tijdsdimensie, gebruik en (betere) benutting van blootstellingsmeetgegevens bij schattingen, 
uitbreiding naar alle lidstaten van de EU, opname van genderspecifieke en beroepsspecifieke 
schattingen, en opname van informatie over de onzekerheid van schattingen. In een aantal andere 
blootstellingsinformatiesystemen, zoals WOODEX, TICAREX, Matgéné, FINJEM en CAREX Canada, 
zijn één of meer van deze verbeteringen aangebracht. 

Het meest ontwikkelde model is op dit moment waarschijnlijk CAREX Canada, waarin de meeste van 
deze kenmerken zijn opgenomen en dat bovendien informatie over blootstellingen en risico's 
beschikbaar stelt via een informatieve, gebruiksvriendelijke en gratis webapplicatie. De 
beoordelingsmethoden en definities van de blootstellingsklassen worden duidelijk beschreven op een 
speciale website, die naast trainingsvideo's en instructies ook een risicobeoordelingstool (eRisk) voor 
omgevingsblootstellingen bevat. De tool voor beroepsmatige blootstelling (eWork) geeft de gegevens 
weer naar carcinogeen, regio, bedrijfstak, beroep, geslacht en blootstellingsniveau. 

In tabel 2 zijn de bronnen weergegeven die informatie bevatten over beroepsmatige blootstelling aan 
carcinogenen in werknemersgroepen die door hun persoonlijke kenmerken of een hoger dan 
gemiddelde blootstelling een bovengemiddeld risico kunnen hebben om beroepsgerelateerde kanker 
te krijgen, bijvoorbeeld zwangere vrouwen en jonge werknemers. 

 

Tabel 2: Bronnen van informatie over blootstelling aan niet-chemische carcinogene factoren en over 
blootstelling van kwetsbare werknemers 

Factor/groep Informatiebronnen Opmerkingen 

Niet-chemische factor 

Uv-straling of 

zonnestraling 

CAREX, CAREX Canada, 

TICAREX, NOCCA-JEM's, FINJEM 

Kunstmatige Uv-straling en 

zonnestraling worden in CAREX 

Canada apart behandeld  
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Factor/groep Informatiebronnen Opmerkingen 

Ioniserende straling of 

radon 

CAREX, CAREX Canada, FINJEM Radon en ioniserende straling 

worden in CAREX Canada apart 

behandeld 

Elektromagnetische 

velden 

JEM's voor elektromagnetische 

velden, FINJEM  

Zie Bowman, Touchstone & Yost, 

2007; Koeman et al., 2013  

Hepatitisvirussen – Er zijn enige gegevens beschikbaar 

over het aantal beroepsziekten 

veroorzaakt door hepatitisvirussen 

(Eurostat en nationale registers van 

beroepsziekten) 

Werk in ploegendienst, 

met inbegrip van werk 

in nachtdienst 

EWCS, CAREX Canada, nationale 

enquêtes 

Zie de Eurofound-website voor 

EWCS-gegevens 

Kwetsbare groepen 

Vrouwen CAREX Canada, TICAREX, 

Matgéné, SUMER, ASA  

 

Jonge werknemers SUMER Leeftijdsgroep < 25 jaar 

Werknemers met hoge 

blootstellingniveaus en 

mogelijk een hoog risico 

CAREX Canada, FINJEM, Matgéné, 

SUMER, WOODEX, databases met 

meetgegevens zoals MEGA en 

COLCHIC  

De definitie van 'hoog' verschilt 

per bron 

EWCS, European Working Conditions Surveys 
Bron: Overzicht door de auteurs 

 

Voor een effectieve preventie van beroepsziekten is kennis van blootstellingstrends nodig. De huidige 
ziektelast door beroepsgerelateerde kanker en andere chronische ziekten die zijn toe te schrijven aan 
chemische blootstelling is vaak geschat op basis van epidemiologische studies en blootstelling in het 
verleden. Vanuit het oogpunt van preventie zou het echter goed zijn om de toekomstige gevolgen van 
huidige blootstelling te bepalen. Hiervoor is informatie nodig over de aantallen blootgestelde 
werknemers en hun blootstellingsniveaus in de loop van de tijd. Kwantitatieve schattingen hiervan zijn 
doorgaans niet beschikbaar, maar kunnen in geselecteerde gevallen wel worden afgeleid door gebruik 
te maken van 'job-exposure matrices' (JEM's). De voorbeelden die in dit rapport worden beschreven 
zijn de ziektelastschattingen uitgevoerd in het VK en de Finse blootstellingstrendanalyses. 

Verder geldt dat de schattingen van 
CAREX en andere vergelijkbare 
informatiesystemen niet zijn 
gevalideerd met andere schattings- 
of meetmethoden. Sterker nog, 
validatie is zelfs niet mogelijk 
vanwege het zeer grote aantal 
schattingen en het gebrek aan 
betrouwbare alternatieve gegevens. 
Herevaluatie van CAREX-
schattingen in het VK volgens een 
andere benadering (met een andere 
dataset en andere deskundigen) 
wees erop dat de oorspronkelijke 
CAREX-schattingen overwegend 
aan de hoge kant waren, hoewel er 
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in sommige gevallen ook sprake was van onderschatting (Cherrie, van Tongeren & Semple, 2007). 
FINJEM-schattingen zijn vergeleken met schattingen op basis van een Canadese gegevensset uit de 
regio Greater Montreal (Lavoué et al., 2012). De vergelijking bleek in methodologisch opzicht moeilijk 
te zijn. Discrepanties kwamen onder meer voort uit verschillen in werkelijke blootstelling tussen 
Finland en de Montreal-regio, de wijziging van beroepenclassificaties, het gebruik van verschillende 
blootstellingseenheden in FINJEM en de Montreal-gegevensset, verschillen in de opname van lage 
blootstellingen (minimumcriteria) en verschillen in de manier waarop beschikbare gegevens werden 
gebruikt. Hoewel de discrepanties voor een deel kunnen worden verklaard door feitelijke verschillen in 
blootstellingsniveaus en inherente methodologische problemen, is het ook aannemelijk dat verschillen 
in kennis en interpretatie van de beoordelaars eraan hebben bijgedragen. Aangezien de werkelijke 
blootstellingen onbekend zijn, laten vergelijkingen van JEM's waarschijnlijk alleen zien in hoeverre 
JEM's overdraagbaar zijn naar andere gebieden en populaties, maar geven ze geen informatie over 
hun validiteit. De validiteit van schattingen in alle uitgebreide blootstellingsinformatiesystemen lijkt 
daarom onbekend te blijven. Er zijn aanwijzingen dat de overdraagbaarheid van schattingen tussen 
landen beperkt is. Wanneer schattingen gedaan in het ene land rechtstreeks worden toegepast in een 
ander land, kan dat slechts een ruwe benadering van blootstelling opleveren. Validering van de meest 
relevante schattingen (bijvoorbeeld schattingen die een hoge blootstelling aangeven of schattingen 
voor belangrijke bedrijfstakken of beroepen) zou de geloofwaardigheid van de algemene resultaten 
vergroten. 

Ook moet worden opgemerkt dat veel van de schattingen in CAMEX en andere blootstellingsmatrices 
gebaseerd zijn op 'deskundig oordeel'. Empirische gegevens over de prevalentie en het niveau van 
blootstelling worden alleen gebruikt als ze gemakkelijk beschikbaar zijn. En zelfs wanneer 
meetgegevens beschikbaar zijn, moeten hun representativiteit en toepasselijkheid voor beroepen of 
bedrijfstakken door deskundigen worden beoordeeld, waarmee een subjectieve factor wordt 
geïntroduceerd. De validiteit van blootstellingsschattingen zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen 
naarmate er meer meetgegevens uit verschillende bronnen beschikbaar komen in geautomatiseerde 
vorm en er vaker gebruik wordt gemaakt van de zogeheten 'Bayesiaanse' methoden waarbij 
meetgegevens en oordelen van deskundigen worden gecombineerd. 

 

5. Conventionele en nieuwe benaderingen voor het 
vaststellen en voorkomen van beroepsgerelateerde 
kanker 

Het Scandinavische onderzoek naar beroepsgerelateerde kanker (NOCCA) is een zeer groot 
cohortonderzoek waarin de gehele beroepsbevolking in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en 
Zweden werd gevolgd aan de hand van gegevens uit één of meer volkstellingen. Er werden in totaal 
15 miljoen werkenden gevolgd en na de eerste volkstelling waren er 2,8 miljoen gevallen van kanker 
geconstateerd. Bij deze volkstellingen in de Scandinavische landen, die om de 5 tot 10 jaar werden 
gehouden, werd ook steeds het beroep van elke werknemer geregistreerd, volgens de codering van 
de nationale beroepenclassificaties. Kankergegevens kunnen uit nationale kankerregisters worden 
verkregen. Het doel van NOCCA is vaststellen welke beroepen kankerrisico's inhouden en wat de 
etiologische factoren zijn. Voor 54 beroepsgroepen werden gestandaardiseerde incidentieratio's 
berekend die betrekking hadden op meer dan 70 verschillende kankervormen of histologische 
subtypen van kanker (Pukkala et al, 2009). De uitgebreide gegevens van NOCCA die kankerrisico's 
differentiëren naar beroep en naar beroepsmatige blootstelling moeten volledig worden benut om 
gerichte preventie te ontwikkelen en onderzoek op bepaalde terreinen voorrang te geven. 

Surveillancesystemen voor beroepsgerelateerde kanker helpen bij het inschatten van nationale en 
regionale risico's, verbeteren de identificatie van vermoede gevallen van beroepskanker en zijn nuttig 
bij de wettelijke schadevergoedingsprocedure. Voorbeelden hiervan zijn het project van het Franse 
Groupement d'Intérêt Scientifique sur les Cancers d'Origine Professionnelle (GISCOP), waarin het 
blootstellingsverleden van door kanker getroffen werknemers wordt nagegaan op basis van 
ondervragingen en sociale zekerheids- en werkgelegenheidsgegevens, en het Italiaanse Occupational 
Cancer Monitoring-project (OCCAM), waarin actief wordt gezocht naar informatie over slachtoffers die 
in het verleden een hoge blootstelling hebben gehad.  
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Asbestopruiming na een brand 

 

6. Beleid en strategieën 

Er is een breed regelgevingskader tot stand gebracht om werknemers te beschermen tegen 
blootstelling aan chemische carcinogenen. Volgens de conventies en aanbevelingen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben overheden de volgende verplichtingen: 

 regelmatig carcinogene agentia/factoren vaststellen (niet beperkt tot chemische stoffen en met 

inbegrip van factoren die tijdens werkprocessen ontstaan), waarbij de meest recente 

bevindingen moeten worden gebruikt; 

 alles in het werk stellen om carcinogene agentia/factoren te vervangen door onschadelijke of 

minder schadelijke alternatieven; 

 werken onder blootstelling aan dergelijke factoren algemeen verbieden, hoewel 

uitzonderingen kunnen worden toegestaan zoals hieronder gespecificeerd; 

uitzonderingen alleen toestaan onder zeer strikte voorwaarden, waarbij een certificaat moet 

worden afgegeven waarin voor elk geval het volgende wordt gespecificeerd: 

-de beschermingsmaatregelen die moeten worden toegepast, 

-het medisch toezicht of andere tests of onderzoeken die moeten worden uitgevoerd, 

-de dossiers die moeten worden bijgehouden, en 

-de beroepskwalificaties die vereist zijn voor degenen die belast zijn met het toezicht op 

blootstelling aan de stof of het agens in kwestie; 

 nauwlettend medisch toezicht implementeren, ook nadat het dienstverband is beëindigd; en 

waar van toepassing, blootstellingsniveaus specificeren die bij controle van de werkomgeving als 

indicatoren voor de vereiste technische preventieve maatregelen dienen. 

 

Soortgelijke beginselen zijn vastgelegd in de toepasselijke Europese richtlijnen, met speciale nadruk 
op de hiërarchie van controlemaatregelen, waarin eliminatie en vervanging de hoogste prioriteit 
krijgen, en op uitgebreide documentatieverplichtingen. De auteurs hebben echter geconstateerd dat 
de EU-wetgeving tekortschiet ten aanzien van de IAO-voorschriften: werken onder blootstelling aan 
carcinogene factoren wordt slechts in enkele gevallen verboden en er hoeven alleen dossiers te 
worden verstrekt als de bevoegde instantie daarom vraagt (Richtlijn betreffende carcinogene en 
mutagene agentia, artikel 6) (EG, 2004). Volgens vakbondsbronnen worden dossiers zelden 
opgevraagd en daarom lang niet altijd bijgehouden door werkgevers. Zulke dossiers zouden juist een 
goede basis kunnen vormen voor uitgebreide blootstellingsdatabases. Terwijl dit geldt voor chemische 
stoffen, is de situatie voor andere potentiële risicofactoren nog slechter. 

Daarnaast hebben niet alle EU-landen de IAO-aanbeveling opgevolgd om het melden van 
werknemers die aan carcinogenen worden blootgesteld verplicht te stellen. Het is wenselijk om voor 
alle landen een uitgebreid nationaal register op te zetten, zodat op Europese schaal gegevens over 
blootstelling aan carcinogenen kunnen worden verzameld. In de toekomst dienen deze registers 
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bovendien alle relevante carcinogenen te omvatten en moet het huidige probleem van 
onderrapportage worden opgelost. 

Voor stoffen waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld, geldt in veel landen een 
verplichting om, als de stoffen niet geëlimineerd kunnen worden, alles in het werk te stellen om de 
concentraties zo ver mogelijk te reduceren. Andere landen ontwikkelen blootstellingsgrenswaarden op 
basis van het concept van toelaatbaar/aanvaardbaar risico, meestal tussen 10–2 en 10–5 gevallen van 
kanker, afhankelijk van of de risico's betrekking hebben op de frequentie van veranderingen in 
gezondheidstoestand in een jaar of een levenstijd. Dit risico komt overeen met de gemiddelde kans 
om een dodelijk ongeluk te krijgen. Op basis van dit concept heeft Duitsland een benadering 
ontwikkeld met drie risicoklassen en een gefaseerd controlesysteem, om bedrijven er sterker toe aan 
te zetten concentraties te minimaliseren (Wriedt, 2012; Bender, 2012). 

Soortgelijke algemene beginselen zijn van toepassing op alle andere risico's in dit rapport. Ze zijn 
echter niet omgezet in specifiekere regelgeving en het ontbreekt aan kennis over hoe deze risico's op 
werkplekniveau moeten worden aangepakt. 

Terwijl de schadevergoeding aan werknemers in Europese lidstaten vaak een zeer traag proces is 
met hoge barrières, worden in Denemarken factoren die door het International Agency for Research 
on Cancer (IARC) zijn erkend (groep 1 en 2a) zonder veel vertraging aan de lijst van beroepsziekten 
toegevoegd. Beslissingen van commissies over schadeclaims hoeven niet unaniem te zijn, waardoor 
de afhandeling van schadeclaims hier veel soepeler verloopt dan in andere lidstaten (Melzer, 2014). 

Het rapport beschrijft een selectie van verschillende nationale maatregelen die zijn genomen om de 
problematiek van arbeidsgerelateerde kanker aan te pakken. Deze selectie is niet uitputtend, maar 
geeft een goed inzicht in de uiteenlopende benaderingen die zijn gekozen om de problemen aan te 
pakken en preventie te bevorderen. Al deze benaderingen hebben met elkaar gemeen dat veel 
maatregelen op sectorniveau worden uitgevoerd en dat succes afhankelijk is van een brede 
participatie van belanghebbenden. In dit hoofdstuk van het rapport worden ook nationale strategieën 
beschreven die geïntegreerd zijn met het beleid op andere terreinen zoals milieubescherming en 
volksgezondheid. 

 

7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1. Conclusies 

Blootstelling 

Volgens de doelstellingen van de Europese OSH-wetgeving moeten beleidsmakers ervoor zorgen dat 
beroepsgerelateerde kankerrisico's geïdentificeerd worden en dat blootstelling aan deze factoren 
wordt verboden. Daar waar uitzonderingen kunnen worden toegestaan moeten strikte voorwaarden 
worden gesteld, waaronder het aantonen van doeltreffende bescherming en het waarborgen van 
medisch toezicht. Dit is nog steeds een grote uitdaging, zoals aangegeven in dit rapport. Het 
bewustzijn over beroepsgerelateerde kankerrisico's is nog altijd onvoldoende ontwikkeld, gezien de 
talrijke factoren die de ziekte kunnen veroorzaken en de grote hoeveelheid leed die ermee gepaard 
gaat. Het besef en de kennis van fysische en biologische factoren worden als zeer gering beschouwd. 

Over het geheel genomen is de informatie over beroepsmatige blootstelling aan carcinogene agentia 
in Europa verouderd en onvolledig. Toch vormen gegevens over beroepsmatige blootstelling de basis 
voor het schatten van risico's, ziektelast en andere gevolgen van blootstelling, het identificeren van 
werknemersgroepen met een hoog risico en het stellen van preventieprioriteiten. De CAREX-
schattingen uit de beginjaren negentig dienen te worden bijgewerkt. 

Dit moet als een prioritaire taak worden gezien, die ertoe kan leiden dat arbeidsgerelateerde kanker in 
Europa beter kan worden vastgesteld en voorkomen. Om analyse van de gegevens te bevorderen 
moet de volgende informatie in de bijwerking worden opgenomen: schattingen van 
blootstellingsniveaus, genderspecifieke informatie, bepalingen van de onzekerheid van de schattingen 
en gegevens voor alle EU-landen en over alle relevante blootstellingen aan carcinogenen (en mogelijk 
andere zeer zorgwekkende chemische agentia). Indien haalbaar moet ook trendinformatie over 
blootstellingen worden opgenomen. Er moet een heldere omschrijving komen van de omvang en de 
middelen. 
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Uitwisseling van blootstellingsgegevens op nationaal niveau kan de kennisbasis versterken, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het relatieve aantal blootgestelde personen en de duur en intensiteit 
van blootstelling. Door gegevens uit nationale kankerregisters, ziekteregisters en gegevens over 
kankergevallen die via schadevergoedings- en verzekeringssystemen worden gerapporteerd, te 
combineren met werkgelegenheidsgegevens en gegevens uit sociale-zekerheidsregisters, kan 
waardevol inzicht worden verkregen in de spreiding van ziekten en de meest voorkomende ziekten in 
specifieke beroepen. 

Belanghebbenden moeten ook rekening houden met een aantal nieuwe en opkomende risico's. 
Hiertoe behoren onder andere nanomaterialen (bv. koolstofnanobuizen), waarvan sommige onlangs 
door het IARC zijn ingedeeld als carcinogenen, hormoon ontregelende stoffen en niet-ioniserende 
straling. Ook stress moet (door overlevingsstrategieën zoals roken, drugsgebruik enz.) als een risico 
worden beschouwd. Werk in ploegendienst waarbij het dag- en nachtritme wordt verstoord en zittend 
werk zijn geïdentificeerd als factoren die mogelijk bijdragen tot het ontstaan van arbeidsgerelateerde 
kanker. Ze hebben echter nauwelijks de verdiende aandacht gekregen, noch met betrekking tot 
blootstellingsbeoordeling, noch met betrekking tot preventie. Bovendien zijn de effecten van nieuwe 
werkvormen op de blootstelling aan carcinogenen (of op blootstelling in het algemeen) nog 
onvoldoende onderzocht. Loopbanen worden steeds gefragmenteerder en variabeler, en het werk 
wordt soms op een groot aantal locaties en op onregelmatige tijden uitgevoerd, waardoor de 
blootstellingspatronen van toekomstige werknemers ook zullen veranderen. 

 

Meer aandacht voor kwetsbare groepen 

Kwetsbare groepen zijn vrouwen, jonge werknemers en werknemers met hoge blootstellingsniveaus. 
Er is geargumenteerd dat sommige groepen als 'intrinsiek kwetsbaar' kunnen worden beschouwd, de 
zogenaamde 'bijzonder kwetsbare risicogroepen' (bijvoorbeeld oudere werknemers, jonge 
werknemers, vrouwelijke werknemers), terwijl de kwetsbaarheid van werknemers met hoge 
blootstellingsniveaus kan worden toegeschreven aan het werk dat ze doen (en mogelijk het feit dat de 
hoge blootstelling in hun sector het gevolg is van niet-naleving van OSH-voorschriften). Er is echter 
overlapping tussen deze groepen, en er kan een interactie zijn tussen de verschillende kenmerken. Bij 
het identificeren van kwetsbare groepen, door beoordeling van risico's op de werkplek, 
epidemiologisch onderzoek of blootstellingsmetingen, moet dan ook rekening worden gehouden met 
de verschillen in metabolisme, vooraf bestaande gezondheidsklachten — ook als die zijn veroorzaakt 
door werk, zoals ademhalingsaandoeningen — de normen, veiligheidscultuur en arbeidsvoorwaarden 
in de sector, en de specifieke omstandigheden op de werkplek. 

Werknemersgroepen die aan hoge concentraties carcinogenen worden blootgesteld kunnen als 
kwetsbaar worden beschouwd. Deze groepen die 
speciale aandacht vereisen kunnen ten dele worden 
opgespoord met informatiesystemen die 
blootstellingsniveaus omvatten. Met name uit databases 
met blootstellingsmetingen kan waardevolle informatie 
worden verkregen over banen en werkzaamheden waar 
de blootstelling hoog kan zijn. Vaak is deze informatie 
echter vertrouwelijk. Een bedrijf waarin een hoge 
blootstelling is vastgesteld, kan direct actie ondernemen 
om de blootstelling te verlagen. Informatie over deze 
maatregelen kan van grote waarde zijn voor soortgelijke 
ondernemingen en voor arbeidsinspecteurs die in de 
sector werkzaam zijn. De verspreiding van informatie via 
het internet, de media of inspecteurs kan ondernemingen 
aanmoedigen hun eigen blootstellingsniveaus te 
beoordelen en te meten en ze vervolgens te verlagen als 
ze te hoog zijn. Er wordt nog relatief weinig informatie 
over hoge blootstellingen uitgewisseld, omdat de 
meetgegevens van veel databases uit 
vertrouwelijkheidsoverwegingen niet openbaar zijn. 

De beschikbare gegevens lijken erop te wijzen dat 
vrouwen in de meeste gevallen minder frequent aan 
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carcinogenen worden blootgesteld dan mannen. Er zijn enkele uitzonderingen, en het aantal vrouwen 
(inclusief zwangere vrouwen) waarvan de blootstelling is gemeld zijn niettemin aanzienlijk. De 
blootstellingsinformatie is echter grotendeels gebaseerd op beroepen met een meerderheid aan 
mannelijke werknemers. Ook worden gegevens, bijvoorbeeld over blootstelling aan 
dieseluitlaatgassen, zelden gedifferentieerd naar geslacht en zelden verzameld op een 
gendergevoelige wijze door een evenwichtige beschouwing van mannen- en vrouwensectoren en 
typische blootstellingen van mannen en vrouwen. Omdat de bewustwording gering is en het 
beroepsverleden slecht is gevolgd en beschreven, is het volgens sommige onderzoeken waarschijnlijk 
dat de prevalentie van arbeidsgerelateerde kanker bij vrouwen te laag wordt ingeschat. Het is mogelijk 
dat vrouwen gevoeliger zijn voor bepaalde factoren door verschillen in metabolisme. De meeste 
onderzoeken over gezondheidseffecten zijn echter gebaseerd op mannelijke werknemers (EU-OSHA, 
2013). 

In de CAREX-onderzoeken waarin rekening werd gehouden met geslacht behoorden blootstelling aan 
dieseluitlaatgassen, zonnestraling en omgevingstabaksrook tot de meest voorkomende blootstellingen 
bij vrouwen. Hoewel deze blootstellingen uiterst relevant zijn voor een groot aantal verschillende 
beroepen en sectoren, zijn ze slecht vertegenwoordigd in registers. 

Volgens de beperkte gegevens die 
beschikbaar zijn in de gegevensbronnen 
die in dit rapport worden beschreven 
hebben factoren zoals formaldehyde, 
cytostatische geneesmiddelen, biociden, 
haarkleurmiddelen en sommige 
biologische agentia meer effect op 
vrouwen dan op dan mannen. Deze 
blootstellingen zijn met name relevant 
voor werknemers in de dienstverlening 
en in beroepen waar vrouwen in de 
meerderheid zijn, zoals de 
gezondheidszorg, schoonmaaksector, 
kapperssector en de textielindustrie. 
Blootstellingen aan biologische agentia 
in de voedselverwerkende industrie of in 
afvalbeheer en recycling kunnen voor 
vrouwelijke werknemers ernstige 

gevolgen hebben, maar er is zeer weinig informatie beschikbaar over blootstellingspatronen 
en -niveaus. In veel landen werkt bovendien een groot deel van de vrouwen deeltijds, waardoor hun 
blootstellingen niet altijd worden gemeld en dus niet volledig in aanmerking worden genomen bij het 
vaststellen van preventiemaatregelen. Doordat steeds meer vrouwen in niet-traditionele beroepen 
gaan werken, bijvoorbeeld in de bouw en de transport, en herstructurering ertoe leidt dat in sommige 
sectoren, zoals de landbouw, het percentage vrouwen toeneemt, veranderen de 
blootstellingspatronen. In Denemarken, bijvoorbeeld, is vandaag de dag een derde van de 
huisschilders vrouw. 

Jonge werknemers kunnen als kwetsbaar worden beschouwd omdat ze gedurende hun leven een 
zeer lange blootstellingstijd kunnen hebben en omdat ze door hun biologische ontwikkeling wellicht 
gevoeliger zijn voor de toxische effecten van chemische agentia. Volgens de Franse SUMER-enquête 
worden jonge werknemers bovendien meer aan carcinogene factoren blootgesteld dan andere 
werknemers. Onderhoudswerknemers, met name jonge stagiairs en werkers van onder-aannemingen, 
lopen een bijzonder risico om aan de carcinogene agentia die in de enquête werden geëvalueerd te 
worden blootgesteld. 
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Jonge werknemers blootgesteld aan houtstof 
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Daarnaast hebben jonge werknemers een grotere kans op 
meervoudige blootstelling. Uit onderzoek door EU-OSHA blijkt 
dat jonge werknemers ook de groep zijn met de meeste 
tijdelijke contracten, en dat ze vaak deeltijds en op 
onregelmatige tijden werken, waardoor ze minder gemakkelijk 
toegang hebben tot preventiediensten. Ze zijn vaak werkzaam 
in de horeca en in laaggekwalificeerde banen. Voordat in veel 
EU-landen het rookverbod werd ingevoerd, stonden ook met 
name jonge werknemers in hoge mate bloot aan tabaksrook in 
de horeca. 

Helaas zijn leeftijdsspecifieke gegevens over blootstelling aan 
carcinogenen ook schaars en is er weinig bekend over de 
prevalentie van blootstelling en blootstellingspatronen en -
niveaus voor werknemers van verschillende leeftijden. Deze 
kunnen afhankelijk zijn van diverse factoren, zoals van het 
betreffende carcinogeen, de culturele normen en de industriële 
structuur van het land, maar ook van de contractuele 
regelingen en werkgelegenheidspatronen in verschillende 
beroepen en leeftijdsgroepen, en verschillen in 
omstandigheden voor vrouwen en mannen. 

Andere opkomende kwesties waar bij het opzetten van informatiesystemen over blootstelling rekening 
mee moet worden gehouden, zijn onder meer het groeiende aantal arbeidsmigranten dat werk doet 
met mogelijk hoge blootstellingen, nieuwe banen in afvalbeheer en recycling, het gebruik van 
nanotechnologieën en potentiële risico's van zogenaamde 'groene banen'. Men mag ook niet vergeten 
dat sommige opkomende risico's veroorzaakt worden door het gebruik van bekende carcinogenen in 
nieuwe processen en producten. Een voorbeeld is de blootstelling aan silica tijdens het zandstralen 
van textiel en bij het snijden van kunststeen. 

Bij blootstellingen is een sociaaleconomisch aspect te zien, aangezien werknemers in 
laaggekwalificeerde banen vaker en aan hogere concentraties worden blootgesteld dan 
kantoorpersoneel. Hetzelfde geldt voor onderhoudstaken en werk in onder- aanneming, waarbij de 
blootstelling vaak hoger is. 

Problemen waar mensen mee te maken krijgen als ze tijdens hun herstel van arbeidsgerelateerde 
kanker weer gaan werken, moeten ook worden onderkend en aangepakt, bijvoorbeeld door hun taken 
aan te passen, hulp te bieden bij het omgaan met de stress van terugkeer naar een baan waar 
misschien kankerfactoren aanwezig waren, en door het beheer van wijzigingen in de werkorganisatie 
en het team. Dit vereist een gecoördineerde actie van alle actoren op de werkplek alsook 
samenwerking tussen zorgverleners en actoren op de werkplek, waarbij ook preventiediensten 
betrokken moeten zijn. De strategieën moeten op zowel vrouwen als mannen zijn gericht en ook 
betrekking hebben op werknemers in tijdelijke dienst en deeltijdswerk. Met het oog op de veroudering 
van de beroepsbevolking moeten strategieën worden ontwikkeld om de arbeidscapaciteit op peil te 
houden en voor iedereen behoorlijke arbeidsomstandigheden te waarborgen, ook voor werknemers 
met een chronische ziekte. Er moeten betere bewijzen worden verkregen over welke interventies 
effectief zijn. Belanghebbenden op het gebied van volksgezondheid moeten een grotere rol gaan 
spelen. 

 

7.2. Aanbevelingen 

Dit rapport laat zien dat op alle niveaus inspanningen nodig zijn om te komen tot: een verbeterde 
toepassing van de wetgeving (met name voor proces gegenereerde factoren en niet-chemische 
factoren), bewustmakingsstrategieën om de risicoperceptie van alle betrokkenen te verbeteren, 
specificaties van uitgebreide preventiemaatregelen voor alle arbeidsprocessen waar dergelijke 
risicofactoren een rol spelen, een verbeterde uitvoering en handhaving, en een verlaging van de 
barrières voor schadevergoeding. Met betrekking tot het laatste punt vormt het Deense 
schadevergoedingssysteem een voorbeeld waarin drempels voor schadevergoeding zijn verlaagd 
door alle factoren die door het IARC als risicofactoren zijn erkend, min of meer rechtstreeks over te 
nemen in de nationale regelgeving. 

© INSHT 
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In een belangrijke evaluatie van de Europese strategie voor de gezondheid en veiligheid op het werk, 
die namens het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie werd uitgevoerd, 
wordt een nieuwe strategie aanbevolen die zich onder meer moet richten op het aantalsterfgevallen 
door beroepsgerelateerde kanker (Europese Commissie, 2013). De strategie moet zijn afgestemd op 
de uitdagingen die samenhangen met de uitvoering van het wettelijke kader, met expliciete aandacht 
voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en micro-ondernemingen. Voor een groot aantal 
belangrijke beroepsgerelateerde carcinogenen wijst het rapport erop dat de attitude ten aanzien van 
de potentiële risico's moet veranderen en dat aan werkgevers en werknemers duidelijk moet worden 
uitgelegd hoe zij de blootstelling aan deze agentia kunnen verlagen. In dit verband hebben 
belanghebbenden op lidstaatniveau benadrukt dat de Europese strategie nationale beleidsmakers 
onder druk heeft gezet om in actie te komen en aldus een belangrijke drijfveer is geweest voor de 
ontwikkeling van nationale strategieën en activiteiten. In de evaluatie wordt gesteld dat niet alleen 
chemische, maar ook biologische, fysische en organisatorische factoren onderwerp moeten zijn van 
een algemeen beleid om arbeidsgerelateerde kanker terug te dringen. Bij beroepsmatige blootstelling 
is er zelden één enkele factor in het spel, maar gaat het meestal om een combinatie van factoren. 

In de mededeling van de Commissie inzake het nieuwe strategische EU-kader voor gezondheid en 
veiligheid op het werk 2014-2020 (Europese Commissie, 2014) wordt de preventie van 
arbeidsgerelateerde ziekten onderstreept als een van de drie grootste uitdagingen op OSH-gebied. Er 
wordt nadruk gelegd op de kosten die beroepsgerelateerde kanker met zich meebrengt voor 
werknemers, bedrijven en sociale-zekerheidsstelsels, en op het belang van anticipatie op de 
potentiële negatieve effecten van nieuwe technologieën op de gezondheid en veiligheid van 
werknemers. Het document gaat ook in op de gevolgen van veranderingen in de werkorganisatie voor 
de lichamelijke en geestelijke gezondheid en vraagt om speciale aandacht voor de specifieke risico's 
waarmee vrouwen geconfronteerd kunnen worden, zoals specifieke vormen van kanker, als gevolg 
van de aard van bepaalde functies waarin zij oververtegenwoordigd zijn. 

In gevallen waar men op onzekerheden stuit, zoals bij het omgaan met mengsels of in het algemeen 
wanneer er onvoldoende gegevens zijn, is een voorzorg benadering nodig. Er is behoefte aan een 
nieuw paradigma voor kankerpreventie dat gebaseerd is op het inzicht dat kanker uiteindelijk door 
meerdere op elkaar inspelende factoren wordt veroorzaakt. Een dergelijke voorzorg benadering moet 
ook rekening houden met veranderingen in de arbeidswereld, zoals de toename van werk gedaan 
door derden, tijdelijk werk, het aantal mensen met meerdere banen, en werk op klantlocaties met 
beperkte mogelijkheden voor aanpassing, de toename van statisch werk, de verschuiving van 
werkgelegenheid van industriële sectoren naar dienstverlenende sectoren, de toename van het aantal 
vrouwen in beroepen met blootstellingsrisico's, de toename van afwijkende werktijden, een groeiend 
aantal mensen met meervoudige blootstelling enz. (EU-OSHA, 2012). 

Landen zoals Frankrijk en Duitsland hebben voor een systematischere benadering gekozen om de 
ziektelast door beroepsgerelateerde kanker te verminderen. In Frankrijk is het OSH-beleid 
geïntegreerd met het beleid op andere terreinen, zoals het nationale kankerplan en de 
volksgezondheidsstrategie, zodat de middelen en hun respectievelijk potentieel optimaal worden 
benut om een grote actieradius te kunnen realiseren. Om de preventie van arbeidsgerelateerde 
kanker te bevorderen moeten alle beschikbare kanalen zo goed mogelijk worden gebruikt, en daarom 
is het essentieel dat ervaringen uit het Franse voorbeeld worden gedeeld met andere landen. Een 
andere aanpak zou kunnen zijn om verlaging van de blootstelling aan carcinogenen en vermindering 
van het aantal gevallen van beroepskanker tot doelstelling van de nationale OSH-strategieën te 
maken, zoals geschetst in het nieuwe strategische kader voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

Voor chemische stoffen zouden de positieve effecten van REACH en CLP kunnen worden versterkt 
door een betere integratie met de OSH-wetgeving, bijvoorbeeld door toegang te bieden tot gegevens 
die door REACH en CLP zijn gegenereerd (zoals gegevens over stoffen die door registranten zelf zijn 
ingedeeld, d.w.z. stoffen waarvoor geen geharmoniseerde Europese indeling bestaat), door het 
publiek bewuster te maken, en door de uitwisseling van informatie over problemen in specifieke 
blootstellingssituaties tussen OSH- en REACH-belanghebbenden enz. De communicatiekanalen in de 
toeleveringsketen zouden beter gebruikt kunnen worden om goede praktijken inzake 
risicobeoordeling, risicobeheer, voorlichting en vervanging te bevorderen. In gevallen waarin geen 
DNEL's kunnen worden vastgesteld is door een aantal landen het concept van 'op gezondheid 
gebaseerde' of 'op risico gebaseerde' grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL's) 
toegepast. De benaderingen in Duitsland en Nederland hebben tot doel de blootstelling aan 
carcinogene chemische stoffen geleidelijk te verlagen tot een aanvaardbaar niveau (op gezondheid of 
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op risico gebaseerde OEL's). Hiermee wordt beoogd om de implementatie van preventiemaatregelen 
aanzienlijk te versnellen. Deze benadering moet nauwlettend worden gevolgd en geëvalueerd. 

Van het zeer grote aantal chemische stoffen dat in de handel wordt gebracht, zijn er slechts enkele 
grondig onderzocht in verband met beroepsgerelateerde kanker. Dankzij REACH is deze situatie aan 
het verbeteren. Voor een aantal factoren kunnen echter geen grenswaarden worden vastgesteld 
vanwege diverse problemen, zoals beschreven in het rapport. Risicobeoordeling en daarmee 
samenhangende maatregelen kunnen daarom niet steunen op metingen op de werkplek. Wanneer de 
wetenschappelijke gegevens nog ontoereikend zijn om (op gezondheid of op risico gebaseerde) 
OEL's te definiëren of te meten, en risico's mogelijk lijken, moet een voorzorg benadering worden 
toegepast. 

Hoewel het aantal werknemers dat eraan wordt blootgesteld aanzienlijk is, wordt het probleem van 
proces gegenereerde stoffen niet door REACH aangepakt. Er zijn veel bedrijfstakken, processen en 
beroepen met kankerrisico's waar de chemische regelgeving niet van toepassing is. Bovendien zijn 
arbeidsprocessen in rap tempo aan het veranderen en worden nieuwe bedrijfstakken en processen 
geïntroduceerd, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van elektronische apparatuur, in duurzame banen, 
zoals in de groene-energiesector (windenergie en energieopslag), in het afvalbeheer en met het 
toenemende gebruik van nanomaterialen. Er is ook een toename van de werkgelegenheid in 
dienstensectoren, zoals de gezondheidszorg, waar blootstellingen moeilijk te volgen zijn en 
geneesmiddelen buiten de verplichting vallen tot het doorgeven van informatie in de toeleveringsketen 
via veiligheidsinformatiebladen en ook buiten de verplichting tot testen en de verplichting tot 
gegevensverstrekking. 

Dergelijke benaderingen moeten door 
onderzoekers en professionals worden 
ontwikkeld en in richtsnoeren en tools 
worden opgenomen. Idealiter zijn deze 
specificaties sector- of beroepsspecifiek 
en omvatten ze alle omstandigheden en 
factoren, zoals chemische stoffen, 
biologische agentia, fysische agentia en 
psychosociale factoren. 

Een aantal opkomende risico's vereist 
bijzondere aandacht op alle niveaus, 
bijvoorbeeld nanomaterialen, hormoon 
ontregelende stoffen en niet-ioniserende 
straling. Er is weinig bekend over de 
effecten van technisch vervaardigde 

nanodeeltjes op kanker of andere gerelateerde ziekten. Bij conventionele veiligheidsinformatiebladen 
is automatische kennisgeving van nano-ingrediënten niet vereist. Om meer gegevens over het gebruik 
van nanomaterialen te verkrijgen heeft Frankrijk een systeem met verplichte registratie ingevoerd, en 
in Noorwegen, België, Denemarken, Zweden en Italië worden momenteel soortgelijke systemen 
overwogen. Deze procedure wordt aanbevolen voor heel Europa. 

Er moeten projecten worden uitgevoerd om hoog-risicogroepen, verborgen groepen en kwetsbare 
groepen te identificeren, er moeten modeloplossingen worden ontwikkeld om de blootstelling voor 
dergelijke groepen of werktaken te verlagen en er moet informatie over risicopreventie worden 
verspreid aan werkplekken waar de risico's hoog zijn. Een voorbeeld van deze benadering is het 
lopende Finse project om situaties met hoge blootstelling te signaleren en te voorkomen, dat tot doel 
heeft de arbeidstaken te vinden die vanwege chemische risico's zeer gevaarlijk zijn. Er is een 
voorzorg benadering nodig. Richtlijnen voor bedrijven, arbeidsinspecties en ongevallen- en 
zorgverzekeringsorganisaties moeten bij voorkeur interactieve, begrijpelijke risicobeoordelingstools 
zijn die alle soorten risico's bestrijken. Werkgevers en werknemers moeten geïnformeerd worden over 
wat te doen in het geval van ontbrekende gegevens of onduidelijke resultaten. Het is belangrijk dat ze 
instructies krijgen over hoe en wanneer ze het voorzorgsbeginsel moeten toepassen. 

De auteurs van het rapport geven een overzicht van mogelijke oplossingen, waarbij ze benadrukken 
dat het vermijden van blootstelling de meest effectieve maatregel is. Dit beginsel moet versterkt 
worden door de hiërarchie van controlemaatregelen te handhaven en meer inspanningen te leveren 
om ondernemingen op maat te begeleiden. Er is een tabel opgenomen waarin een overzicht wordt 
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gegeven van de maatregelen die in de literatuur worden aanbevolen en die daarnaast tools, 
richtsnoeren enz. bevat. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de bevindingen en aanbevelingen die in het concluderende hoofdstuk 
van dit rapport zijn uitgewerkt. 

 

Tabel 3: Bevindingen en aanbevelingen 

Probleem Aanbevelingen Opmerkingen 

Blootstellingsbeoordeling 

Informatie over beroepsmatige 
blootstelling aan carcinogenen 
in Europa is verouderd en 
onvolledig 

CAREX-schattingen uit de 
beginjaren negentig moeten 
worden bijgewerkt 

Schattingen van 
blootstellingsniveaus opnemen 

Genderspecifieke informatie 
opnemen. Onzekerheid van de 
schattingen bepalen 

Gegevens geven 
blootstellingen in het verleden 
weer; ze zijn niet geschikt voor 
het schatten van huidige 
blootstelling en toekomstige 
trends 

Door de contextuele gegevens 
in databases met 
blootstellingsmetingen te 
verbeteren door internationale 
samenwerking, kunnen 
blootstellingsgegevens beter 
worden benut bij 
gegevensschattingen 

Prospectieve onderzoeken 
uitvoeren waarin 
trendinformatie (blootstelling in 
de tijd) en informatie over 
blootstellingspatronen in 
verschillende beroepen en bij 
verschillende werkzaamheden 
wordt opgenomen 

Voortbouwen op voorbeelden 
zoals het SYNERGY-
onderzoek, dat is gericht op 
blootstellingen aan silica 

Voortbouwen op voorbeelden 
uit lidstaten, zoals de 
prospectieve onderzoeken uit 
het VK over werk in 
ploegendienst en blootstelling 
aan silica 

Omdat de bewustwording gering 
is en het beroepsverleden slecht 
is gevolgd en beschreven, wordt 
de prevalentie van 
arbeidsgerelateerde kanker bij 
vrouwen waarschijnlijk te laag 
ingeschat 

Gegevens op gendergevoelige 
wijze verzamelen, door een 
evenwichtige beschouwing van 
mannen- en vrouwensectoren 
en typische blootstellingen van 
mannen en vrouwen.  

Voortbouwen op voorbeelden 
zoals het GISCOP-project, een 
retrospectief onderzoek waarin 
het blootstellingsverleden van 
werknemers wordt onderzocht 
op basis van ondervragingen 
en sociale-zekerheids- en 
werkgelegenheidsgegevens 

Leeftijdsspecifieke gegevens 
over blootstelling aan 
carcinogenen zijn schaars, en er 
is weinig bekend over de 
blootstellingsprevalentie en 
blootstellingspatronen 
en -niveaus voor werknemers 
van verschillende leeftijden 

Leeftijdsinformatie opnemen en 
koppelen aan 
blootstellingspatronen in 
verschillende beroepen en in 
verschillende omstandigheden 
voor vrouwen en mannen 

Jonge werknemers die 
onderhoudswerk uitvoeren, 
stage lopen, werkzaam zijn in 
de bouw, dienstensectoren of 
de horeca, lopen een bijzonder 
risico 

 

Nationale bronnen van 
blootstellingsinformatie zijn 
moeilijk te begrijpen en voor 
professionals uit andere landen 
beperkt toegankelijk vanwege 
taalbarrières. Voorbeelden zijn 

Uitwisseling en processen 
bevorderen waardoor gegevens 
beschikbaar komen 

De Europese database 
Hazchem@work zal naar 
verwachting gegevens leveren 

Het lopende NECID-project 
ontwikkelt een database over 
blootstelling aan nanodeeltjes 
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Probleem Aanbevelingen Opmerkingen 

bronnen in Polen, Slowakije, 
Tsjechië, Frankrijk en Duitsland. 

om informatie over blootstelling 
aan nanodeeltjes en contextuele 
informatie op uniforme wijze te 
kunnen opslaan. 

Weinig informatie over 
blootstellingsniveaus 

JEM's en 
blootstellingsdatabases 
ontwikkelen die 
blootstellingsniveaus en 
contextuele gegevens bevatten 

Rekening houden met het 
groeiende aantal 
arbeidsmigranten dat werk doet 
met mogelijk hoge 
blootstellingen, met nieuwe 
banen in afvalbeheer en 
recycling, en met potentiële 
risico's van zogenaamde 
'groene banen' 

Werk in ploegendienst waarbij 
het dag- en nachtritme wordt 
verstoord en zittend werk zijn 
geïdentificeerd als factoren die 
mogelijk bijdragen tot het 
ontstaan van kanker, maar ze 
hebben nauwelijks de aandacht 
gekregen die nodig is.  

Het wettelijk kader en, meer in 
het bijzonder, de 
arbeidstijdenrichtlijn zijn van 
toepassing en na 
risicobeoordeling kunnen 
preventieve maatregelen 
worden vastgesteld 

Meer onderzoek doen naar het 
verband tussen risico en effect 
en naar effectieve 
preventiemaatregelen 

Zittend werk vermijden of 
terugdringen door het gebruik 
van dynamische werkstations 
en/of bureaus met loopband 

Werk zodanig organiseren dat 
statisch werken, langdurig 
staan en langdurig zitten wordt 
voorkomen, bijvoorbeeld door 
pauzes en herindeling van 
werkprocedures 

Voortbouwen op voorbeelden 
van richtlijnen, bijvoorbeeld 
richtlijnen uit Canada over 
schema's, vermijden van 
blootstelling aan licht en zorgen 
voor rustperioden 

Voortbouwen op prospectieve 
onderzoeken uit het VK om de 
potentiële effecten van 
verschillende maatregelen, 
zoals vermindering van het 
aantal arbeidsjaren in 
ploegendienst, op kankercijfers 
te beoordelen 

Chemische agentia 

Verplichte melding van de 
blootstelling van werknemers 
aan chemische carcinogenen 
wordt in variabele mate 
toegepast en enkel voor 
geselecteerde stoffen 

Lage en incidentele 
blootstellingen worden niet 
gerapporteerd 

Voor alle landen een uitgebreid 
nationaal register opzetten, 
zodat op Europese schaal 
gegevens over blootstelling aan 
carcinogenen kunnen worden 
verzameld 

Alle EU-landen en alle relevante 
blootstellingen aan 
carcinogenen (en mogelijk 
andere zeer zorgwekkende 
chemische agentia) opnemen 

Gegevens over tijdelijke 
werknemers, werkers van 
onder aannemingen en 
onderhoudswerkers opnemen 

Rapportage kan een 
administratieve routine worden 

Resultaten analyseren om 
preventie te helpen verbeteren 

Erop toezien dat rapportage 
vervangingsactiviteiten 
stimuleert 
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Probleem Aanbevelingen Opmerkingen 

het aantal blootgestelde 
werknemers is hoog voor 
proces gegenereerde stoffen 
die in de registers voorkomen, 
zoals stof van hardhout, 
chroom, nitraten, PAK's en 
asbest  

Zorgen voor adequate 
informatie en 
preventiemaatregelen, ondanks 
dat voor deze stoffen geen 
veiligheidsinformatieblad wordt 
opgesteld noch informatie wordt 
doorgegeven in de 
toeleveringsketen 

Om bescherming op de 
werkplek te verbeteren andere 
manieren vinden om preventie 
en bewustwording te 
bevorderen dan door middel van 
veiligheidsinformatiebladen en 
communicatie in de 
toeleveringsketen onder 
REACH. 

Stagiairs en vrouwen worden 
niet altijd opgenomen in 
blootstellingsbeoordelingen, 
terwijl ze wel worden 
blootgesteld; vooropgezette 
meningen over wie er wordt 
blootgesteld en risico loopt 
moeten vermeden worden 

Er is meer onderzoek nodig om 
blootstellingen van kwetsbare 
groepen te beoordelen 

Kwartsstof en uitlaatemissies 
van dieselmotoren, lasrook, 
omgevingstabaksrook, silica, 
houtstof en endotoxines komen 
momenteel nog niet in registers 
voor, hoofdzakelijk vanwege 
hun zeer brede 
toepassingsbereik. 

Blootstelling beoordelen, de 
omvang van 
beoordelingssystemen 
vergroten zodat deze stoffen 
afdoende worden beoordeeld. 

Voor jonge 
onderhoudswerknemers en 
vrouwen, bijvoorbeeld in de 
besteldienstensector, de 
detailhandel en het transport, 
zijn onvoldoende gegevens 
beschikbaar; er moet gezorgd 
worden dat ook hun 
blootstellingen worden 
onderzocht 

Er is weinig integratie tussen 
REACH- en OSH-wetgeving en 
beperkte toegang tot REACH-
informatie die belangrijk is voor 
risicobeoordeling 

Het is moeilijk om nuttige 
informatie te selecteren uit de 
zeer lange 
veiligheidsinformatiebladen en 
de databases voor REACH en 
CLP 

Toegang tot gegevens die door 
REACH en CLP zijn 
gegenereerd (met name 
gegevens over stoffen die door 
registranten zelf zijn ingedeeld 
en waarvoor geen 
geharmoniseerde indeling 
bestaat) moet worden 
toegestaan aan degenen die 
werknemers beschermen 

Uitwisseling van informatie over 
blootstellingssituaties tussen 
REACH-actoren en OSH-
belanghebbenden verbeteren 

Veiligheidsinformatiebladen en 
blootstellingsscenario's moeten 
realistisch zijn en rekening 
houden met de hiërarchie van 
controlemaatregelen en de 
specifieke bepalingen van de 
richtlijn betreffende carcinogene 
en mutagene agentia 

Voortbouwen op voorbeelden 
van risicobeoordelingstools die 
REACH-informatie integreren 
(bijvoorbeeld Stoffenmanager 
en sommige OiRA-
risicobeoordelingstools, met 
inbegrip van tools voor 
dienstensectoren zoals de 
kapperssector en de 
detailhandel) 

Voortbouwen op succesvolle 
elektronische tools om 
communicatie via de 
toeleveringsketen te bevorderen 
(bijvoorbeeld SDBtransfer, een 
elektronisch proces voor de 
elektronische uitwisseling van 
veiligheid gerelateerde 
gegevens in de 
toeleveringsketen van de 
bouwsector) 

Er is weinig bekend over de 
effecten van nanodeeltjes 

Bij conventionele 

Registratie- en 
rapportagesystemen overwegen 

Voortbouwen op voorbeelden 
uit Noorwegen, België (dat per 
1/1/2016 een register zal 
hebben), Denemarken, Zweden 
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Probleem Aanbevelingen Opmerkingen 

veiligheidsinformatiebladen is 
automatische kennisgeving van 
nano-ingrediënten niet vereist 

en Italië 

Preventie 

Vermijding van blootstelling 
(eliminatie) en vervanging zijn 
beginselen die zijn vastgelegd 
in wetgeving maar niet worden 
toegepast 

Bedrijven hebben meer 
richtlijnen nodig met betrekking 
tot het vermijden en vervangen 
van carcinogene 
agentia/factoren 

Eliminatie en vervanging 
bevorderen door het bieden 
van opleiding, geschikte tools 
en praktische voorbeelden 

Risicobeoordelingstools 
moeten de nadruk leggen op 
vervanging en eliminatie 

De hiërarchie van 
controlemaatregelen moet 
worden geïntegreerd in 
verwante beleidsterreinen 
(REACH, machines, 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen) 

Voortbouwen op voorbeelden 
van bestaande systemen, 
databases voor vervanging 
(SubsPort, substitution-cmr.fr) 
en casestudy's van succesvolle 
vervanging 

Bestaande databases verder 
ontwikkelen 

Er zijn EU-richtlijnen  over 
vervanging van chemische 
stoffen beschikbaar (EU-OSHA, 
2003; Europese Commissie, 
2012) 

Er vindt nauwelijks evaluatie 
plaats van acties en activiteiten 
om blootstelling te verminderen 

Het kennisniveau en 
gedragsveranderingen bij 
werkgevers en werknemers 
beoordelen 

Het effect van campagnes en 
bewustmakingsacties 
beoordelen 

Kennisoverdrachtactiviteiten 
opnemen in campagnes, 
waarbij bevindingen worden 
omgezet in toegankelijke 
informatie voor ondernemingen 
en in praktische richtlijnen die 
specifiek betrekking hebben op 
risicofactoren en sectoren, 
beroepen en werktaken 

Voortbouwen op voorbeelden 
uit lidstaten, zoals de 
verwachte onderzoeken uit het 
VK over werk in ploegendienst 
en blootstelling aan silica 

Bewustwording is gering en de 
kennis van werkgevers is 
beperkt 

 

Er zijn 
bewustmakingscampagnes 
nodig, bij voorkeur in de vorm 
van driepartijeninitiatieven 

Zorgen voor gedetailleerde 
richtlijnen over hoe blootstelling 
aan specifieke risico’s kan 
worden vermeden 

Uit een aantal onderzoeken is 
gebleken dat geïnspecteerde 
bedrijven beter op de hoogte 
waren van de risico's en 
gemotiveerder waren om actie 
te ondernemen; een grotere 
aanwezigheid van 
arbeidsinspecteurs en meer 
inspecties zijn vereist, met 

Voortbouwen op voorbeelden 
uit lidstaten, bijvoorbeeld de 
proces specifieke en stof 
specifieke criteria in Duitsland 

Lidstaten zouden het Zweedse 
voorbeeld kunnen volgen: 
regionale 
veiligheidsvertegenwoordigers 
voor kleine werkplekken worden 
aangesteld door de vakbonden 
en zijn bevoegd om kmo’s te 
inspecteren. De kosten van de 
inspecties worden deels betaald 
door de overheid; het recht van 
werknemersorganisaties om 
gezamenlijk inspecties uit te 
voeren wordt ook in andere 
landen toegepast 
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Probleem Aanbevelingen Opmerkingen 

name bij kleine bedrijven 

Er zijn richtlijnen nodig voor 
bedrijven en ongevallen- en 
zorgverzekeringsorganisaties 

Zorgen voor interactieve, 
uitgebreide 
risicobeoordelingstools die alle 
soorten risico’s bestrijken en 
flexibele bijwerking mogelijk 
maken 

De bewustwording is zeer 
gering voor fysische en 
biologische agentia 

JEM’s uitbreiden met andere 
risicofactoren dan chemische 
stoffen, zodat de omvang wordt 
vergroot door de opname van 
meer stoffen en andere factoren 
(werk in ploegendienst enz.)  

CAREX Canada is de meest 
uitgebreide informatiebron, die 
ook werk in ploegendienst en 
andere risicofactoren omvat 

Bij 
beroepsgebondenblootstelling 
is er zelden één enkele factor in 
het spel, maar gaat het vaak 
om een combinatie van 
risicofactoren 

Holistische benadering 

Blootstellingsprofielen voor 
specifieke beroepen 
ontwikkelen, rekening houdend 
met fysische, chemische, 
biologische en werkorganisatie-
gerelateerde factoren en met de 
sociaal-economische status. 

Blootstellingsinformatie 
combineren met kennis 
verkregen uit nationale 
kankerregisters, ziekteregisters 
en meldingen van 
kankergevallen bij 
schadevergoedings- en 
verzekeringsorganisaties. 
Bronnen zoals kankerregisters 
en blootstellingsdatabanken 
kunnen nuttig zijn om 
meervoudige blootstellingen op 
te sporen en mogelijke 
verbanden en synergetisch of 
multiplicatieve meervoudige 
interacties tussen risicofactoren 
vast te stellen. 

Voortbouwen op nationale 
voorbeelden van enquêtes 
(zoals SUMER in Frankrijk), 
onderzoeken naar kanker in 
specifieke beroepen (zoals 
NOCCA) en registers over 
beroepsgerelateerde kanker die 
bijdragen aan de actieve 
opsporing van slachtoffers van 
arbeidsgerelateerde kanker (via 
het OCCAM-register worden 
bijvoorbeeld aan de 
bedrijfsgeneeskundige diensten 
door lokale hygiënische 
diensten gevallen gemeld 
waarin de patiënt in het 
verleden in risicovolle sectoren 
heeft gewerkt, ) 

In de dienstensector is het risico 
besef laag; werknemers krijgen 
weinig training in hoe zij zichzelf 
moeten beschermen, hebben 
weinig toegang tot 
preventiediensten, worden niet 
vaak geraadpleegd over 
maatregelen op de werkplek en 
hebben vaak weinig autonomie. 

Er zijn bewustmakings- en 
preventiestrategieën nodig 

Voortbouwen op voorbeelden 
van nationale strategieën die 
betrekking hebben op 
dienstensectoren 

Preventieve diensten spelen 
een belangrijke rol bij het 

Preventiediensten de 
bevoegdheid geven om de 

Voortbouwen op voorbeelden uit 
lidstaten waarin regelmatige 
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Probleem Aanbevelingen Opmerkingen 

beoordelen van de blootstelling 
op werkplekken en het 
adviseren van bedrijven, maar 
de rollen en taken van 
preventiediensten zijn lang niet 
altijd duidelijk en in sommige 
lidstaten worden de middelen 
schaars (er is met name een 
tekort aan bedrijfsartsen) 

preventie van 
arbeidsgerelateerde kanker te 
ondersteunen 

Zorgen voor een goede dekking 
en continue opleiding 

bijscholing verplicht wordt 
gesteld 

Er is weinig bekend over de 
gevolgen van nieuwe 
arbeidsvormen (bv. werk in 
onder aanneming en sterker 
gefragmenteerde loopbanen) 

Verplichte registratie, zelfs van 
incidentele blootstellingen 

Informatie over 
werkgelegenheid en banen die 
aanwezig is in sociale-
zekerheidsregisters zou 
gecombineerd kunnen worden 
met blootstellingsinformatie om 
feiten te verzamelen over het 
blootstellingsverleden van 
werknemers 

Voortbouwen op voorbeelden 
uit lidstaten 

Met het oog op preventie zou 
het goed zijn om de 
toekomstige gevolgen van 
huidige blootstelling te schatten  

Hiervoor is informatie nodig 
over de aantallen blootgestelde 
werknemers en hun 
blootstellingsniveaus in de loop 
van de tijd 

Hiervan zijn doorgaans geen 
kwantitatieve schattingen 
beschikbaar, maar deze 
kunnen wel worden afgeleid 
met behulp van ‘job-exposure 
estimates’ 

Voortbouwen op voorbeelden 
zoals de ziektelastschattingen 
in het VK en de Finse 
blootstellingstrendanalyses 

Weer aan het werk 

Met name voor werknemers die 
getroffen zijn door 
arbeidsgerelateerde kanker zijn 
er nauwelijks strategieën voor 
terugkeer naar het werk. 

Strategieën ontwerpen voor 
terugkeer naar het werk 

Voortbouwen op succesvolle 
voorbeelden 

Alle actoren op bedrijfsniveau 
hierbij betrekken en 
samenwerken met 
gezondheidsdiensten 

Gehoor geven aan de 
bezorgdheid van collega’s 

De strategieën moeten op 
zowel vrouwen als mannen zijn 
gericht en ook betrekking 
hebben op werknemers in 
tijdelijke dienst en 
deeltijdswerk. 

Weer gaan werken zonder 
opnieuw te worden blootgesteld 
aan dezelfde kanker 
veroorzakende factoren kan 
moeilijk zijn 

NECID, Nano Exposure and Contextual Information Database 
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