
 

      

  

Het 10-stappenplan van NVAB en NVvA



  De achtereenvolgens te nemen acties zijn beschreven in dit 10-stappenplan.

Stap 1: inventarisatie
·   Raadpleeg de RI&E.
·   Om een goed beeld te verkrijgen van de arbeidsomstandigheden moet de bedrijfsarts uit de

spreekkamer komen en de werkplek bezoeken.
·   Gebruik (indien aanwezig) meetresultaten van blootstellingsonderzoek.
·   Gebruik het overzicht van de blootstellingsbeoordelingen, bijvoorbeeld door de resultaten van 

Stoffenmanager of ChemRade te gebruiken. Dit zijn softwareprogramma’s welke helpen bij het 
maken van de blootstellingsschattingen 19.

·   Indien geen blootstellingsbeoordelingen of metingen beschikbaar: maak dan per afdeling een
overzicht van de stoffen waaraan men kan worden blootgesteld.

·   Zorg dat ook de stoffen die tijdens processen kunnen vrijkomen meegenomen worden, zoals
dieselmotoremissies, houtstof, kwartsstof, etc.

·   De keuze van de relevante stoffen is een gezamenlijke actie van arbeidshygiënist, werknemers en
preventiemedewerker.

·   Relevante stoffen zijn de stoffen waar men feitelijk en theoretisch mee in contact kan komen. Dat 
zijn niet de stoffen die in de dichte verpakking blijven, of stoffen die niet gebruikt zijn in de 
voorbije tijd.

Zijstap
Stel er is geen register van gevaarlijke stoffen en er is geen mogelijkheid om op korte termijn een 
overzicht van producten en H-zinnen te maken. Maar er is wel de wens een PMO Gevaarlijke Stoffen 
op te stellen. Bij uitzondering kan dan de volgende aanpak overwogen worden:
·   Maak een rondgang door arbeidshygiënist en bedrijfsarts samen.
·   Bepaal op basis van de rondgang en op basis van kennis van de aanwezige gevaarlijke stoffen

welke doelorganen of effecten relevant zijn.
·   Ga vervolgens naar stap 4.
·   In het overzichtsschema is deze zijstap bewust enigszins buiten de lijntjes geplaatst. Dit is omdat 

het ontbreken van het overzicht van de gevaarlijke stoffen een overtreding is: de RI&E mist 
essentiële inhoud. Adviseer daarom ook dat zo snel mogelijk aan de registratieverplichting 
voldaan wordt.

Stap 2: H-zinnen
·   Zet de H-zinnen behorende bij de relevante stoffen van de bewuste afdeling op een rij.
·   Geef in dit overzicht extra aandacht aan stoffen waarvan in de H-zinnen de gevarencategorie 1 of

2 is vermeld. 

19 http://www.chemrade.nl/ en https://stoffenmanager.nl/

http://www.chemrade.nl/
https://stoffenmanager.nl/
http://www.chemrade.nl/
https://stoffenmanager.nl/


  Stap 3: Bepaal de effecten en de doelorganen
·   Stel vast welke effecten de aanwezige gevaarlijke stoffen kunnen veroorzaken, denk daarbij aan

toxiciteit, carcinogeniteit, mutageniteit, reprotoxiciteit, sensibilisatie.
·   Stel vast welke doelorganen af te leiden zijn uit de verzameling H-zinnen
·   Stel vast welke doelorganen af te leiden zijn bij de gevaarlijke stoffen waar geen H-zinnen 

voorhanden zijn, zoals dieselmotoremissies, houtstof, kwartsstof, etc. Zie daartoe ook de 
informatiebronnen 20.

·   Betrek in het vaststellen van de doelorganen ook de mogelijk grotere blootstellingseffecten bij de
kwetsbare risicogroepen. Zie voor nadere toelichting in Bijlage C Kwetsbare groepen.

Stap 4: Selectie van PMO-onderzoeksmethode
·   Bedrijfsarts maakt een selectie van de onderzoeksmethoden naar gezondheidseffecten op basis

van de gevonden doelorganen.
·   Ga na welke relevante (vroege) effecten op te sporen zijn bij die doelorganen
·   Daar waar biomonitoring relevant is, kan besloten worden deze onderzoeksmethode mede in het 

PMO op te nemen Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn bij blootstelling aan metalen, vluchtige 
organische stoffen, of PAK's.

·   Indien vluchtige organische stoffen aanwezig zijn op de werkplek kan passieve monstername door 
middel van badges op de werkplek nuttig zijn als aanvulling op de medische diagnostiek in het 
PMO. Dit kan worden uitgevoerd in samenwerking met de arbeidshygiënist. De badges zijn
relatief betaalbaar, zeer eenvoudig en betrouwbaar.

·   Bij het ontwerp van het PMO wordt op basis van toxiciteit, blootstelling en aard van de populatie
een indicatie gegeven over de noodzakelijke periodiciteit van het PMO.

Stap 5: Afstemming en planning
·   Bedrijfsarts bespreekt de eerste opzet van het PMO Gevaarlijke Stoffen met de arbeidshygiënist.
·   Bedrijfsarts bespreekt samen met de arbeidshygiënist de opzet en de frequentie van het PMO

Gevaarlijke Stoffen met werkgever en werknemers / OR en preventiemedewerker.
·   Zorg dat het periodieke PMO Gevaarlijke Stoffen bij voorkeur in een afgebakende periode plaats

vindt, zodat gericht een terugkoppeling naar werkgever en werknemers opgezet kan worden.
·   Houdt er in de planning rekening mee dat het PMO Gevaarlijke Stoffen ook tussentijds aan de

intreders en uittreders kan worden aangeboden.
·   Het algemene PMO hoeft niet door een bedrijfsarts uitgevoerd te worden, maar het gevaarlijke 

stoffen deel wel. Indien sprake is van uitvoering van het PMO Gevaarlijke Stoffen door een arts, 
werkzaam vanuit een andere organisatie dan waar de eigen bedrijfsarts aan verbonden is, dient 
extra aandacht besteed te worden aan adequate communicatie tussen betrokken partijen. De 
verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering en voor de regie ligt bij de eigen bedrijfsarts.

20 Arbokennisnet Kennisdossier Gevaarlijke Stoffen: http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossier_gevaarlijke_stoffen.html
NCvB: www.beroepsziekten.nl
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 Stap 6: Uitvoering van PMO Gevaarlijke Stoffen
·   Zorg dat in de jaarlijks verplichte voorlichting over gevaarlijke stoffen het PMO Gevaarlijke Stoffen 

toegelicht wordt. Onderdeel van deze voorlichting betreft onder andere de extra risico's die 
kwetsbare groepen kunnen hebben.

·   Enthousiasmeer de werknemers en de werkgever. Het PMO is een onderzoek waaraan 
medewerkers vrijwillig kunnen deelnemen, maar een effectieve stimulans mag wel geboden 
worden. Zorg voor heldere en duidelijke communicatie over nut en noodzaak.

·   Organiseer het feitelijke onderzoek dicht bij de werkplek van de betrokken werknemers.
·   Zorg dat alle te gebruiken apparaten die door de bedrijfsarts bij het onderzoek gebruikt worden, 

gekeurd dan wel gekalibreerd zijn. Maak gebruik van daarvoor gekwalificeerde laboratoria in 
geval van bijvoorbeeld bijzonder bloed-, urine- of haaronderzoek.

Stap 7: Terugkoppeling aan werknemers
·   Bespreek de resultaten van het PMO met de individuele werknemers.
·   Als duidelijk is dat de medewerker een te hoge blootstelling heeft gehad aan de aanwezige 

gevaarlijke stoffen, dan zal de bedrijfsarts dit bespreken met de werknemer en met de 
arbeidshygiënist en werkgever. Het beroepsgeheim dient hierbij wel in acht genomen te worden.

·   Een vervolg kan zijn dat een werknemer doorverwezen wordt naar een specialist zoals
bijvoorbeeld naar een tweedelijns arbeidsgeneeskundig kenniscentrum.

·   Zorg dat de resultaten van het PMO en eventueel vervolgonderzoek in het medisch dossier 
bewaard worden. Dit dient tot 40 jaar na beëindiging van de werkzaamheden met deze stoffen te 
geschieden.

Stap 8: Terugkoppeling aan afdeling / op groepsniveau
·   Als de resultaten op groepsniveau geanonimiseerd kunnen worden, dient een groepsrapportage

gemaakt te worden.
·   Als blijkt dat er kans op overschrijding van de grenswaarde is voor bepaalde gevaarlijke stoffen, 

dan moeten hierover aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden gegeven 
worden.

·   De resultaten in de groepsrapportage worden door de bedrijfsarts besproken met de werkgever,
werknemers/OR, preventiemedewerker en arbeidshygiënist.

·   Ook als dit PMO door een externe partij is uitgevoerd, moet het resultaat besproken worden met
de werkgever, werknemers/OR, preventiemedewerker, eigen bedrijfsarts en arbeidshygiënist.

·   Als bij een werknemer schadelijke effecten van het werken met gevaarlijke stoffen worden 
geconstateerd, wordt aan andere werknemers die op soortgelijke wijze zijn blootgesteld, een 
PMO Gevaarlijke Stoffen aangeboden.

·   Op verzoek van de werkgever of de betrokken werknemer wordt het arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek opnieuw aangeboden, dan wel opnieuw uitgevoerd. De resultaten van het hernieuwde 
onderzoek treden in de plaats van het daaraan voorafgaande. 



Stap 9: Indien van toepassing: daadwerkelijk verbeteren van de
arbeidsomstandigheden
·   Indien het PMO Gevaarlijke Stoffen aanleiding geeft tot nader onderzoek naar beheersing van de 

blootstelling, dan informeren bedrijfsarts en arbeidshygiënist de werkgever en werknemers. Waar 
nodig ondersteunen zij bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden zodat het 
blootstellingniveau en in het verlengde daarvan de gezondheidsrisico’s naar een acceptabel 
niveau terug worden gebracht.

·   Adviseer waar nodig verbeteringen van en/of aanvullingen op de RI&E en de registraties.
·   Adviseer waar nodig verbeteringen in de trits voorlichting, instructie en intern toezicht

georganiseerd door de werkgever.
·   Bij alle maatregelen is de Arbeidshygiënische Strategie leidend.

Stap 10: Evaluatie en plannen van volgende PMO Gevaarlijke Stoffen
·   Ga na of de inhoud van het komende PMO Gevaarlijke Stoffen mogelijk bijgesteld moet worden

naar aanleiding van de resultaten, zoals meer of juist minder diagnostiek inzetten.
·   De resultaten kunnen ook richting geven aan het bijstellen van de eerder geadviseerde

periodiciteit.
·   Zorg voor periodiek bijstellen van surveillance systeem op grond van nieuwe inzichten

wetenschap
·   Maak de planning voor het volgende PMO Gevaarlijke Stoffen.
·   De werknemer wordt geïnformeerd over de wijze waarop hij na beëindiging van de blootstelling

in de gelegenheid wordt gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. 

Voor meer informatie en het volledige rapport: 

https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/20180511-addendum-leidraad-pmo-
gevaarlijke-stoffen-definitief.pdf 
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