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1. Inleiding
Met het project ‘Onderzoek naar blootstelling van Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische
producten’ wordt getracht een betrouwbaar beeld te krijgen van de blootstelling van de Belgische
werknemers.
Eén van de doelstellingen van het project is het evalueren van de kwaliteit en bruikbaarheid van de
beschikbare blootstellingsgegevens van de externe en interne diensten, met name op basis van bijlage
1 van het model van jaarverslag van de EDPB (MB 9 juni 2010).
We zullen hier verder ingaan op de kwaliteitsbeoordeling van deze blootstellingsgegevens en de
besluiten die we hieruit kunnen trekken.

2. Beschikbare blootstellingsgegevens in de EDPB’s en IDPB’s
2.1. Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
(EDPB)
De 11 EDPB’s vertegenwoordigen ongeveer 210.000 ondernemingen en 3,3 miljoen werknemers, wat
ongeveer 90% van het totaal aantal Belgische werknemers is. De EDPB’s rapporteren jaarlijks in het
jaarverslag gericht aan de FOD WASO een gedetailleerd overzicht van het aantal werknemers dat
blootgesteld is aan een aantal specifieke chemische stoffen of groepen van chemische stoffen. Voor
deze rapportage wordt gebruik gemaakt van bijlage 1 van het model van jaarverslag van de EDPB (MB
9 juni 2010).
In kader van dit project werden de blootstellinggegevens van 2015 verzameld via CoPrev en FOD
WASO. Deze gegevens zijn terug te vinden in de tabel in bijlage.
Via verschillende wegen werd getracht meer gedetailleerde blootstellingsgegevens te bekomen, met
name blootstellingsgegevens op individueel niveau, gedetailleerdere rapportering per agens, gebruik
van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, biomonitoringsresultaten en
omgevingsmetingen. Dit bleek op korte termijn echter niet haalbaar te zijn aangezien dit aanpassingen
vergt aan de informaticasystemen gebruikt door de EDPB’s.

2.2. Interne diensten voor preventie en bescherming op het werk
(IDPB)
Via Essencia werden ons de (geanonimiseerde) jaarverslagen van 2017 bezorgd met
blootstellingsgegevens van 9 bedrijven met een IDPB.
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3. Quality assessment van de blootstellingsgegevens
3.1. Methodologie
In de eerste plaats stellen zich een aantal problemen bij de wijze van verzamelen van de
blootstellingsgegevens in de jaarverslagen met andere woorden de methodologie waarmee deze
gegevens worden opgebouwd.
Definitie blootstelling
In het modeljaarverslag voor de EDPB’s wordt gevraagd het ‘aantal blootstelde werknemers’ aan een
bepaald agens of groep agentia te vermelden. Een definitie van blootstelling wordt echter niet
gegeven. Hierdoor is het onduidelijk hoe dit precies geïnterpreteerd moet worden.
Blootstelling bestaat immers uit verschillende aspecten:
 de intensiteit van de blootstelling (bijvoorbeeld boven de grenswaarde, boven 50% van de GW,
onder 50% van de GW)
 de duur van de blootstelling (bijvoorbeeld: af en toe 10 minuten of de helft van de werktijd)
 de aard van de blootstelling: dermaal of inhalatie, dampen of verneveling, ...
 aanwezigheid van collectieve beschermingsmaatregelen: algemene ventilatie, plaatselijke
afzuiging of gesloten systeem
 gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, ademhalingsbescherming,...
Mogelijk treedt er ook een verwarring op met het begrip ‘risico’. In het kader van een risicoanalyse van
een bepaalde werkpost dient men de risico’s voor de werknemer in kaart te brengen. Het risico is
echter functie van zowel de blootstelling als de omstandigheden en de ernst van de mogelijke
gezondheidsschade.
Voorbeeld: In de blootstellingsgegevens van de EDPBs vinden we een hoog percentage werknemers
terug blootgesteld aan kalk (5,4%). Kalk is op zich echter weinig toxisch en er is dus weinig
gezondheidsschade te verwachten van deze blootstelling. Met andere woorden: de blootstelling is
hoog maar het risico is laag.
Voorbeeld: Het risico van het werken met isocyanaten is heel verschillend voor een werknemer die 30
minuten per dag isocyanaten gebruikt in een gesloten systeem dan voor een werknemer die de hele
dag isocyanaten gebruikt zonder handschoenen of ademhalingsbescherming.
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Toewijzing risicocodes
Het aantal blootgestelde werknemers in de jaarverslagen is gebaseerd op de risicocodes die aan de
werknemer worden toegewezen door de EDPB. In het ideale geval gebeurt het toewijzen van een risico
op 3 niveaus: op niveau van het bedrijf, de werkpost en de individuele werknemer.
In de praktijk gebeurt de toewijzing van een risicocode vaak ‘automatisch’. Bijvoorbeeld: een
werknemer die aangeworven wordt in een bepaald bedrijf krijgt de risicocode toegewezen die aan dit
bedrijf vasthangt. De werkpost (of functie) lijkt het meest gebruikte niveau waarop risico's worden
toegekend. Het kan dus gebeuren dat werknemers risicocodes krijgen toegewezen die niet relevant
zijn voor hun werkelijk uitgeoefende functie, of omgekeerd dat een bepaald risico waaraan de
werknemer onderhevig is, niet is toegekend.
De aanpassing van de risicocodes op het individuele niveau gebeurt wel regelmatig tijdens periodieke
onderzoeken door de arbeidsgeneesheren maar niet op een systematische wijze. Bovendien worden
we op dit individuele niveau ook geconfronteerd met een zeker inter-observator variabiliteit tussen
verschillende arbeidsgeneesheren.
Dit zorgt ervoor dat het aantal werknemers met een bepaalde risicocodes niet helemaal overeenkomt
met de werkelijke individueel bepaalde risico’s.
In het ideale geval zouden we risicocodes die aan bepaalde werkposten worden toegewezen
regelmatig worden geactualiseerd. Het is niet duidelijk in hoeverre dit gebeurt en met welke
frequentie. In de jaarverslagen van de EDPB’s merken we bijvoorbeeld een relatief groot aantal
werknemers die blootgesteld zouden zijn aan organoloodverbindigen zoals tetra-ethyllood (5885
werknemers of 0,18%). Deze stoffen werden in het verleden toegevoegd aan benzine maar worden
hiervoor sinds meer dan 15 jaar niet meer gebruikt. De vraag stelt zich dan of de gegevens uit de
jaarverslagen een weergave kunnen zijn van een ‘historische’ toewijzing van een risicocode die op dit
moment niet meer relevant is.
Indeling van de chemische stoffen in het jaarverslag
Het model van jaarverslag van de EDPB (MB 9 juni 2010) vraagt om een rapportage van
blootstellingsgegevens aan het zeer groot aantal chemische agentia. Het voordeel hiervan is dat we
mogelijk een zeer uitgebreid beeld kunnen krijgen van het aantal blootgestelde werknemers.
We kunnen hier twee bemerkingen bij maken. Enerzijds stelt zich de vraag of alle bevraagde stoffen
relevant zijn. Van sommige stoffen verwachten we immers nauwelijks gezondheidseffecten. Mogelijk
kunnen we verwachten dat hoe meer er geregistreerd dient te worden, hoe minder nauwkeurig de
registratie gebeurt.
Anderzijds zijn bepaalde stoffen waarvan het interessant zou zijn de blootstelling te kennen
ondergebracht in een bredere groep agentia waardoor het aantal blootgestelde werknemers voor het
individuele agens niet te achterhalen zijn. Bijvoorbeeld n-hexaan is ondergebracht in de groep
"Pentaan - Cyclopentaan - Hexaan - Cyclohexaan - Heptaan - Octaan". Ook de categorie
‘nanomaterialen’ lijkt te breed om nuttig te zijn.
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Een aantal jaarverslagen van IDPB’s maken wel een meer gedetailleerde indeling van de chemische
agentia waaraan de werknemers zijn blootgesteld.
Tweeledige doelstelling van het jaarverslag
In het jaarverslag wordt aan de externe diensten gevraagd twee soorten gegevens te bezorgen:
enerzijds performantiegegevens die moeten toelaten om de externe diensten te benchmarken en
evalueren, anderzijds epidemiologische gegevens inzake blootstelling aan en preventie van
beroepsrisico’s.
Deze tweeledige doelstelling kan echter de betrouwbaarheid van de gegevens beperken. Indien
epidemiologische gegevens gebruikt zouden worden voor de evaluatie van de werking van diensten,
dan zal dat onvermijdelijk gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de gegevens. Het
onderzoeksrapport ‘Ontwikkeling van modelverslagen voor de diensten van Preventie en Bescherming
op het Werk’ uit 2010 van IDEWE (in opdracht van DiOVA) komt eveneens tot deze conclusie. Het lijkt
daarom nuttiger gegevens te verzamelen met één duidelijke doelstelling en het verzamelen van de
epidemiologische gegevens volledig van de verzameling van de performantiegegevens te gescheiden.
Registratie
Er bestaan grote verschillende tussen het aantal geregistreerde stoffen tussen de verschillende
externe diensten. Bijvoorbeeld blootstelling aan nikkel wordt geregistreerd door alle externe diensten
terwijl blootstelling aan lasrook slechts door 3 diensten wordt geregistreerd. Slechts voor 13 stoffen
vinden we een registratie terug door alle diensten (4% van de te registreren stoffen). Voor 35% van de
stoffen is er een registratie door minstens de helft van de externe diensten.
De redenen voor de grote variatie in registratie is onduidelijk. Het lijkt niet waarschijnlijk dat deze
verschillen in registratie werkelijke verschillen in blootstelling reflecteren door de verschillen in
klantenprofielen van de verschillende externe diensten.

3.2. Resultaten
Een tabel met de blootstellingsgegevens uit de jaarverslagen van de externe diensten is terug te vinden
in de tabel in bijlage. Per externe dienst kunnen we het aantal geregistreerde blootgestelde
werknemers per stof terugvinden. Per chemische stof wordt ook het aantal externe diensten
weergegeven dat blootstellingsgegevens aanbrengt en hoeveel onderworpen werknemers deze
registratie vertegenwoordigt.
Met de beschikbare gegevens werd per chemische stof een extrapolatie gemaakt van het totaal
percentage blootgestelde Belgische werknemers. Deze extrapolatie heeft verschillende beperkingen.
Enerzijds dienen we in het achterhoofd te houden dat er voor sommige chemische stoffen maar cijfers
van een beperkt aantal externe diensten beschikbaar zijn. Anderzijds zijn de klantenprofielen van de
externe diensten niet beschikbaar, waardoor het niet mogelijk hiermee rekening te houden bij de
extrapolatie. Ook werden de resultaten uit de jaarverslagen van de IDPB’s niet opgenomen in deze
extrapolatie omdat het over een geselecteerd aantal chemische bedrijven gaat met specifieke
blootstellingen.
Een aantal verslagen van interne diensten gaven naast het aantal blootgestelde werknemers per
chemisch agens ook weer welke preventieve technische onderzoeken (spirometrie, urine, bloed)
werden uitgevoerd bij deze werknemers. Deze informatie is zeer waardevol en geeft ons een beeld
van hoe specifieke risico’s wordt aangepakt in de periodieke opvolging van werknemers.
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3.3. Vergelijking met blootstellingsgegevens uit andere bronnen
Om de blootstellingsgegevens uit de jaarverslagen van de externe diensten te valideren werd gezocht
naar blootstellingsgegevens uit andere bronnen. Er werd gekeken naar mogelijke vergelijkingen met
gegevens afkomstig van biomonitoringsgegevens en omgevingsmetingen, REACH-registraties, cijfers
van het Fonds voor de Beroepsziekten en campagnes van Toezicht Welzijn. Deze gegevens verschillen
echter te sterk van de blootstellingsgegevens uit de jaarverslagen van de externe diensten om hier
zinvolle vergelijkingen mee te maken.
Enkel de blootstellingsgegevens uit de Franse SUMER lijken vergelijkbaar. Men zou kunnen aannemen
dat de blootstellingen van Franse en Belgische werknemers relatief gelijkaardig zijn. Bovendien zijn
deze gegevens zeer kwaliteitsvol. In tabel 1 wordt een steekproef van chemische stoffen genomen en
vergeleken met de blootstellingsgegevens uit de SUMER van 2010.
Tabel 1: Vergelijking blootstellingsgegevens jaarverslagen externe diensten 2015
en SUMER 2010 (percentage blootgestelde werknemers)
Chemische stof

Jaarverslagen

SUMER

Houtstof
Kristallijne silica
Formaldehyde
Lood
Chroom
Nikkel
Asbest
Keramische vezels
Kobalt
Trichloroethyleen
Aromatische amines
Cytostatica
Cadmium
Lasrook
Isocyanaten
Fenoplasten en aminoplasten (harsen)
Epoxyharsen

0,5%
0,5%
0,3%
0,5%
0,6%
0,3%
0,7%
0,08%
0,04%
0,03%
0,04%
0,2%
0,1%
0,9%
0,5%
0,1%
0,1%

1,7%
1,4%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
2,8%
1,1%
0,1%
1,0%

Voor een aantal chemische stoffen vinden we gelijkaardige blootstellingspercentages terug tussen
deze twee bronnen. Voor andere stoffen merken we grote verschillen, bijvoorbeeld voor blootstelling
aan trichloorethyleen vinden we een 10x lager percentage blootgestelde werknemers in de
jaarverslagen van de externe diensten vergeleken met de SUMER. Het is niet duidelijk of het deze
verschillende werkelijke verschillen in blootstelling weergeven of het gevolg zijn van een
onderregistratie in de jaarverslagen.

3.4. Biomonitoring en omgevingsmetingen
Biomonitoringsgegevens en omgevingsmetingen waren slechts tot onze beschikking van één externe
dienst. Het daarom moeilijk om hieruit algemene conclusies te trekken aangezien deze gegevens sterk
afhankelijk zijn van het specifieke klantenprofiel van de betrokken dienst.
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Biomonitoringsgegevens en/of omgevingsmetingen waren wel terug te vinden in 4 van de 9
jaarverslagen van interne diensten.

4. Bespreking en conclusies
Eén van de doelstellingen van het project ‘Onderzoek naar blootstelling van Belgische werknemers aan
gevaarlijke chemische producten’ is het evalueren van de kwaliteit en bruikbaarheid van de
beschikbare blootstellingsgegevens van de externe en interne diensten, met name op basis van bijlage
1 van het model van jaarverslag van de EDPB (MB 9 juni 2010).
In het kader van de kwaliteitsbeoordeling werden de beschikbare blootstellingsgegevens uit de
jaarverslagen van de externe diensten uit 2015 verzameld. Ook verkregen we via Essencia de
(geanonimiseerde) jaarverslagen van 2017 met blootstellingsgegevens van 9 bedrijven met een interne
dienst.
Uit de kwaliteitsbeoordeling van de blootstellingsgegevens van de externe diensten komen
voornamelijk een aantal methodologische onduidelijkheden naar voren. Het begrip ‘blootstelling’
wordt niet eenduidig geïnterpreteerd door de verschillende diensten. Mogelijk treedt er ook een
verwarring op tussen de begrippen ‘blootstelling’ en ‘risico’. Hierdoor verwachten we een grote
observator-variabiliteit tussen verschillende externe diensten en arbeidsgeneesheren.
Het aantal blootgestelde werknemers in de jaarverslagen van de EDPBs is gebaseerd op de risicocodes
die aan de werknemer worden toegewezen door de dienst. In het ideale geval gebeurt het toewijzen
van een risico op 3 niveaus: op niveau van het bedrijf, de werkpost en de individuele werknemer. Er is
echter aanzienlijke heterogeniteit in de manier van toewijzen van risicocodes. Dit zorgt ervoor dat het
aantal werknemers met een bepaalde risicocodes niet steeds overeenkomt met de werkelijke
individueel bepaalde risico’s.
Daarnaast is voor een groot aantal chemische stoffen het aantal registraties beperkt hetgeen het
extrapoleren van deze blootstellingsgegevens naar de volledige Belgische beroepsbevolking
bemoeilijkt.
Ook de vermenging van performantiegegevens (‘controlegegevens’) en epidemiologische
(wetenschappelijke) gegevens in de jaarverslagen heeft mogelijk een invloed op de betrouwbaarheid
van de gegevens.
Wanneer we de blootstellingsgegevens toetsen aan gegevens afkomstig uit het Franse SUMERonderzoek blijken er voor sommige chemische stoffen grote verschillen te bestaan zonder duidelijke
aanwijzingen voor de reden hiervoor.
De jaarverslagen van de interne diensten geven in het algemeen meer gedetailleerde informatie. Dit
kan gaan over de aanwezigheid van biomonitoringsgegevens of omgevingsmetingen, meer detail qua
indeling van de chemische agentia en/of meer details over preventieve onderzoeken bij werknemers
blootgesteld aan een specifiek agens. We krijgen hierdoor een duidelijker beeld van de blootstelling
van de werknemers in deze bedrijven. Doordat het over een aantal zeer specifieke bedrijven gaat
kunnen we de gegevens die we terugvinden in deze jaarverslagen uiteraard moeilijk extrapoleren naar
de algemene Belgische beroepspopulatie.
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Conclusie
In het algemeen kunnen we concluderen dat de bruikbaarheid van de blootstellingsgegevens
afkomstig uit de jaarverslagen beperkt is om een zicht te kunnen krijgen op de blootstelling van de
Belgische werknemers aan chemische stoffen. Dit heeft voornamelijk te maken met methodologische
onduidelijkheden bij het opstellen van deze cijfers. Eventueel kunnen de beschikbare
blootstellingsgegevens wel als signaal gebruikt worden om richting te geven aan verder onderzoek.
Doordat deze gegevens geregistreerd worden zonder vooropgestelde onderzoeksvraag of doelstelling
krijgt men bij de blootstellingsgegevens uit de jaarverslagen te maken met dezelfde beperkingen als
andere ‘big data’ in de arbeidsgeneeskunde*. De gegevens zijn niet accuraat en precies genoeg om
robuuste conclusies uit te kunnen trekken. Het registreren van gegevens zonder duidelijke doelstelling
kan de kwaliteit van de verkregen data sterk beperken. Registratie van blootstellingsgegevens is slechts
zinvol als het nauwgezet, continu, zoveel mogelijk gestandaardiseerd en met een duidelijke
doelstelling gebeurt.
Er bestaan daarentegen wel alternatieven die betrouwbare en representatieve gegevens kunnen
opleveren. Een systeem van peilpraktijken waarbij een representatieve groep van arbeidsgeneesheren
gericht blootstellingsgegevens registreert voor een bepaalde duur zou een antwoord kunnen bieden
op de beperkingen van de bestaande gegevens. Hierbij is het belangrijk om op voorhand duidelijk de
probleemstelling te definiëren, een strikt protocol te volgen en een gestandaardiseerde manier van
registreren vast te leggen om de observator-variabiliteit te beperken.
Bovendien zou een systeem van peilpraktijken beter kunnen beantwoorden aan de behoeften van
verschillende actoren, namelijk indien nodig op een relatief snelle manier betrouwbare antwoorden
verkrijgen op concrete (epidemiologische) vragen over concrete chemische stoffen op een concreet
moment. Bijvoorbeeld: hoeveel Belgische werknemers zijn er op dit moment blootgesteld aan
hexavalent chroom?
Met een systeem van peilpraktijken wordt het ook mogelijk om de verschillende aspecten van
‘blootstelling’ te onderscheiden en onderzoeken: intensiteit, duur, aard van de blootstelling en de
aanwezigheid van persoonlijke en collectieve beschermingsmaatregelen.

**

L. Godderis, G. Mylle, M. Coene, C. Verbeek, B. Viaene, S. Bulterys, M. Schouteden; Data warehouse for
detection of occupational diseases in OHS data. Occup Med (Lond) 2015; 65 (8): 651-658.
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Voorwoord
Chemische risico’s op de werkplek zijn een uitgestrekt en uitdagend onderwerp. In Europa werkt 15%
van de werknemers met gevaarlijke chemische stoffen en nog eens 17% rapporteert op het werk rook,
dampen, poeder of stof in te ademen. ("Gevaarlijke stoffen", 2016)
Niettegenstaande bepaalde zeer gevaarlijke stoffen, zoals asbest, gebannen zijn van de werkvloer of
onderhevig zijn aan zeer strenge controle, worden toch nog heel wat gevaarlijke en schadelijke stoffen
op grote schaal gebruikt. Ondanks de wet- en regelgeving met betrekking tot het risicobeheer in
verband met deze stoffen op de werkvloer, blijft de blootstelling van werknemers aan deze stoffen
onvoldoende gekend.
De (petro)chemische industrie niet ten na gesproken, werken vele werknemers dagdagelijks met
gevaarlijke chemische producten zonder inzicht of kennis over de risico’s die deze producten inhouden.
En dat is een eerste probleem voor de preventie en beheersing van chemische risico’s.
Een tweede probleem stelt zich voornamelijk in Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) die
slechts moeizaam toegang hebben tot relevante veiligheidsinformatie over de chemische agentia
waarmee zij werken en door de beperkte middelen en kennis zich niet altijd rekenschap geven van de
mogelijke risico’s voor hun werknemers. Zij zijn ook weinig vertrouwd met de instrumenten die de
overheid ter ondersteuning aanbiedt, door de beperkte omvang van hun bedrijf enerzijds, en omdat
deze aanpak vaak buiten hun expertisedomein ligt anderzijds. Hierin ligt dan ook een belangrijke taak
weggelegd voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) waarbij zij zijn
aangesloten en voor de sectorvereniging of federatie waartoe zij behoren. Nochtans zijn in de EU 96%
van alle chemische bedrijven KMO’s, goed voor 35% van de totale tewerkstelling. (European
Commission High Level Group on the competitiveness of the European chemicals industry, 2009)
Van overheidswege is het dan weer bijzonder moeilijk om toezicht te houden op de blootstelling van
werknemers aan gevaarlijke chemische producten en op de naleving van de regelgeving ter zake.
Verder wordt de uitbouw van een degelijk beleid in aanzienlijke mate bemoeilijkt omdat nauwelijks
betrouwbare blootstellingsgegevens beschikbaar zijn. Voor de meeste bedrijven is weinig of niet
bekend aan welke chemische agentia en in welke mate de werknemers worden blootgesteld. Dat is
probleem nummer drie.
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1. Inleiding
1.1. Situering van het onderzoek
De FOD WASO wil nagaan welke Belgische werknemers aan welk gevaarlijk chemisch product worden
blootgesteld. Hierbij gaat de aandacht in het bijzonder naar de mate van blootstelling aan gevaarlijke
chemische producten, zowel met betrekking tot de duur als de amplitude van blootstelling.
Internationale onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden stellen gebruikelijk slechts één vraag in
verband met de blootstelling aan gevaarlijke chemische producten. Zo wordt bijvoorbeeld in het
Europees onderzoek van Eurofound (Parent-Thirion et al., 2016) de vraag als volgt geformuleerd: “In
welke mate wordt u tijdens uw werk blootgesteld aan of komt u in contact met of moet u chemische
producten of stoffen hanteren”.
Bij het bedrijfsbezoek en het gezondheidstoezicht moet de arbeidsgeneesheer in kaart brengen aan
welke stoffen de werknemer wordt blootgesteld, evenwel zonder enig zicht te hebben op de duur en
de mate van blootstelling. De EDPBW’s beschikken over gegevensbanken op basis van de codering
door hun geneesheren. Die gegevens zijn echter weinig bruikbaar voor de FOD WASO omwille van hun
vorm en inhoud. De interne diensten voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) van grote
ondernemingen zijn beter op de hoogte van de gegevens over de gebruikte chemische stoffen en over
de blootstelling eraan.
In Frankrijk worden, in samenwerking met de arbeidsgeneesheren, de zogenaamde SUMERonderzoeken (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels) gevoerd om preciezer
te kunnen bepalen in welke mate de werknemers aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld.
Op internationaal niveau zijn er gegevensbanken beschikbaar met informatie over het type
blootstelling van de werknemers in bepaalde sectoren of in bepaalde beroepen, zonder onderscheid
in functie van de grootte van het bedrijf.
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1.2. Doelstelling van het onderzoek
De FOD WASO streeft met dit onderzoek drie doelen na. Ten eerste wil het een beter beeld krijgen van
de blootstelling van Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten, vervolgens wil het
nagaan hoe de reeds bestaande gegevens beter geëxploiteerd kunnen worden en tot slot wil het in
een latere fase adviezen formuleren ten behoeve van de KMO’s.
Om deze doelen te verwezenlijken, zal een literatuurstudie verricht worden, die een balans opmaakt
van de in België beschikbare gegevens over de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische
stoffen, alsook van de behoeften inzake kennis over deze blootstelling. De uiteindelijke bedoeling
bestaat erin om eventueel fiches op te maken die per beroep of per sector vermelden aan welke
stoffen de werknemers worden blootgesteld en in welke mate (duur en amplitude van blootstelling).
Het onderzoek zal het gehele Belgische grondgebied beslaan en zal rekening houden met de
genderdimensie.

2. Definiëring van gevaarlijke chemische producten
Gevaarlijke stoffen, dat wil zeggen vloeistoffen, gassen of vaste stoffen die een risico vormen voor de
gezondheid of de veiligheid van werknemers, komen op vrijwel alle werkplekken voor. In heel Europa
komen miljoenen werknemers in contact met chemische agentia die gezondheidsschade kunnen
veroorzaken. ("Gevaarlijke stoffen", 2016)
Chemische producten kunnen uiteenlopende eigenschappen vertonen die als gevaar kunnen aanzien
worden In de wetgeving worden de gevaren klassiek ingedeeld in. (Algemene Directie Humanisering
van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2014):
 fysicochemische gevaren, zoals ontploffing, ontvlamming, enz.
 gezondheidsgevaren, zelf ingedeeld in
o acute gezondheidsgevaren, zoals acute toxiciteit, brandwonden, astma, enz.
o chronische gezondheidsgevaren, zoals kanker, geboorteafwijking, enz.
 milieugevaren, ook ingedeeld in
o milieugevaren op korte termijn
o milieugevaren op lange termijn.
Andere bronnen ("Endocrine disruptors", 2016) delen chemische producten in volgens de
gezondheidsschade die zij kunnen veroorzaken. Daarbij worden klassiek de volgende groepen
aangehaald:
 Carcinogene of kankerverwekkende stoffen
 Reproductietoxische stoffen die de vruchtbaarheid en voortplanting beïnvloeden
 Mutagene stoffen die veranderingen in de erfelijke eigenschappen induceren
 Hormonale verstoorders die niet enkel schadelijk zijn voor de mens maar ook milieueffecten
vertonen.
In dit arbeidsgeneeskundig onderzoek ligt de focus op de gezondheid van de werknemers en zal de
definitie van gevaarlijke chemische stoffen daarop gericht zijn. Gevaarlijke chemische stoffen
betekenen in dit onderzoek chemische stoffen die een gezondheidsgevaar inhouden.
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3. Toepasselijke wetgeving
Er bestaat uitgebreide wetgeving ter bescherming van de mens en het milieu tegen chemische agentia.
In onze regio wordt de wetgeving gestuurd vanuit Europa en vervolgens overgenomen in nationale
regelgeving.

3.1. Europese wetgeving
3.1.1. De Europese verordening betreffende de Registratie, Evaluatie en
Autorisatie van Chemicaliën (REACH)
De Europees verordening REACH legt een geïntegreerd systeem op voor de registratie en beoordeling
van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Het systeem zal de
ondernemingen die chemische stoffen produceren, importeren en gebruiken, verplichten de risico’s in
verband met hun gebruik te evalueren. REACH geldt zowel voor chemische producten alleen als voor
mengsels van chemicaliën. De verordening bepaalt dat er in de gehele productieketen informatie over
de risico's van stoffen en de manier waarop met deze stoffen moet worden omgegaan, moet worden
verstrekt door middel van een uitgebreid veiligheidsinformatieblad met blootstellingsscenario's. Deze
informatie dient door de registrant te worden verstrekt aan de producenten die met deze chemische
agentia aan de slag gaan (downstreamgebruikers) of aan het Europees Agentschap voor Chemische
stoffen (ECHA). In deze informatie moeten ook operationele omstandigheden en
risicobeheersmaatregelen voor een veilig gebruik worden opgenomen, bedoeld om de opleiding van
werknemers en de risicoanalyse te vergemakkelijken. Andersom heeft ook de registrant het recht om
door de downstreamgebruikers te worden geïnformeerd over de relevantie van de voorgestelde
risicobeheersmaatregelen.
Downstreamgebruikers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van een veilig gebruik van
chemische stoffen door in hun eigen onderneming veilig met stoffen om te gaan en relevante
informatie te communiceren aan hun leveranciers en hun klanten.
Een belangrijke wijziging door REACH is dat voortaan de bewijslast van de veiligheid van op de markt
gebrachte chemische agentia op de producenten berust en niet langer bij de overheid.

3.1.2. De Europese verordening betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels (CLP)
De Europese verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
(CLP) is op haar beurt een omzetting van het wereldwijde Globally Harmonised System of Classification
and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties. In deze Europese verordening worden de
gevaren- en voorzorgsaanduidingen en de pictogrammen vastgelegd zodat overal in de EU dezelfde
etiketten, verpakkingen en pictogrammen gebruikt worden voor gevaarlijke producten. Deze
elementen zijn een belangrijke bron van informatie om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

3.1.3. De Europese wetgeving betreffende brandpreventie en explosierisico’s
De Europese wetgeving over brandpreventie en explosierisico’s bestaat uit een groep van richtlijnen,
die gegroepeerd worden onder de benaming ATEX (ATmosphères EXplosives). De ATEX-regelgeving
valt uiteen in 2 luiken:
 de economische regelgeving met richtlijn 2014/34/EU (ATEX uitrusting) beschrijft de
voorwaarden waaraan apparaten en beschermingssystemen dienen te voldoen in zones met
explosierisico’s (EX -zones).
 de sociale regelgeving m.b.t. de bescherming van de werknemers met richtlijn 1999/92/EG
(ATEX werknemers) geeft de minimale veiligheidsmaatregelen die ondernemingen dienen te
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treffen ten aanzien van werknemers die kunnen worden blootgesteld aan explosieve
atmosferen.

3.2. Belgische wetgeving
In de volgende sectie wordt de belangrijkste Belgische regelgeving met betrekking tot het welzijn en
de gezondheid op het werk aangehaald.
KB van 11 maart 2002 Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk.
(BS 14.03.2002, Ed.2 errata BS 26.6.2002 ED.2). Dit KB is de basiswettekst betreffende de bescherming
van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en maakt deel uit van de codex voor welzijn
op het werk (Boek VI, Titel 1 Chemische agentia). Dit KB is de omzetting in Belgisch recht van de
Europese richtlijn 98/24/EG van 7 april 1998
•

• KB van 17 juli 2002 Koninklijk Besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot
regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op
het op de markt brengen of het gebruik ervan. (BS 29.08.2002). Dit KB is de omzetting in Belgisch recht
van de Europese richtlijnen 99/45/CE, 2001/59/CE, 2001/60/CE en 2001/58/CE

3.2.2. Wetgeving inzake chemische, kankerverwekkende, mutagene en
reprotoxische agentia op het werk
• KB van 2 december 1993 Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen
de risico's van blootstelling aan [kankerverwekkende en mutagene] agentia op het werk (B.S.
29.12.1993; erratum: B.S. 1.3.1994) is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 90/394.
Het werd gewijzigd door de KB’s van 13 juni 1996, 14 mei 1999 en 20 februari 2002. In de nieuwe
Codex welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017) werd in het KB van 28 april 2017 de term 'reprotoxisch'
niet opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd door het KB van 21 juli 2017. Het opschrift van boek VI van
de Codex wordt nu "Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia" . Ook titel
2 wordt gewijzigd in "Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia".

3.2.3. Wetgeving
over
chemische
moederschapsbescherming

agentia

in

kader

van

de

• KB van 2 mei 1995 Koninklijk besluit inzake moederschapsbescherming. (B.S. 18.5.1995; errata: B.S.
12.10.1995) is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19
oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling
en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG).Het werd gewijzigd door de KB’s van 28 augustus 2002, 20 juli 2015 (aanpassing aan
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels). In de nieuwe Codex welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017) werd de
moederschapsbescherming opgenomen in Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere
werknemerscategorieën Titel 5.– Moederschapsbescherming. Bijlage X.5-1 geeft de niet limitatieve
lijst van agentia , procedés en arbeidsomstandigheden voor de risicoanalyse
moederschapsbescherming. Bijlage X.5-2 geeft de lijst van verboden agentia en
arbeidsomstandigheden waarvoor onmiddellijke maatregelen dienen te worden genomen om het
risico op blootstelling uit te sluiten.
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3.2.4. Wetgeving over chemische agentia in het kader van de bescherming van
jongeren op het werk.
• KB van 3 mei 1999 Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S.
3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999). In de Codex is het terug te vinden in Boek X, Titel 3. Bijlage X.3-1
bevat een niet limitatieve lijst van agentia, procedés en werkzaamheden waarop verbodsbepalingen
en risicobeheersingsmaatregelen van toepassing zijn in het kader van de bescherming van jongeren.

3.2.5. Wetgeving met betrekking tot ontvlambare stoffen
• Het KB van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare,
licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen. (BS 15 mei 1998).

3.2.6. Wetgeving betreffende brandpreventie en explosierisico’s
Zoals hierboven reeds vermeld bij de Europese wetgeving, valt de wetgeving inzake explosierisico’s
uiteen in 2 luiken: de economische regelgeving en de sociale regelgeving voor de bescherming van de
werknemers met het KB van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door
explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (BS 5 mei 2003).
• Het KB van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van apparaten en
beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (KB
Explosieveilige apparatuur) (BS 29 april 2016). Het besluit is genomen op basis van de wet die de
veiligheid van producten regelt (wetboek economisch recht, art. IX.4). Het KB is een gedeeltelijke
omzetting van richtlijn 2014/34/EU.
• Het KB van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve
atmosferen gevaar kunnen lopen (BS 5 mei 2003). Dit KB is een omzetting van Europese richtlijn
1999/92/EG. Dit KB is opgenomen in de Codex Welzijn op het werk, in Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel
4.– Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer.
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4. Methodologie
4.1. Opzoekingen van de witte literatuur
Zie rapport van prof. Dorina RUSU

4.2. Opzoekingen van de grijze literatuur en van databanken
Grijze literatuur wordt gedefinieerd als "de literatuur die wordt voortgebracht door alle niveaus van
de overheid, academische wereld, zakenwereld en industrie, onder gedrukte of elektronische vorm,
doch die niet wordt gecontroleerd door commerciële uitgevers." (J Farace & Frantzen, 2000) Concreet
gaat het om o.a. rapporten, proefschriften, congresabstracts, technische specificaties en standaarden,
niet-commerciële vertalingen, technische en commerciële documentatie en rapporten en documenten
van overheidsinstellingen. Ongeveer 10% van alle literatuur die is opgenomen in Cochrane Reviews
behoort tot de grijze literatuur.( (Mallett & Clarke, 2002) Voorts tonen gepubliceerde studies (S Conn,
C Valentine, M Cooper, & J Rantz, 2003) (Hopewell, McDonald, Clarke, & Egger, 2007)een groter effect
dan niet gepubliceerde trials en blijkt dat de uitkomst van een meta-analyse of van een systematische
review beïnvloed kan worden indien geen grijze literatuur wordt geïncludeerd.
Omdat deze grijze literatuur echter moeilijk te vinden is, werd de volgende zoekstrategie aangewend.
Eerst werden de relevante overheden, onderzoeksinstellingen, universiteiten, beroepsverenigingen,
enz. en hun websites op zowel Europees als nationaal niveau opgelijst. Vervolgens werd binnen deze
websites gezocht naar rapporten, witboeken, masterproeven en doctoraatsthesissen, verslagen, enz.
over blootstelling aan gevaarlijke chemische producten op het werk. Ten derde werd de
sneeuwbalmethode aangewend door in de referenties van deze grijze literatuur en tussen de links
aangereikt in de websites, de opzoeking uit te breiden naar eventuele andere interessante
documenten. In deze opzoekingen werd zowel de Nederlandstalige, Franstalige als Engelstalige
literatuur aangeboord. Er werd enkel literatuur van na 2006 weerhouden, het jaar waarin de REACH
verordening van kracht werd.

5. Resultaten van de literatuurstudie
Er zijn heel wat databanken in verband met chemische agentia, die verschillende aspecten dekken.
Jammer genoeg zijn heel wat interessante databanken eigendom van bepaalde bedrijven, sectoren en
verenigingen, waardoor de toegankelijkheid beperkt of betalend is, maar vaak is geen toegang
mogelijk omwille van ‘fabrieksgeheim’.
Om het gebruiksnut van de opgesomde databanken te verbeteren, werd aan de volgende elementen
een score toegekend:
 Taal: score 1 indien de gegevens beschikbaar zijn in 1 van onze drie landstalen (Nederlands,
Frans of Duits) of in het Engels, score 0 indien andere taal
 Tijdperspectief: score 1 indien up-to-date, score 0 indien verouderd
 Toegankelijkheid: score 1 indien vrij en gratis beschikbaar, score 0 indien niet vrij en gratis
beschikbaar
Blootstellingsgegevens: score 1 indien aanwezig, score 0 indien geen.
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5.1. Overheidsregisters en databanken in verband met blootstelling
De Automatic System of Sorting of Risks (ASTR) is een databank die werd opgericht door het Slovaaks
ministerie van volksgezondheid. Zij bevat enkel informatie over het aantal werknemers met een
risicovol beroep. Informatie over de meetmethode, meetwaarden, enz. ontbreekt.
(http://www.uvzsr.sk/docs/vs/vyrocna_sprava_SR_2013.pdf)
BEOORDELING:






Taal: score 0 (Slovaaks)
Tijdperspectief: score 0 (laatste bijwerking in 1995)
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 0 (geen)

De Duitse overheidsdatabank van de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA-DB)
(zie
https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-undProdukte/Produktsicherheit/Produktinformation/Datenbank/Produktsicherheit_form.html?nn=8684
884&meldev.GROUP=1&prodkat.GROUP=1)
bevat
de
geaggregeerde
resultaten
van
blootstellingsmetingen voor een 80-tal stoffen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk over metingen van
inhaleerbare en respireerbare fracties. Deze meetgegevens werden opgenomen in de
HAzChem@Work studie (zie sectie 5.5.2 verderop).
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Duits)
Tijdperspectief: score 1
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk; enkel verplichte bronvermelding)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

Chempyl is een Poolse overheidsdatabank (zie http://www.bp.edu.pl/CIOPPortalWAR/
appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P13800141641345795944292) opgericht door het
Pools Centraal Instituut voor Arbeidsbescherming – Nationaal Onderzoeksinstituut. De databank bevat
gegevens over de blootstelling aan chemische agentia en aan stof in beroepscontext. De gegevens
kunnen worden gesorteerd per sector, type bedrijf en arbeidsproces.
BEOORDELING:






Taal: score 0 (Pools)
Tijdperspectief: score 1 (voortdurend bijgewerkt sinds 2011)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)
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Het register van het Roemeens Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling over Arbeidsveiligheid
(INCDPM) (zie http://www.inpm.ro/en/research-areas/chemical-and-biological-hazards/specificactivities.html) bevat de resultaten van blootstellingsmetingen sinds 2008. Het register werd nooit
omgevormd tot een databank. De gegevens zijn tijdgewogen gemiddelden (8 uur en/of 15 minuten)
en soms piekwaarden voor chemische agentia en partikels. Het register bevat ook informatie over de
toegepaste meetmethode, de omgevingsfactoren (temperatuur en druk), ventilatie en de
werkzaamheden die door de werknemers werden uitgevoerd tijdens de staalname. Ook deze gegevens
werden opgenomen in de HAzChem@Work studie (zie sectie 5.5.2. verderop) (Europese Commissie,
2016). De metingen werden uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om aan te
tonen dat de OEL’s werden gerespecteerd.
BEOORDELING:






Taal: score 0 (Roemeens)
Tijdperspectief: score 1
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

Het Pools Instituut voor Arbeidsgeneeskunde (NOFER) heeft een Central Register of Data on Exposure
to Carcinogenic or Mutagenic Substances, Mixtures, Agents or Technological Processes (zie
http://www.imp.lodz.pl/index.php?p=/home_en/dep/chem_safety/).
Het
register
bevat
blootstellingsgegevens op ondernemingsniveau voor meer dan 450 stoffen (enkelvoudige of in
mengsels), waaronder petroleumderivaten, benzeen, chroomtrioxide, acrylamide en nikkelsulfaat. Het
bevat ook gegevens over de duur en mate van blootstelling voor de stoffen waarvoor een Poolse OEL
werd vastgelegd (Konieczko, Pałaszewska-Tkacz, & Czerczak, 2013). De data werden verzameld sinds
1954 en sinds 2005 is de lijst met CRM-stoffen in overeenstemming met CLP.
BEOORDELING:






Taal: score 1- (Sommige informatie is nog in het Pools)
Tijdperspectief: score 1
Toegankelijkheid: score 0 (enkel toegankelijk voor Poolse overheid)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

5.2. Databanken met blootstellingsmetingen
Hieronder worden de verschillende databanken aangehaald, per thema in alfabetische
volgorde.
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5.2.1. Van overheden, instellingen en instituten
De COLCHIC-databank (zie http://www.portail-rrsstq.com/fiches/Colchic.html) werd in 1987 opgericht
door het Frans Nationaal Instituut voor veiligheid en gezondheid (INRS). Het bevat
blootstellingsresultaten van metingen die werden uitgevoerd door INRS en door acht regionale
ziekteverzekeringsfondsen (CRAM’s). COLCHIC bevat meer dan 4000 meetresultaten van blootstelling
aan meer dan 40 substanties, afkomstig van 48.607 meetbezoeken in 24.520 bedrijven. Bijkomend
bevat de databank informatie over sector, beroep, taak, ventilatie en methode van staalname. (Vincent
& Jeandel, 2001) (M Mater et al., 2013)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Frans)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk; onderzoeksdatabank)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

ExpoSYN (EU en Canada) is een databank met meetgegevens van vijf longcarcinogenen afkomstig van
18 Europese landen en van Canada (Peters et al., 2012). De metingen werden ingedeeld volgens agens
(kristallijne silica (42%), asbest (20%), chroom (16%), nikkel (15%) en PAK’s (7%) en beslaan de periode
van 1951 tot heden. Het is echter belangrijk om op te merken dat de 99% van de meetgegevens
dateren van na 1975. ExpoSYN moet dienen als basis voor een job exposure matrix (JEM) voor een
grote gepoolde analyse van case–control studies in verband met longkanker (de SYNERGY studie).
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk; onderzoeksdatabank)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

FINJEM of voluit Finnish Information System on Occupational Exposure Job-Exposure Matrix, werd
opgesteld in 1990 in opdracht van het Fins Instituut voor Gezondheid op het Werk (zie
http://www.ttl.fi/fi/rekisterit/finjem/Sivut/default.aspx). Deze databank bevat beroep- en
tijdspecifieke schattingen van blootstellingen aan verschillende agentia en factoren die voorkomen op
Finse werkplekken. Omwille van zijn transparante opbouw, kan FINJEM ook een nuttige gegevensbron
zijn voor toepassing buiten Finland. Gebruik van FINJEM wordt gecoördineerd door het Fins Instituut
voor Gezondheid op het Werk. (Kauppinen, Uuksulainen, Saalo, Mäkinen, & Pukkala, 2014)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk; onderzoeksdatabank)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)
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De International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) is een softwarepakket voor het
vastleggen, opslaan, onderhouden en uitwisselen van gegevens over intrinsieke en gevaarlijke
eigenschappen van chemische stoffen (zie https://iuclid6.echa.europa.eu/). Het programma werd
ontwikkeld door het European Chemicals Agency (ECHA) in samenwerking met de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De toepassing wordt gratis aangeboden en is in
het bijzonder nuttig voor chemische bedrijven en voor overheden. Het biedt ondersteuning bij de
verplichte informatieverstrekking opgelegd door de REACH verordening.
BEOORDELING:
 Taal: score 1 (Engels)
 Tijdperspectief: NVT (zelf te gebruiken)
 Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
 Blootstellingsgegevens: NVT
MEGA staat voor Messdaten zur Exposition gegenüber Gefahrstoffen am Arbeitsplatz. Deze databank
werd opgericht in 1972 door de Duitse Sociale Ongevallen verzekeringsinstellingen, de zogenaamde
MGU’s. In MEGA zijn de gegevens over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen van meer dan 60.000
bedrijven opgenomen. De data zijn afkomstig van atmosferische metingen en van materiaalanalyses
en verstrekken informatie over de industriële werkplaats, de productiemethodes, de gebruikte stoffen,
de beschermingsmaatregelen, de blootstellingssituatie en de omstandigheden van staalname en
chemische analyse. (Gabriel, Koppisch, & Range, 2010) (Gabriel, 2006) (Stamm, 2001)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Duits)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (enkel toegankelijk voor aangesloten verzekeraars)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

De National Exposure Database (NEDB) van de Health and Safety Executive van het Verenigd Koninkrijk
(equivalent van de arbeidsinspectie) telt ongeveer 19.000 afzonderlijke bezoeksrapporten over stoffen
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (zie http://data.gov.uk/dataset/national-exposuredatabase@2013-09- 05T13%3A51%3A54.148686). De meeste van deze rapporten bevatten
bemonsteringsgegevens, waarvan NEDB er ongeveer een miljoen heeft. De verstrekte informatie
betreft luchtconcentraties, blootstellingsniveaus in de ademhalingszone en totale blootstellingen op
basis van biomonitoring (bijdragen door inhalatie, huid en ingestie). Omdat de opgenomen informatie
tot op persoonlijk niveau kan herleid worden, is de databank niet vrij toegankelijk omwille van
bescherming van persoonsgegevens. (K Burns & L Beaumont, 1989)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

De SCOLA-databank werd in 2007 opgericht door het Frans Nationaal Instituut voor veiligheid en

gezondheid (INRS) om gegevens te verzamelen in het kader van de verplichte controle op naleving van
de wettelijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Het bevat gegevens van 11 stoffen,
waarvan de vijf meest gedetailleerde asbest, houtstof, kristallijne silica, lood en tolueen zijn. Het omvat
meer dan 1.000 metingen afkomstig van 33.075 bemonsteringen in 4.384 bedrijven. Bijkomend bevat
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de databank informatie over sector, beroep, taak, ventilatie en methode van staalname. (M Mater et
al., 2013)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Frans)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Score 0 (niet vrij toegankelijk; onderzoeksdatabank)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

De SIREP databank is eigendom van het Italiaans Instituut voor Beroepsmatige Veiligheid en
Gezondheid (ISPESL) (zie http://www.ispesl.it/). Ze bevat gegevens van beroepsmatige blootstelling
van 36.550 werknemers van 2778 bedrijven aan carcinogenen. De gegevens werden geregistreerd
tussen 1996 en 2005 en het is onduidelijk of deze gegevens verder worden bijgehouden. De gegevens
zijn enkel toegankelijk voor de Italiaanse overheid. (Scarselli et al. 2007)
BEOORDELING:






Taal: score 0 (Italiaans)
Tijdperspectief: score 0 (verouderd: bijgehouden tot 2005)
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

5.2.2. Private en industriële databanken
De databank van de AWE asfaltindustrie bevat blootstellingsmetingen die retrospectief kunnen
aangewend worden in epidemiologisch onderzoek naar het kankerrisico bij asfalteerders. Naast de
meetresultaten bevat de databank ook informatie over de productiekenmerken. (Burstyn, Kromhout,
& J Cruise, 2000)
BEOORDELING:





Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: niet gespecificeerd
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk: onderzoeksdatabank)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)
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De databank van de Improved Exposure Assessment for Prospective Cohort Studies and Exposure
Control in the Rubber Manufacturing Industry (EXASRUB) bevat relevante chemische blootstellingen in
de rubberindustrie. Daarnaast werd, door middel van statistische modellen- op basis van deze
meetgegevens een blootstellingsmatrix (job exposure matrix of JEM) opgesteld voor onderzoek naar
de gezondheidseffecten middels een gepoolde analyse, meta-analyse of vergelijking met nationale
analyses. (De Vocht et al., 2005)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

Het Industrial Minerals Association - Dust Monitoring Program (IMA-DMP) is een databank met
meetresultaten van blootstelling aan respireerbaar mineraal stof, in 2000 opgericht door de Industrial
Minerals Association (IMA-Europe). (zie http://exasrub.iras.uu.nl) Zij bevat ongeveer 28.000
blootstellingsmetingen van ongeveer 30 meetcampagnes bij ongeveer 5000 werknemers uit 35
bedrijven op 160 locaties in 23 landen, uitgevoerd aan de hand van eenzelfde protocol. (Houba,
Vlaanderen, Jongen, & Kromhout, 2009)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (enkel toegankelijk voor IMA-leden)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

PAPDEM (paper and pulp industry department exposure matrix) is een institutionele databank met
gegevens over de blootstelling aan carcinogenen bij werknemers uit de papier- en pulpindustrie. Deze
databank werd opgericht voor gebruik bij blootstellingsbeoordelingen voor epidemiologisch
onderzoek. De gegevens zijn afkomstig van 13 landen die hebben deelgenomen aan de multicentrische
studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC). Elke meting wordt
gekenmerkt door land, type papiermolen, aantal papiermolens, departement (productie of ander),
functie en gemeten agens, methode van staalname, meetresultaat uitgedrukt in de standaardeenheid,
duur en datum van de staalname, beoordeling van de representativiteit, uitvoerder van de meting,
doel van de meting en eventuele opmerkingen (bijv. over mogelijke verstoorders). De meeste
metingen werden uitgevoerd na 1980. De databank telt meer dan 31.000 meetresultaten van 246
verschillende chemische, waaronder anorganische gassen, organische mengsels, solventen, mineraal
stof, metalen en bio-aërosolen. (Kauppinen, Teschke, Savela, Kogevinas, & Boffetta, 1997)
BEOORDELING:







Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (niet vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)
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5.3. Informatiesystemen in verband met blootstelling
5.3.1. Over chemische agentia en chemische risico’s
CAREX (CARcinogen EXposure) databank is vandaag een internationaal informatiesysteem over de
beroepsmatige blootstelling aan carcinogenen, dat oorspronkelijk tot stand kwam dankzij
inspanningen van het Fins Instituut voor gezondheid op het werk (FIOH) (zie
https://www.ttl.fi/en/carex/). De databank bevat blootstellingsgegevens en schattingen van het aantal
blootgestelde werknemers per land, carcinogene stof en industriesector. Het bevat informatie over
139 carcinogenen die werden onderzocht door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
(IARC). Over de jaren werd de databank uitgebreid met bijkomende landen. (Kauppinen et al., 2000)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

De website “COSHH essentials” van de Britse Health & Safety Executive beschrijft hoe in een aantal
eenvoudige stappen de door chemische stoffen veroorzaakte gezondheidsrisico’s kunnen onderzocht
en beheerd worden. (zie http://www.coshh-essentials.org.uk) Daartoe worden twee types
informatiefiches (control guidance sheets) ter beschikking gesteld: industrie-specifieke en generieke.
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: NVT

De Europese ECHA-database bevat de gegevens van 19.834 stoffen afkomstig van 78.010
registratiedossiers. (zie https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/registered-substances)
De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de
situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De ECHA-databank bevat
indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en
geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen.
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: NVT
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eChemPortal is een portaal van de OESO dat vrije toegang biedt tot informatie over fysisch-chemische
eigenschappen
en
toxische
gegevens
van
chemicaliën.
(zie
eChemPortal,
http://www.oecd.org/env/ehs/risk-assessment/echemportalglobalportaltoinformation
onchemicalsubstances.htm) Op het eChem-portaal staan links naar grote hoeveelheden informatie,
bijeengebracht in het kader van beoordelings-programma's op nationaal, regionaal en internationaal
niveau. Het bevat ook indelingen die in overeenstemming zijn met nationale classificatieschema's
ofwel het mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
(GHS). Daarnaast verschaft het eChemPortal bepaalde informatie over de blootstelling aan en het
gebruik van chemische stoffen.
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: NVT

De Encyclopaedia of Occupational Health and Safety van de International Labour Organization (ILO)
omvat informatie over de gezondheidsrisico’s van chemische stoffen, chemische verbindingen en
mengsels
(zie http://www.ilo.org/safework/cis/WCMS_113329/lang--en/index.htm)
BEOORDELING:
 Taal: score 1 (Engels)
 Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
 Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
 Blootstellingsgegevens: NVT
Het Duitse GESTIS-project is onderverdeeld in verschillende databanken, met name:

GESTIS Substance Database,

GESTIS Biological Agents Database,

GESTIS -Stoffenmanager®,

GESTIS -Analytical methods,

GESTIS International limit values for chemical agents, met 1.700 grenswaarden

GESTIS DNEL list,

GESTIS-DUST-EX, met kenmerken van verbranding en ontploffing van meer dan 4.600
stofmonsters

GESTIS-scientific criteria documents.
Het project inzake gevaarlijke stoffen bevat gegevens van rond de 8.000 chemische stoffen en
biologische agentia op het werk. Het systeem is gekoppeld aan de blootstellingsdatabank MEGA (zie
hierboven)
en
aan
een
databank
met
veiligheidsinformatiebladen
(ISI).
(zie
http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/stoffdb)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Duits)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 0 (enkel toegankelijk voor aangesloten verzekeraars)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)

GISCHEM is een informatiesysteem over gevaarlijke stoffen dat tot stand werd gebracht door de Duitse
organisatie BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie). Het wordt aangeboden
als een web-based instrument. (zie http://www.gischem.de/index.htm) Het is bedoeld als hulpmiddel
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bij risicoanalyses. Het geeft een overzicht van specifieke gevaren en van de daaraan verbonden
preventiemaatregelen voor een aantal processen, zoals de productie van polyurethaanschuim, rubber,
epoxyharsen, polyesterharsen.
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Duits)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: NVT

De Hazardous Substances Data Bank (HSDB) is een register met toxicologische gegevens binnen het
Toxicology Data Network (TOXNET®) van de Britse National Library of Medicine (NLM). De databank is
gericht op de toxicologie van mogelijk gevaarlijke chemische stoffen en bevat meer dan 5.800 dossiers.
Het voorziet daarnaast informatie over menselijke blootstelling, arbeidshygiëne, noodprocedures,
milieubestemming, reglementaire vereisten, nanomaterialen en verwante domeinen. Alle data zijn
wetenschappelijk onderbouwd. De databank zelf is peer-reviewed. De databank is toegankelijk via
TOXNET. (zie https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: NVT

REGETOX 2000 staat voor REseau de GEstion des risques TOXicologiques. REGETOX is een
gestructureerde
methode
voor
de
evaluatie
van
chemische
risico’s.
(zie
http://www.regetox.med.ulg.ac.be/) Het werd ontwikkeld aan de Universiteit van Luik van 1994 tot
2000. REGETOX is gebaseerd op een piramide-analyse, die voor elke stap uitsluitend gebruik maakt
van die middelen en vaardigheden die nodig zijn voor de identificatie van het gevaar, het inschatten
van het risico en het zoeken naar oplossingen om het uit te schakelen of op zijn minst te beperken.
REGETOX vereist een goede kennis van de arbeidssituaties en weinig of geen toxicologische kennis.
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Frans)
Tijdperspectief: score 0 (verouderd)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: NVT

RISCTOX is een databank met informatie over meer dan 100.00 gevaarlijke chemische stoffen die gebruikt
worden in bedrijfscontext. De informatie omvat per product de CLP-classificatie, specifieke gezondheidsrisico’s,
specifieke milieurisico’s, relevante toepasselijke wetgeving. (zie https://risctox.istas.net/en/)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: NVT
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TOXPRO is een Belgische informatiewebsite dat in opdracht van het vroegere Fonds voor
Beroepsziekten (nu Fedris) werd ontwikkeld door de UCL, de VUB en de ULg. (zie
http://www.toxpro.be) De website bevat informatie over chemisch risico’s, het beheer van chemisch
risico’s, een lijst van de databases die gratis op internet beschikbaar zijn, en allerhande nuttige links.
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Nederlands/Frans)
Tijdperspectief: score 0 (verouderd)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: NVT

WOODEX is een Europese databank met gegevens over de beroepsmatige blootstelling aan houtstof.
De gegevens kunnen geklasseerd worden per land (van 15 EU-landen), per industrie (6 bedrijven uit
de houtsector en vier uit andere sectoren) en per blootstellingsniveau (5 niveaus). De databank bevat
blootstellingsmeetresultaten en expertbeoordelingen van de resultaten. Ook de blootstellingsniveaus
en het type houtstof zijn gepreciseerd. Daarnaast geeft de databank ook samenvattingen van
wetenschappelijke literatuur over de gezondheidseffecten van de inhalatie van houtstof. (Kauppinen
et al., 2006)
BEOORDELING:






Taal: score 1 (Engels)
Tijdperspectief: score 1 (up-to-date)
Toegankelijkheid: score 1 (vrij toegankelijk)
Blootstellingsgegevens: score 1 (aanwezig)
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5.3.2. Over gezondheidsrisico’s
EDETOX (Evaluations and predictions of DErmal absorption of TOXic chemicals) is een
onderzoeksproject gefinancierd door de Europese commissie. (zie https://apps.ncl.ac.uk/edetox/)
De databank is een van de uitkomsten van werkpakket 5 (WP5) van dit project. Deze is vrij
beschikbaar en bevat zorgvuldig geëvalueerde literatuurgegevens over percutane penetratie..
Haz-Map is een Amerikaanse databank met gegevens over de gezondheidseffecten van
beroepsmatige
blootstelling
aan
chemische
en
biologische
agentia.
(zie
https://hazmap.nlm.nih.gov/) Een troef van deze databank is dat zij een wetenschappelijk
onderbouwd verband legt tussen chemicaliën en beroeps(gerelateerde) ziekten. Voorts verbindt
deze databank functies en gevaarlijke taken aan beroeps(gerelateerde) ziekten en hun
symptomen. Deze databank wordt goed up-to-date gehouden.
Reprotox® is een commerciële en dus betalende databank over de effecten van meer dan 5000
chemische, fysische en biologische agentia op mannelijke en vrouwelijke fertiliteit, zwangerschap,
lactatie en neonatale ontwikkeling. De gegevens zijn afkomstig van dierenexperimenten, klinisch
onderzoek en in vitro studies. (zie https://reprotox.org/)

5.4. Belgische gegevens
5.4.1. Blootstellingsgegevens uit de jaarverslagen van de externe diensten voor
preventie en bescherming op het werk
Ook de kwaliteitsbeoordeling van de blootstellingsgegevens maakt deel uit van dit onderzoeksproject.
Samengevat kunnen we stellen dat de bruikbaarheid van deze blootstellingsgegevens beperkt is
omwille van de onduidelijkheid met betrekking tot de methodologie van gegevensverzameling binnen
de EDPBW’s. De toewijzing van risicocodes aan werknemers en de gehanteerde definitie van
‘blootstelling’ zijn niet duidelijk en gebeuren niet uniform tussen de verschillende EDPBW’s. Bovendien
worden deze risico’s uitsluitend aan werknemers toegekend om een gepaste gezondheidsscreening te
verzekeren. De blootstellingsgegevens uit de jaarverslagen kunnen met andere woorden hoogstens
een (onnauwkeurige) indicatie geven van de relevantie in de Belgische context. Daarom zijn deze
gegevens van bijzonder beperkt nut voor epidemiologisch onderzoek, voor de opvolging van
blootstelling van werknemers en voor beleidsontwikkeling door de bevoegde overheid.
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5.4.2. Biomonitoringsgegevens en omgevingsmetingen van de externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk
De meeste EDPBW’s zijn niet bereid hun biomonitoringsgegevens en omgevingsmetingen ter
beschikking te stellen voor onderzoeksdoeleinden. Wij vonden slechts één EDPBW bereid om deze
gegevens te delen. Het is moeilijk om algemene conclusies te trekken uit deze beperkte data aangezien
deze gegevens sterk afhankelijk zijn van het klantenprofiel van de betrokken EDPBW.

5.4.3. REACH registraties voor Belgische bedrijven
De REACH registraties voor Belgische bedrijven kunnen een aanwijzing geven voor het verbruik van
bepaalde stoffen in België. Maar ook hier hangen belangrijke beperkingen vast aan de cijfers. Ten
eerste dienen bedrijven pas te registreren wanneer zij een bepaald minimum tonnage van een
bepaalde stof gebruiken. Hiermee mist men een groot deel van het gebruik in de Belgische bedrijven
in het algemeen en in KMO’s in het bijzonder. Ten tweede vallen procesgegenereerde stoffen, zoals
dieseluitlaatgassen, lasrook, silica en houtstof, niet onder de REACH-wetgeving

5.4.4. Cijfers van door FEDRIS erkende beroepsziekten
Jaarlijks geeft FEDRIS (het voormalige Fonds voor de Beroepsziekten) cijfers vrij in verband met de
erkende beroepsziekten. De cijfers zijn echter niet enkel afhankelijk van de werkelijke incidentie van
beroepsziekten in de Belgische werknemerspopulatie. Ze zijn ook sterk afhankelijk van welke
aandoeningen opgenomen zijn op de lijst der beroepsziekten en welke niet. Beroepskankers (exclusief
asbestgebonden kankers) worden bijvoorbeeld zelden erkend.
Ook de striktheid van de gehanteerde criteria voor erkenning van beroepsziekte speelt een belangrijke
rol bij het aantal erkenningen. Dit zorgt ervoor dat de werkelijke incidentie van bepaalde
beroepsziekten waarschijnlijk hoger is dan het aantal erkende beroepsziekten.
Een ander nadeel van deze cijfers is dat men op deze manier meer de historische blootstelling in kaart
brengt dan de huidige blootstelling.

5.4.5. Omgevingsmetingen uit specifieke campagnes van Toezicht Welzijn
Er vonden de voorbije jaren een aantal campagnes plaats gericht op een aantal chemische agentia
waaronder silica, lasrook, styreen, chroom IV en rubberproductie. De metingen die plaatsvonden in
het kader van deze campagnes kunnen eveneens een indicatie geven over de blootstelling aan deze
specifieke stoffen. De bruikbaarheid in het kader van een prioriteringsoefening is echter ook beperkt.
Deze gegevens geven immers slechts informatie over een klein aantal specifieke agentia.

32

5.5. Europees wetenschappelijk onderzoek naar de blootstelling van
werknemers aan gevaarlijke chemische producten
5.5.1. SUMER
De Franse SUMER-studie (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels of medisch
toezicht op de blootstelling aan beroepsrisico’s) is een gezamenlijk project van het Franse Directoraat
Generaal Werk (DGT) en het Franse Directoraat Generaal Onderzoek en statistiek (Dares) van het
ministerie voor werk, werkgelegenheid, beroepsopleidingen en sociaal overleg. Dit onderzoek kende
door de jaren heen vier edities (1986-1987, 1994, 2002-2003 en 2009-2010) om rekening te houden
met de evoluties van technieken, economische factoren en arbeidsrisico’s. In deze literatuurstudie zal
enkel deze vierde versie uitgewerkt worden. Op dit ogenblik loopt de vijfde editie, 2016-2017. De
vierde editie vond plaats tussen januari 2009 en april 2010.
Het doel van SUMER bestaat erin om beroepsrisico’s te identificeren en om een aangepast preventieen beschermingsbeleid uit te werken voor de vaakst voorkomende gevaren. Deze gegevens zijn
bijzonder nuttig voor preventie-adviseurs om richting te geven aan hun preventie-acties, voor de
overheid om haar beleid en wetgeving aan te passen en voor wetenschappers om hun
onderzoeksprioriteiten te bepalen.
Voor de studie nemen arbeidsgeneesheren interviews af van werknemers tijdens hun verplichte
periodieke gezondheidsbeoordeling. Daarnaast werd aan de werknemers gevraagd om een vragenlijst
in te vullen over hun persoonlijke ervaring en psychosociale factoren. Zo heeft men twee vliegen in
een klap: de medische expertise van de arbeidsgeneesheer wordt volop benut en door de koppeling
aan de verplichte periodieke gezondheidsbeoordeling heeft men toegang tot een grote populatie,
zodat zelfs eerder zeldzame verschijnselen kunnen opgepikt worden.
Voor deze studie werden willekeurig 2400 (20%) arbeidsgeneesheren geselecteerd, die instonden voor
het onderzoek van 53.940 werknemers, waarvan er 47.983 (89%) bereid waren om deel te nemen aan
het onderzoek. De onderzoekers vonden hun steekproef representatief voor de ongeveer 22 miljoen
werknemers die Frankrijk in 2010 telde. De werknemers waren tewerkgesteld in zowel de private als
publieke sector.
De onderzoeksresultaten werden gewogen volgens de kenmerken van de arbeidsgeneesheer, volgens
de wettelijk opgelegde correlatie tussen de onderzoeksfrequentie en de frequentie van blootstelling
aan gevaarlijke werkomstandigheden, het aantal ontbrekende antwoorden, de kenmerken van de
werknemers en van de werkplek (geslacht, leeftijd, nationaliteit, werkrooster, sociaal-professionele
groep, sector en grootte van de werkplek).
Het onderzoeksrapport is verdeeld in aparte rubrieken voor de werkorganisatie (met inbegrip van het
werkrooster), gedragsfactoren en blootstelling aan schadelijke arbeidsomstandigheden.
De grote toegevoegde waarde van dit onderzoek is terug te vinden in de betrouwbare inzameling van
kwaliteitsvolle blootstellingsgegevens, die door de herhalingen om de 7 tot 8 jaar gelijke tred houdt
met de maatschappelijke, economische en technologische evolutie.
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5.5.2. HazChem@work
HazChem@Work is een studie in opdracht van het Directoraat Generaal werkgelegenheid, sociale
zaken en inclusie. Het studieproject liep van september 2014 tot oktober 2016. (Europese Commissie,
2016) De opdracht bestond erin een databank op te zetten en een model te ontwikkelen voor de
schatting van de beroepsmatige blootstelling aan een lijst van gevaarlijke chemicaliën in de lidstaten
van de Europese Unie en in de EVA/EER-landen. Het opzet bestond erin om te komen tot de oprichting
van een Europese databank met de beschikbare gegevens over chemische blootstellingen op Europese
werkplekken, om een overzicht krijgen van de blootstellingsomstandigheden, de aard van de gebruikte
gevaarlijke chemische producten, de aard van de bedrijven en sectoren, de omvang en het type van
de blootgestelde werknemers en de mate en duur van blootstelling voor verschillende groepen
werkers. Het uiteindelijke doel van deze databank bestaat erin een gedegen basis te vormen voor de
Europese politieke beleidsvoering met betrekking tot risicobeheersing, veiligheid en gezondheid op
het werk.
Voor dit onderzoeksproject werkten drie onderzoekspartners samen, nl. Kooperationsstelle Hamburg
(KOOP), het Roemeens Nationaal Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling in Milieubescherming
(INCDPM) en het Duits Federaal Instituut voor Arbeidsveiligheid en -gezondheid (BAuA).
Uit hun onderzoek blijkt dat de blootstellingsgegevens in de Europese lidstaten bijzonder moeilijk te
vergelijken zijn omwille van uiteenlopende manieren van gegevensverzameling, documentatie, andere
evaluatiestandaarden en niet-compatibele informatiesystemen. Dit werpt heel wat problemen op voor
deze Europese databank met betrekking tot uniformiteit en vergelijkbaarheid van de gegevens. Een
tweede uitdaging vormt de moeizame toegang tot de blootstellingsgegevens. Slechts 8 partijen met
1,397 datasets over 204 stoffen waren bereid om hun gegevens ter beschikking te stellen. Dat is
bijzonder schraal wetende dat in Europa 80-100 instellingen over relevante data beschikken. Volgens
de onderzoekers zijn gegevensbescherming en fabrieksgeheimen de grootste hinderpalen om deze
gegevens te delen. Zij kregen zelfs geen toegang tot de gegevens van REACH omdat ECHA met hen
geen overeenkomst wilde afsluiten over vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten. De
studiegroep schat dat - om de databank te laten functioneren - minstens 50 instellingen zouden
moeten bereid zijn hun blootstellingsgegevens beschikbaar te stellen. Ten derde zijn de meeste
databanken uitsluitend beschikbaar in de nationale taal.
Het eindrapport van de onderzoekers besluit dat een "Europese databank over gevaarlijke stoffen op
werkplekken het nuttigste is als de meerderheid van nationale gegevensverstrekkers op contractueel
vastgelegde en georganiseerde wijze deelnemen ".
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5.5.3. De Nordic Occupational Cancer (NOCCA) studie
De Nordic Occupational Cancer study (NOCCA) is een cohortstudie binnen de werkende bevolking van
Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Dankzij deze ruime populatie kunnen ook
zeldzame kankers bestudeerd worden en kleine risico’s per beroep en per beroepsmatige blootstelling
geïdentificeerd worden. Deze databank is driedimensioneel (meer dan 300 beroepen, meer dan 20
agentia en 4 tijdskaders over de periode 1945 tot 1994). De opgenomen blootstellingskenmerken zijn
zowel de prevalentie als de mate van blootstelling. (Kauppinen et al., 2009)
Ook in deze studie werd een selectie en prioritering doorgevoerd van agentia-beroepen-koppels
binnen het grote aantal beschikbare gegevens in de databank.

5.5.4. Europese prioriteringsoefeningen
Voor deze literatuurstudie werd op zoek gegaan naar recente (< 10 jaar oud) prioriteringsoefeningen
die werden uitgevoerd door of in opdracht van Europese instellingen of die afkomstig zijn uit EUlanden. Op basis van deze criteria konden 5 rapporten geïdentificeerd worden. Voor het opstellen van
een lijst van prioritaire stoffen, combineren de onderzoekers van deze vijf studies verschillende
criteria. De vaakst gebruikte criteria zijn het inherente gevaar van de chemische stoffen (hazards) en
indicatoren van blootstelling en verbruik.

5.5.4.1. Studies
PRIORITERING EN FOLLOW-UP ACTIES VOOR NIEUWE EN TOENEMENDE ARBORISICO’S VAN
STOFFEN
Op vraag van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid stelde het Nederlandse
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 een eindrapport op over de prioritering
en follow-up acties voor nieuwe en toenemende arborisico’s van stoffen (G Palmen & J Verbist, 2015).
De in 2014 berekende risicoscores werden gekoppeld aan informatie over de productie en/of het
gebruik van de stof of het mengsel om te komen tot prioriteitsklassen. De chemicaliën werden
ingedeeld in drie prioriteitsklassen: zeer hoge prioriteit, wanneer onmiddellijke actie vereist is, hoge
prioriteit wanneer actie vereist is en lage prioriteit wanneer minimale actie vereist is. Om tot deze
prioriteitstelling te komen werd voor elk product informatie verzameld over Europese beroepsmatige
grenswaarden (OEL’s), registratie, autorisatie en restrictie in REACH, CPL-classificatie, opname in
voortschrijdend communautair actieplan, voorkomen op de lijst met zeer zorgwekkende stoffen of op
andere lijsten. Op basis van deze informatie werd beslist welke actie vereist is om de nieuwe en/of
opkomende risico’s (NERC’s) te beheersen. RIVM kwam tot een lijst van 49 ‘nieuwe en toenemende’
stoffen die via inhalatie of contact met de huid gezondheidsklachten veroorzaken.
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EXPERT FORECAST ON EMERGING CHEMICAL RISKS RELATED TO OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH
Voor dit Europees onderzoek van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het
Werk (EU-OSH) werden experten bevraagd in drie opeenvolgende ronden om persoonlijke, niet
wetenschappelijk onderbouwde meningen uit te sluiten en om na te gaan of er een consensus werd
bereikt tussen de respondenten. Vervolgens werd een selectie van experten benoemd voor deelname
aan het onderzoek. Zo werden 31 geldige vragenlijsten van de eerste ronde, 35 van de tweede ronde
en 49 van de vierde ronde ingediend, afkomstig van 64 organisaties uit 19 Europese lidstaten, IJsland
en Zwitserland. (Brun, 2009)
Een eerste opkomende risicogroep zijn de partikels. In de top 10 van opkomende risico’s zijn drie
partikels terug te vinden, nl. nanopartikels en ultrafijne partikels, dieseluitstoot en minerale
kunstvezels. De experten waren het meest eensluidend over de risico’s in verband met nanopartikels
en ultrafijne partikels. Op de tweede plaats komt dieseluitstoot, gevolgd door minerale kunstvezels.
Deze laatste worden onderverdeeld in kiezelhoudende en niet-kiezelhoudende kunstvezels.
Een tweede opkomende risicogroep zijn de sensitiserende en allergene stoffen. Een eerste groep
betreft de epoxyharsen, wijdverbreid in lijmen, inkt, vernis, verf en zelf de binnenbekleding van
voedingsblikken. Epoxyharsen zijn een van de belangrijkste oorzaken van allergisch contacteczeem en
van huidsensitisatie. Verder werden de isocyanaten opgenomen als opkomend chemisch risico.
Isocyanaten vormen op de werkvloer niet alleen een risico tijdens de productie maar ook tijdens hun
gebruik (spuiten, lassen, vermalen, chemische of thermische degradatie). Isocyanaten worden
gebruikt in schuimen, vezels, elastomeren, isolatiemateriaal, verf en vernis. Op gezondheidsvlak zijn
isocyanaten verantwoordelijk voor irritatie van de slijmvliezen, dermatitis, astma.
Een derde groep van opkomende risico’s was dermale blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In Europa
staan huidziekten op de tweede plaats van vaakst voorkomende beroepsziekten, na musculoskeletale
aandoeningen. Het gaat dan om contactdermatitis, chemische brandwonden, urticaria, fotodermatitis,
vitiligo, infectieuze dermatitis en huidkanker.
Ten vierde werden sectorspecifieke chemische risico’s opgenomen als opkomend risico. Voorbeelden
daarvan zijn de gevaarlijke stoffen die gebruikt worden bij de afvalverwerking en in de bouwsector.
Voor de afvalverwerkende sector komen deze chemische risico’s bovenop de evidente biologische
risico’s. Deze sector kampt met een ziektecijfer dat 50% hoger is en met 6 keer meer infectieziekten
dan bij werknemers uit andere sectoren. De chemische risico’s waaraan afvalverwerkers worden
blootgesteld zijn volatiele organische componenten (VOC’s), stof, lood, cadmium, kwik en
polychloorbifenyl (PCB’s), dioxines, furanen.
Bouwvakkers worden bovenop hun blootstelling aan lawaai en trillingen, ook blootgesteld aan
gevaarlijke chemische stoffen, zoals minerale vezels en asbest, kristallijne silica, houtstof, solventen,
oliën, harsen, cementproducten met chroom VI, lood,
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Tot slot blijken enkele opkomende risico’s verband het gevolg van de combinatie van chemische
risico’s met organisatiefactoren, zoals KMO’s en uitbesteding/onderaanneming. In Europa zijn 66%
van de werknemers in de private sector tewerkgesteld in KMO’s. Vaak ervaren KMO’s moeilijkheden
om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot de analyse en beheersing van
chemische risico’s op de werkvloer. Daarbij komen de vaak beperkte kennis, het ontbreken van een
preventie-adviseur, de veiligheidscultuur waarin chemische risico’s aanzien worden als ‘part of the job’
en de kosten in verband met het naleven van de wettelijke verplichtingen.
De forse stijging van aan onderaannemers uitbestede werkzaamheden zorgt voor een opkomende
bezorgdheid voor een combinatie van beroepsrisico’s. Waar vroeger vooral schoonmaak en
onderhoud werden uitbesteed, worden vandaag heel wat hoogrisicowerkzaamheden uitbesteed in tal
van sectoren. De problemen situeren zich op vlak van de werkuren, opleiding, inzicht en kennis.
Daardoor zijn onderaannemers en hun werknemers kwetsbaarder voor veiligheids- en
gezondheidsrisico’s.
PRIORITERING EN FOLLOW-UP ACTIES VOOR NIEUWE EN TOENEMENDE ARBORISICO’S VAN
STOFFEN
Voor de prioriteringsoefening als onderdeel van het HazChem@Work project verwijzen wij naar
rubriek 5.2.2. hogerop in dit werk (Europese Commissie, 2016).

INVENTARISATIE MEEST VOORKOMENDE KANKERVERWEKKENDE STOFFEN OP DE
WERKVLOER IN EUROPA
Op verzoek van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid stelde het Nederlandse RIVM in
2015 een short list op van kankerverwekkende stoffen en mengsels waar Europese werknemers het
meest worden aan blootgesteld (Puts & Ter Burg, 2015). Hierin worden ook procesgegenereerde
carcinogene stoffen, mengsels en arbeidsprocessen en mengsels opgenomen, zoals uitlaatgassen. Zij
maakten een classificatie van carcinogene stoffen (hazard) op basis van blootstellinggegevens van
werknemers uit 6 verschillende Europese databanken. Deze lijst is bedoeld om de veiligheid van
werknemers te vergroten en om te dienen als prioriteitenlijst voor het vaststellen van bindende
grenswaarden. Op dit ogenblik worden in elke lidstaat van de Europese Unie de grenswaarden voor
kankerverwekkende stoffen op andere manieren afgeleid.

5.5.4.2. Criteria voor prioritering van gevaarlijke chemische producten
Omdat het in deze studie budgettair onmogelijk is om binnen het tijdbestek van één jaar alle
gevaarlijke chemische agentia te onderzoeken in alle bedrijfssectoren en/of alle beroepen, dient een
prioriteitenlijst te worden opgesteld. Om deze selectie op wetenschappelijk gefundeerde wijze te
kunnen maken, werden in de literatuur de courant gebruikte criteria opgezocht. Deze worden
achtereenvolgens hierna kort overlopen.
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IN FUNCTIE VAN HET INHERENTE GEVAAR VAN DE CHEMISCHE STOFFEN (HAZARDS)
Bepaalde onderzoeken richten zich specifiek op gevaarlijke chemische producten met welbepaalde
chemische eigenschappen, zoals bijv. aromatische amines of zware metalen.
IN FUNCTIE VAN DE GEZONDHEIDSEFFECTEN
De selectie van chemische agentia in functie van hun gezondheidseffecten biedt het bijkomend
voordeel dat zij onmiddellijk kunnen gekoppeld worden aan preventiemaatregelen. De ernst van de
gezondheidseffecten is een belangrijk criterium dat in tal van onderzoeken en publicaties gehanteerd
wordt.
Een andere beoordelingswijze in functie van de gezondheidseffecten bestaat erin de chemische
agentia te bestuderen die aanleiding geven tot (erkende) beroepsziekten of beroepsgerelateerde
aandoeningen. In de Belgische context is het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) hier de
bron
bij
uitstek.
(http://fedris.be/sites/default/files/assets/
NL/Statistieken/Statistische_jaarverslagen_BZ/eerste_statistieken_2016.pdf)
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IN FUNCTIE VAN HET VERBRUIK
Een ander valabel criterium voor de prioritering betreft het verbruik van een gevaarlijk chemisch
product: de hoeveelheid die jaarlijks in een industriesector wordt verwerkt of die jaarlijks wordt
ingevoerd.
Ook via de registraties bij REACH kunnen we in zekere mate informatie halen over het verbruik van
bepaalde stoffen in België. Op dit moment is registratie verplicht voor alle stoffen die geproduceerd of
geïmporteerd worden vanaf 100 ton per jaar. Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR
1A, 1B) dienen geregistreerd te worden vanaf 1 ton per jaar. Vanaf 2018 dienen alle stoffen vanaf 1
ton per jaar geregistreerd te worden. Procesgegenereerde stoffen, zoals dieseluitlaatgassen, lasrook,
silica en houtstof, vallen echter niet onder de REACH wetgeving
Een bijzondere categorie die hier kan ondergebracht worden zijn de nieuwe producten (emerging
agents) waarover nog weinig veiligheidsinformatie bestaat. Zij worden echter meestal in relatief kleine
hoeveelheden verwerkt, gebruikt of ingevoerd. De gezondheidseffecten die gepaard gaan met deze
agentia zijn bijgevolg moeilijk te detecteren.
IN FUNCTIE VAN DE BLOOTSTELLING
De mate van blootstelling aan bepaalde chemische agentia zou eveneens kunnen meegenomen
worden in een prioritiseringsoefening. Hierbij denken we voornamelijk aan de gegevens die de externe
en interne diensten voor preventie en bescherming op het werk rapporteren in het jaarverslag.
Ook vanuit de Franse SUMER-studie kan men blootstellingsgegevens halen. In deze studie wordt aan
getrainde arbeidsgeneesheren gevraagd de blootstellingen van werknemers tijdens hun medisch
onderzoek te registreren. In 2010 namen 2400 Franse arbeidsgeneesheren deel die
blootstellingsgegevens verzamelden van 54000 werknemers, wat een representatief beeld geeft van
de blootstelling van de volledige Franse werknemerspopulatie.
Biomonitoringsgegevens en omgevingsmetingen uit de externe diensten geven ook een aanwijzing
voor de mate van blootstelling bij de werknemers. Ook Toezicht Welzijn op het Werk beschikt over
omgevingsmetingen die uitgevoerd werden in het kader van specifieke campagnes.
IN FUNCTIE VAN DE BEDRIJFSSECTOR
In de Franse SUMER-studie kwam men dankzij de analyse van alle verzamelde gegevens tot een
selectie van sectoren met de hoogste blootstelling aan gevaarlijke chemische producten (SchulzeMarmeling, 2013). Deze sectoren waren in dalende lijn van blootstelling aan chemische risico’s de
bouwsector (61%), openbare ziekenhuizen (55%), industrie (45%) en land- en tuinbouw (43%).
Bijkomende factoren die hierbij in acht dienen te worden genomen zijn dat werknemers uit de
bouwnijverheid en openbare ziekenhuizen worden blootgesteld aan minstens drie chemische agentia
(Arnaudo et al., 2013). In ziekenhuizen wordt bovendien frequent (37%) gebruik gemaakt van
solventen (voornamelijk alcoholen).
Een andere vaststelling was dat bouwvakkers aan minstens één carcinogeen worden blootgesteld. De
door hun artsen gerapporteerde carcinogenen waren dieseluitstoot, petroleum, houtstof en
kristallijne silica.

39

6. Literatuurlijst
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg. (2014). Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem. Geraadpleegd
van www.werk.belgie.be/DownloadAsset.aspx?id=41496
Arnaudo, B., Léonard, M., Sandret, N., Cavet, M., Coutrot, T., Rivalin, R., & Thierus, L. (2013). Les risques
professionnels en 2010: de fortes différences d’exposition selon les secteurs (1.28MB PDF).
Geraadpleegd van http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-010.pdf
Brun, E. (2009). Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health
(EUROPEAN
RISK
OBSERVATORY
REPORT).
Geraadpleegd
van
https://osha.europa.eu/en/tools-andpublications/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks
Burns, D., & Beaumont, P. (1989). The HSE National Exposure Database-(NEDB). Ann Occup Hyg, 33, 114.
Burstyn, I., Kromhout, H., & J Cruise, P. (2000). Designing an international industrial hygiene database
of exposures among workers in the asphalt industry. Ann Occup Hyg, 44, 57-66.
Conn, V., Valentine, J., Cooper, H., & JRantz, M. (2003). Grey literature in meta-analyses. Nurs Res,
52(4), 256-261.
De Vocht, F., Straif, K., Szeszenia-Dabrowska, N., Hagmar, L., Sorahan, T., Burstyn, I., . . . Kromhout, H.
(2005). A database of exposures in the rubber manufacturing industry: design and quality
control. Ann Occup Hyg, 49, 691-701.
Endocrine disruptors. (2016, 8 juni). Geraadpleegd op 27 mei 2018,
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/definitions/endodis_en.htm

van

European Commission High Level Group on the competitiveness of the European chemicals industry.
(2009). Final Report: European Chemical Industry, Enabler of a Sustainable Future, European
Communities (ISBN 978-92-79-12230-9, DOI 10.2769/12236). Geraadpleegd van
www.cefic.be/en/HLG-final-report.html
Europese Commissie. (2016). Service contract to create a database and develop a model to estimate
the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in the Member States of the
European Union and in the EFTA/EEA countries (No VT/2013/079). Geraadpleegd van
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17483&langId=en
Farace, J., & Frantzen, J. (Reds.). (2000). 4th International Conference on Grey Literature : New Frontiers
in Grey Literature - GL '99 (-). Geraadpleegd van http://www.greylit.org/about
Gabriel, S. (2006). The BG Measurement System for Hazardous Substances (BGMG) and the Exposure
Database of Hazardous Substances (MEGA). Int J Occup Saf Ergon, 12(1), 101-104.
Geraadpleegd van http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16554004
Gabriel, S., Koppisch, D., & Range, D. (2010). The MGU—a monitoring system for the collection and
documentation of valid workplace exposure data. Gefahrst Reinhalt L, 70, 43-79.
Gevaarlijke
stoffen.
(2016).
Geraadpleegd
op
https://osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances

27

mei

2018,

van

Hopewell, S., McDonald, S., Clarke, M., & Egger, M. (2007). Grey literature in meta-analyses of
randomized trials of health care interventions. Cochrane Database Syst Rev, 18(42), 1-12.
doi:10.1002/14651858.MR000010.pub3
40

Houba, R., Vlaanderen, J., Jongen, R., & Kromhout, H. (2009). Building an industry-wide occupational
exposure database for respirable mineral dust—experiences from the IMA dust monitoring
programm. J Phys: Conf Ser, 151, 43-45. doi:10.1088/1742-6596/151/1/012047
Kauppinen, T., Heikkilä, P., Plato, N., Woldbæk, T., Lenvik, K., Hansen, J., . . . Pukkala, E. (2009).
Construction of job-exposure matrices for the Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA). for
the Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA), Acta Oncologica, 48(5), 791-800.
doi:10.1080/02841860902718747
Kauppinen, T., Teschke, K., Savela, A., Kogevinas, M., & Boffetta, P. (1997). International data base of
exposure measurements in the pulp, paper and paper product industries. Int. Arch. Occup.
Environ. Health, 70, 119-127.
Kauppinen, T., Toikkanen, J., Pedersen, D., Young, R., Ahrens, W., BoVetta, P., . . . Kogevinas, M. (2000).
Occupational exposure to carcinogens in the European Union. Occupational and
Environmental
Medicine,
57,
10-18.
Geraadpleegd
van
http://oem.bmj.com/content/oemed/57/1/10.full.pdf
Kauppinen, T., Uuksulainen, S., Saalo, A., Mäkinen, I., & Pukkala, E. (2014). Use of the Finnish
Information System on Occupational Exposure (FINJEM) in Epidemiologic, Surveillance, and
Other. Ann Occup Hyg, 58(3), 1-7. doi:10.1093/annhyg/met074
Kauppinen, T., Vincent, R., Liukkonen, T., Grzebyk, M., Kauppinen, A., Welling, I., . . . Savolainen, K.
(2006). Occupational exposure to inhalable wood dust in the member states of the European
Union.
Ann
Occup
Hyg,
50,
549-561.
Geraadpleegd
van
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16571638
Konieczko, K., Pałaszewska-Tkacz, A., & Czerczak, S. (2013). Chemical carcinogenic and mutagenic
agents in the workplace, Poland, 2008–2010. Medycyna Pracy, 64(2), 181-192.
Mallett, S., & Clarke, M. (2002). The typical Cochrane review. How many trials? How many participants?
Int J Technol Assess Health Care, 18(4), 820-823.
Mater, G., Jeandel, B., Clerc, F., Wild, P., Paris, C., & Lavoué, J. (2013). Descriptive analysis of the French
occupational exposure databanks COLCHIC and SCOLA. Occup Environ Med, 70(A), 2.
Geraadpleegd van http://oem.bmj.com/content/70/Suppl_1/A2.2.abstract
Palmen, N., & Verbist, K. (2015). Prioritization of new and emerging chemical risks for workers and
followup
actions
(RIVM
Report
2015-0091).
Geraadpleegd
van
https://rivm.openrepository.com/rivm/bitstream/10029/559415/3/2015-0091.pdf
Parent-Thirion, A., Biletta, I., Cabrita, J., Vargas-Llave, O., Vermeylen, G., Wilzyska, A., & Wilkens, M.
(2016). Sixth European Working Conditions Survey – Overview report. Geraadpleegd van
https://www.eurofound.europa.eu/nl/publications/report/2016/working-conditions/sixtheuropean-working-conditions-survey-overview-report
Peters, S., Vermeulen, R., Olsson, A., Van Gelder, R., Kendzia, B., Vincent, R., . . . Kromhout, H. (2012).
Development of an exposure measurement database on five lung carcinogens (ExpoSYN) for
quantitative retrospective occupational exposure assessment. Ann Occup Hyg, 56(1), 70-79.
Geraadpleegd
van
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21989165
https://doi.org/10.1093/annhyg/mer081
Puts, C., & Ter Burg, W. (2015). Identifying prevalent carcinogens at the workplace in Europe (RIVM
Letter
report
2015-0107).
Geraadpleegd
van
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=edc3ded7-524f-403d-b5a32f147bfd6399&type=org&disposition=inline
41

Scarselli, A., Montaruli, C., & Marinaccio, A. (2007). The Italian Information System on Occupational
Exposure to Carcinogens (SIREP): Structure, Contents and Future Perspectives. Ann Occup Hyg,
51(5), 471-478. doi:10.1093/annhyg/mem022
Schulze-Marmeling, S. (2013). Working conditions and occupational risks: SUMER 2010. Geraadpleegd
van
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/ewco/surveyreports/FR13010
11D/FR1301011D.pdf
Stamm, R. (2001). MEGA-Database: one million data since 1972. Appl Occup Environ Hyg, 16, 159-163.
Vincent, R., & Jeandel, B. (2001). COLCHIC-occupational exposure to chemical agents database: current
content and development perspectives. Appl Occup Environ Hyg, 16, 115-121.

42

2b. Literatuur studie naar de de
blootstelling van Belgische
werknemers aan gevaarlijke
chemische producten:
de witte literatuur

Dorina Rusu1,2 , Anne-Marie Temmerman3,4, Steven Ronsmans5,
Sara Pauwels5, Antoon De Schryver5,7, Lutgart Braeckman3 en
Lode Godderis6,7
1 Université

de Liège (ULg)

2 SPMT-ARISTA
3 UGent,

Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde
OCMW Brugge
5 Universiteit Antwerpen (UA), Departement Epidemiologie en Sociale Geneeskunde
6 KU Leuven, Centrum voor Omgeving en Gezondheid
7 IDEWE
4

November 2018

43

Table des matières
1.

Introduction

2.

Objectifs de la recherche

3.

Méthodologie
3.1.

DONNEES DISPONIBLES EN BELGIQUE ET BESOINS EN CONNAISSANCES

3.2.

FOCUS SUR LA LITTÉRATURE FRANCAISE INCLUANT L’ENQUETE SUMER

3.3. TROUVER LES METHODES QUI SONT UTILISEES POUR ESTIMER L’EXPOSITION
DES TRAVAILLEURS AUX PRODUITS CHIMIQUES
3.4.
4.

5.

VALEURS D’EXPOSITION PUBLIÉES

Résultats et discussion
4.1.

DONNEES DISPONIBLES EN BELGIQUE ET BESOINS EN CONNAISSANCES

4.2.

FOCUS SUR LA LITTÉRATURE FRANCAISE INCLUANT L’ENQUETE SUMER

4.3.

ENQUETE SUMER DANS LA LITTERATURE GRISE

4.4.

MÉTHODES GÉNÉRALEMENT UTILISÉES POUR ÉVALUER L’EXPOSITION

4.5.

VALEURS D’EXPOSITION PUBLIEES

Conclusion

Bibliographie

44

1.

Introduction

Vu la durée de notre vie passée au travail et l’évolution continue de l’environnement professionnel et
des technologies, une estimation correcte de l’exposition professionnelle permettrait de mieux gérer
les effets sur la santé et cibler les mesures de prévention pour éviter ces effets. Les mesures
d’ambiance n’étant pas toujours possibles et le monitoring biologique faisant qu’acter une
contamination, l’étude en cours se penche sur d’autres façons d’estimer cette exposition. Ceci peut
également s’avérer utile si l’on souhaite caractériser des expositions par le passé quand aucune
mesure n’est plus disponible.

2.

Objectifs de la recherche

Comme stipulé dans le projet, cette recherche avait pour objectif de :




faire le point sur les données disponibles en Belgique sur l'exposition des travailleurs aux
substances chimiques dangereuses et faire le point sur les besoins en connaissances de cette
exposition;
focus sur la littérature scientifique française incluant l’enquête SUMER
trouver les méthodes qui sont utilisées pour estimer l’exposition des travailleurs aux produits
chimiques
comparer les valeurs d’exposition publiées avec les valeurs obtenues lors de notre étude

3.

Méthodologie




Lors de l'étude de la littérature, nous avons utilisé « PRISMA » (Preferred Reporting Items for
Systematic reviews and Meta-Analyses ; Moher et al, 2009) comme une ligne directrice. La recherche
de la littérature scientifique a été réalisée en « PubMed » et SCOPUS. Un protocole de recherche
spécifique a été établi pour répondre à chaque objectif de recherche.

3.1.
DONNEES DISPONIBLES
CONNAISSANCES

EN

BELGIQUE

ET

BESOINS

EN

Nous avons utilisé une stratégie qui combine les « MeSH terms » et des mots clés en recherche libre.
Des opérateurs booléens ont été utilisés soit pour élargir, soit pour croiser les listes de références.
La figure 1 présente schématiquement la stratégie utilisée. Le choix de l’équipe a été de travailler avec
un nombre limité de produits considérés prioritaires dans un premier temps, ce qui a permis de
restreindre la recherche. Comme cette stratégie a été employée pour tous les produits choisis, les
résultats en terme de nombre de publications sont présentés dans le tableau 1.
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FIGURE 1: PROTOCOLE DE RECHERCHE SCHÉMATISÉ SELON PRISMA (MOHER ET AL, 2009).
Ont été retenus les articles ayant au moins l’abstract en anglais. Nous avons restreint la recherche aux
10 dernières années – ce qui équivaut aux données post-REACH et aux données humaines. L’analyse
graduelle des titres, des abstracts et dans certains cas, des articles en texte intégral a montré qu’un
nombre important des références sélectionnées avait comme sujet : les pathologies en relation avec
une exposition, les effets sur la santé, les mécanismes physiopathologiques d’action, le cancer… très
peu étant finalement dédiées à l’estimation de l’exposition aux produits choisis.
Le critère d’inclusion principal des articles retenus a été l’existence de données permettant d’évaluer
l’exposition et la présence d’une exposition professionnelle. Ont été exclus les articles : ciblant
l’exposition environnementale, dédiés à une population spécifique (adolescents, enfants, mères
enceintes) ou à l’exposition dans une zone géographique, de même que les articles consacrés
uniquement au biomonitoring, aux marqueurs biologiques d’une maladie, aux techniques de mesure
et aux cas cliniques.

Diesel exhaust

Wood dust

Formaldehyde

Asbestos

Isocyanates

Benzene

Organic solvents

Lead

Beryllium

Resin

Ceramic fiber

Welding fume

Cadmium

Total réf
Retenues
Full
text
analysés
Incluses

Crystalline silica

Le tableau 1 reprend le nombre de références obtenu par produit selon les différentes étapes de
sélection utilisant la stratégie PRISMA.

6
3
1

10
3
0

2
0
0

6
1
1

15
4
0

6
4
2

12
5
0

5
3
2

162
35*
32

0
0
0

6
4
1

0
0
0

0
0
0

41
7
4

0

0

0

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

TABLEAU 1 : NOMBRE DE RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES PAR LA RECHERCHE EN PUBMED PAR MOT CLÉ ET PAR PRODUIT ;
*ARTICLES DE REVIEW UNIQUEMENT.
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Vu le nombre trop élevé de références généré par le protocole de recherche, dans le cas du plomb ont
été retenues uniquement les publications de type review.

3.2.
FOCUS SUR LA LITTÉRATURE FRANCAISE INCLUANT L’ENQUETE
SUMER
Pour répondre à cette question de recherche nous avons construit un nouveau protocole qui est
schématisé dans la figure 2.

FIGURE 2: PROTOCOLE DE RECHERCHE DANS LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE EN LANGUE FRANÇAISE SELON LA STRATÉGIE
PRISMA (MOHER ET AL, 2009)
Les références ont été obtenues par recherche en PubMed et SCOPUS. Deux recherches ont été
conduites en PubMed, une qui combinait les mots MeSH et la recherche en mots libres concernant
l’exposition professionnelle aux agents choisis et la seconde consacrée plus précisément aux
publications concernant l’enquête SUMER. Une recherche en SCOPUS a également été conduite
concernant l’enquête SUMER. Les mêmes limitations : articles en français des 10 dernières années et
concernant l’homme, ont été appliquées. Cependant, très peu d’articles en français sont disponibles
en texte intégral.
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3.3.
TROUVER LES METHODES QUI SONT UTILISEES POUR ESTIMER
L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AUX PRODUITS CHIMIQUES
Nous avons utilisé une stratégie qui combine les « MeSH terms » et des mots clés en recherche libre.
Des opérateurs booléens ont été utilisés soit pour élargir, soit pour croiser les listes de références.
La figure 3 présente schématiquement la stratégie utilisée. Comme cette stratégie a été employée
pour tous les produits choisis, les résultats en terme de nombre de publications sont présentés dans
le tableau 2.

FIGURE 3: REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU PROTOCOLE DE RECHERCHE UTILISÉ SELON PRISMA (MOHER ET AL,
2009)
Ont été retenus les articles ayant au moins l’abstract en anglais. Nous avons restreint la recherche aux
10 dernières années – ce qui équivaut aux données post-REACH et aux données humaines. Le mot
« europe » a été ajouté en texte libre pour limiter les résultats aux pays européens ayant un niveau
comparable d’industrialisation par rapport à la Belgique.
Le critère d’inclusion principal des articles retenus a été l’existence de données permettant d’évaluer
l’exposition et la présence d’une exposition professionnelle. Ont été exclus les articles : ciblant
l’exposition environnementale, dédiés à une population spécifique (adolescents, enfants, mères
enceintes) ou à l’exposition dans une zone géographique, de même que les articles consacrés
uniquement au biomonitoring, aux marqueurs biologiques d’une maladie, aux techniques de mesure
et aux cas cliniques.
Les nombres de résultats obtenus par produit lors des différentes étapes de la stratégie de recherche
sont repris dans le tableau 2. Pour certains des produits choisis ont été sélectionnés les papiers de type
review uniquement vu le nombre trop élevé de références produit par la recherche standard.
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Crystalline silica

Diesel exhaust

Wood dust

Formaldehyde

Asbestos

Isocyanates

Benzene

Organic solvents

Lead

Beryllium

Resin

Ceramic fiber

Welding fume

Cadmium

Total réf
Retenues
Full
text
analysés
Inclus

48
23
14

151
35
19

54
29
12

90
24
13

435
23*
4

32
22
13

124
9*
4

52
31
13

1427
29*
1

17
7
1

49
17
7

3
3
1

35
28
13

190
6*
0

5

3

4

5

1

2

0

1

1

1

0

1

1

0

TABLEAU 2: NOMBRE DE RÉSULTATS OBTENUS EN APPLIQUANT LE PROTOCOLE DE RECHERCHE. * PUBLICATIONS DE TYPE
REVIEW

A ces articles nous avons ajouté des papiers cités par ceux résultés de la recherche et qui nous ont
paru intéressants lors de l’exploration des textes.

3.4.

VALEURS D’EXPOSITION PUBLIÉES

Nous avons retenu dans cette catégorie les valeurs d’exposition publiées dans les articles provenant
de toutes les recherches précédentes.

4.

Résultats et discussion

Au niveau des publications consacrées à l’estimation de l’exposition professionnelle aux produits
chimiques toxiques, trois types d’approche ont été constatés : enquêtes, matrices d’exposition et
modélisation à partir de quelques mesures effectuées. La plupart des enquêtes se sont déroulés sous
forme d’un questionnaire auto-administré ou rempli par le travailleur à l’aide d’un professionnel.

4.1.
DONNEES DISPONIBLES
CONNAISSANCES

EN

BELGIQUE

ET

BESOINS

EN

Le nombre final de références généré par la recherche n’est pas très élevé (n = 7), et ce, pour tous les
produits inclus dans l’étude. Pour certains d’entre eux il n’y même pas de résultat. De plus, à l’analyse
des abstract et du texte intégral de ces références, un grand nombre ont été exclues car liées à
l’exposition environnementale. L’exposition professionnelle était le plus souvent évoquée dans le
contexte de la présence d’une pathologie mais sans une réelle analyse de l’exposition professionnelle
au produit concerné en terme de durée et intensité de l’exposition. L'augmentation des données
probantes étayant la relation entre certaines expositions professionnelles et certaines pathologies
rend primordiale une plus fine caractérisation de cette exposition. L’étude de Vangronsvelde et ses
collaborateurs comparent différentes alternatives de travail dans l’industrie des panneaux en bois pour
limiter l’utilisation des résines à base de formaldéhyde ayant comme objectif final de réduire les
émissions de formaldéhyde dans les bâtiments. C’est à ce titre que l’exposition des travailleurs a été
évaluée.
L’exposition aux solvants organiques a été explorée dans le cadre de la présence d’apnées du sommeil
chez ces travailleurs (Godderis et al, 2011). Une autre publication (Viaene et al, 2009), explore la
présence de cette pathologie dans ce même contexte d’exposition professionnelle dans un article de
review. Les travailleurs chroniquement exposés à de faibles niveaux de solvants organiques peuvent
éprouver des apnées du sommeil, ce qui peut expliquer l'excès de fatigue, les pertes de concentration
et les problèmes de mémoire souvent signalés.
49

L’exposition au Cadmium est explorée par Gao et ses collaborateurs chez les conducteurs de bus. Le
risque différentiel de cancer à vie (risque additionnel) pour les conducteurs a été estimé pour
l'exposition aux métaux sous forme de traces. Un article de review (Byber et al , 2016), analyse les
atteintes de santé au niveau rénal dans le cadre de cette exposition, dans des études réalisées avant
2008.
Les données actuellement cités dans la littérature scientifique relative au territoire belge restent
éparses, ne couvrent pas l’entièreté des expositions professionnelles et ne permettent pas de la
caractériser l’exposition des travailleurs en termes d’intensité et de durée.

4.2.
FOCUS SUR LA LITTÉRATURE FRANCAISE INCLUANT L’ENQUETE
SUMER
L’enquête SUMER « Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels » a déjà été
conduite en France en 1994, 2003 et 2010. Les questionnaires ont été administré par 2 400 médecins
de santé au travail dont l’expertise et les connaissances de terrain ont assuré la fiabilité de
l’information recueillie sur les risques professionnels (Havet et al, 2018). Un très grand nombre de
salariés ont été interrogés (près de 50 000 salariés), représentatifs de plus de 90 % des salariés français.
Ceci a permis de quantifier des expositions à des risques parfois relativement rares. Parmi les autres
questions les travailleurs ont été interrogés sur leur exposition aux agents CMR. La portée des résultats
obtenus est donc importante. Les données ont été collectées par des médecins du travail volontaires
en charge des visites annuelles obligatoires des salariés. Les salariés interrogés ont été tirés
aléatoirement parmi les visites obligatoires programmées chez ces médecins. Ils ont notamment été
questionnés sur leurs expositions aux produits chimiques durant la semaine qui a précédé leur visite
médicale. L’étude d Havet a permis de caractériser l’exposition à 28 agents CMR (cancérogènes,
mutagènes ou reprotoxiques) reconnus en milieu professionnel en exploitant les résultats de l’édition
2010 de l’enquête SUMER. De façon générale, les résultats montrent que les mesures de protection
étaient encore insuffisantes en 2010. Dans 19 % des cas d’exposition aucune protection, collective ou
individuelle, n’était mise à la disposition du salarié. La proportion des expositions bénéficiant de
protections collectives variait selon les produits CMR, mais aussi selon les caractéristiques des salariés,
de l’emploi et de l’entreprise. La comparaison des résultats obtenus avec ceux d’études précédentes,
nous a permis de montrer que ce ne sont pas systématiquement les populations les plus fortement
exposées aux produits chimiques appartenant aux agents CMR qui bénéficient/employent le plus de
protections collectives et individuelles.
Le parcours professionnel et familial (Bouffartigue et al, 2010) est exploré certaines fois dans une
perspective plus philosophique avec la perception de l’effet global de toutes les expositions au travail
sur la santé de l’individu. Ces expositions sont en plus modulées par l’action de régulation de l’usure
et du vieillissement au travail. Les auteurs explorent plus particulièrement la relation entre l’itinéraire
professionnel, biographique et de santé pour permettre de progresser dans la compréhension de la
perception des liens travail/santé. L’exposition n’est pas caractérisée en termes de durée et intensité.
L’exposition professionnelle est investiguée également par le prisme du coût des cancers
professionnels (Serrier et al, 2017). Cette vision est importante mais encore très rare en France. Notre
évaluation produit une estimation conservatrice du fardeau que représentent les cancers des voies
respiratoires d’origine professionnelle sur la société française. Cette estimation rend possible les
comparaisons entre pays et les comparaisons dans le temps. Il est alors possible de mesurer la variation
du fardeau annuel pour la société d’une baisse ou d’une hausse de l’exposition à des cancérogènes des
voies respiratoires au travail. Ces pathologies pouvant être imputables à une exposition à l’amiante,
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au chrome, à la fumée d’échappement des moteurs diesel, aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques, à la profession de peintre (cancérogène non identifié), à la silice cristalline, aux
poussières de bois et de cuir en France. L’étude a été basée sur l’étude MATGENE et l’enquête SUMER
2003.
Le cadmium est un métal présent à l’état d’impuretés dans divers minerais. Les deux principales
sources d’exposition au cadmium de la population générale sont l’alimentation et le tabagisme. Son
exploitation industrielle (Andujar et al, 2009) a pris de l’ampleur au début du XXe siècle. Il est utilisé
dans des batteries, accumulateurs ou piles électriques alcalines (80 %) et dans des pigments de
peintures ou de matières plastiques (10 %), dans les procédés par dépôt électrolytique ou par
trempage (cadmiage) sur des métaux ou pour réduire les points de fusion (baguettes de soudure...) et
peut générer des intoxications aiguës et chroniques.

4.3.

ENQUETE SUMER DANS LA LITTERATURE GRISE

L’enquête « Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels » (SUMER) a
déjà été réalisée à quatre reprises par des médecins du travail transformés pour l’occasion en
enquêteurs en 1994, en 2002-2003, en 2009-2010 et 2016-2017 (https://dares.travailemploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-desexpositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition-118967#Sumer-une-enquete-statistiquereconnue ). D’une période à l’autre, son champ s’est élargi et son questionnement s’est enrichi. Les
rapports exposant les résultats des trois plus anciennes enquêtes SUMER de 1994, 2003 et 2010 sont
déjà disponibles sur le site du ministère du travail français. Ne sont pas encore publiques les résultats
de la dernière enquête de 2016- 2017.
D’après l’enquête Sumer de 2010, 10 % de l’ensemble des salariés, soit près de 2,2 millions de salariés,
ont été exposés à au moins un produit chimique cancérogène au cours de la dernière semaine
travaillée (https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-054-2.pdf).
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TABLEAU 3 : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUMER 2010 : PROPORTION DE SALARIÉS EXPOSÉS À AU MOINS UN
PRODUIT CHIMIQUE CANCÉROGÈNE. (HTTPS://DARES.TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2013-054-2.PDF).
16 % des salariés de moins de 25 ans sont exposés à au moins un cancérogène chimique et pour les
plus de 50 ans, cette proportion est de 7 %. Les salariés d’âge intermédiaire (25-49 ans) ne s’éloignent
pas de la moyenne (tableau 3).
Les ouvriers sont les plus exposés puisqu’ils représentent plus des deux tiers des salariés exposés à au
moins un cancérogène chimique, alors qu’ils ne constituent que 29 % de l’ensemble des salariés.
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TABLEAU 4 : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUMER 2010 : PROPORTION DE SALARIÉS EXPOSÉS À AU MOINS UN
PRODUIT CHIMIQUE CANCÉROGÈNE SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ. (HTTPS://DARES.TRAVAILEMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2013-054-2.PDF).
Parmi les quatre grands secteurs d’activité, celui de la construction est le plus concerné, avec 32 % de
ses travailleurs exposés à au moins un produit chimique cancérogène. Dans l’industrie, 18 % des
salariés sont exposés. Une approche par métiers (tableau 4) a été privilégiée au travers des domaines
professionnels afin de mieux mettre en évidence les groupes de salariés les plus exposés aux produits
chimiques cancérogènes. Parmi les 22 grands domaines professionnels, 5 exposent particulièrement
leurs salariés : la maintenance (43 %), le bâtiment et travaux publics (BTP) (32 %), la mécanique-travail
des métaux (31 %), le domaine des « matériaux souples, bois, industries graphiques » (30 %) et
l’artisanat (29 %). Les ouvriers sont majoritaires parmi les salariés de ces 5 domaines professionnels.

(https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-054-2.pdf).
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TABLEAU 5 : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUMER 2010 : PROPORTION DE SALARIÉS EXPOSÉS À AU MOINS UN
PRODUIT CHIMIQUE CANCÉROGÈNE SELON LE STATUT ET LA TAILLE DE L’ENTREPRISE. (HTTPS://DARES.TRAVAILEMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2013-054-2.PDF).
Les apprentis et stagiaires (tableau 5) sont particulièrement exposés aux cancérogènes chimiques (24
% d’exposés). 27 % d’entre eux travaillent dans deux des cinq domaines les plus « exposants », le BTP
et la mécanique-travail des métaux. Concernant l’exposition au cours de la dernière semaine travaillée,
les salariés pouvant être exposés à plusieurs produits chimiques cancérogènes.
Dans près de la moitié des cas, les expositions sont ponctuelles et ont duré moins de 2 heures dans la
semaine précédant l’enquête. Cependant, pour 23 % des expositions, la durée dépasse 10 heures par
semaine (tableau 6).
L’intensité de l’exposition est estimée par les médecins du travail en fonction de différents critères : la
quantité de produit utilisée ou libérée par le procédé de fabrication, le mode opératoire ainsi que la
protection collective existante et son efficacité. Cette estimation ne repose pas toujours sur des
résultats de prélèvements et d’analyses. Le plus souvent il s’agit d’une appréciation d’expert basée sur
la connaissance des entreprises et de l’activité des salariés.
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TABLEAU 6 : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUMER 2010 : PROPORTION DE SALARIÉS EXPOSÉS À AU MOINS UN
PRODUIT CHIMIQUE CANCÉROGÈNE DURÉE ET PROTECTION EMPLOYÉE PAR LES TRAVAILLEURS.
(HTTPS://DARES.TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2013-054-2.PDF).
Les ouvriers et les salariés travaillant dans des activités de maintenance ou dans le secteur de la
construction sont les plus concernés, y compris par la multi-exposition. Les expositions sont plus
fréquentes chez les jeunes et concernent beaucoup plus souvent des hommes que des femmes. Les
cancérogènes les plus souvent cités sont les gaz d’échappement diesel, les huiles minérales entières,
les poussières de bois et la silice cristalline. 38 % des situations d’exposition sont de durée et/ou
d’intensité importantes. Une protection collective localisée existe dans 21 % des situations
d’exposition et une ventilation générale des locaux dans 19 % des cas.
La comparaison des résultats obtenus lors des enquête répétées confirme entre 2003 et 2010 une
baisse des expositions (tableau 7).
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TABLEAU 7 : LES AGENTS CHIMIQUES CANCÉROGÈNES PRIS EN COMPTE EN 2003 ET 2010.
(HTTPS://DARES.TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2013-054-2.PDF).
Dans les cas d’exposition aux cancérogènes, la durée s’est également réduite : -3 points pour la part
des expositions longues (plus de 20 heures sur la semaine précédant l’enquête) et +2 points pour celle
des expositions ponctuelles (2 heures ou moins) (tableau 8). La part des expositions les plus intenses
dans l’ensemble des expositions a diminué de 5 points entre 2003 et 2010, confirmant cette évolution
favorable. La mise à disposition de protections individuelles a progressé elle aussi. Ainsi, 19 % des
situations d’exposition s’accompagnaient de la mise à disposition d’une protection respiratoire
individuelle en 2003, mais 31 % en 2010 (de 37 à 42 % pour la protection cutanée). En excluant la
ventilation générale, peu efficace pour les produits chimiques cancérogènes, la protection collective
n’a en revanche pas progressé entre 2003 et 2010(https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013054-2.pdf).
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TABLEAU 8 : LES AGENTS CHIMIQUES CANCÉROGÈNES PRIS EN COMPTE EN 2003 ET 2010 EN TERMES DE DURÉE
D’EXPOSITION ET DE PORT D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE. (HTTPS://DARES.TRAVAILEMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2013-054-2.PDF).
Les données enregistrée par les enquêtes de 2003 et 2010 ont permis de réaliser une comparaison
(https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-074.pdf) pour 8 principaux agents chimiques
(tableau 9).
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TABLEAU 9 : ÉVOLUTION DE L’EXPOSITION DES SALARIÉS AUX CMR ET, PLUS SPÉCIFIQUEMENT, AUX HUIT PRINCIPAUX
AGENTS
CHIMIQUES CMR (HTTPS://DARES.TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2015-074.PDF).

Pour la plupart d’entre eux on peut constater une diminution tant du nombre de salariés exposés
que du taux d’exposition.

L’exposition à ces 8 toxiques a été analysée quant à la proportion et nombre de salariés exposés
(tableau 10) à au moins un produit chimique cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR) en
2010.
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TABLEAU 10 : PROPORTION ET NOMBRE DE SALARIÉS EXPOSÉS À AU MOINS UN PRODUIT CHIMIQUE CANCÉROGÈNE,
MUTAGÈNE OU REPROTOXIQUE (CMR) EN 2010 (HTTPS://DARES.TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2015074.PDF).
La durée et l’intensité de l’exposition ont également été analysées (tableau 11).

TABLEAU 11: LES EXPOSITIONS AUX HUIT PRINCIPAUX PRODUITS CHIMIQUES CMR EN 2010 EN TERMES DE DURÉE ET
INTENSITÉ DE L’EXPOSITION (HTTPS://DARES.TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2015-074.PDF).
Au niveau de l’emploi des protections il n’y a pas d’amélioration entre 2003 et 2010 (tableau 12).

TABLEAU 32: ÉVOLUTION DES PROTECTIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES DANS LES CAS D’EXPOSITION À HUIT
AGENTS CHIMIQUES

CMR ENTRE 2003 ET 2010 (HTTPS://DARES.TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR/IMG/PDF/2015-074.PDF)
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4.4.
MÉTHODES
L’EXPOSITION

GÉNÉRALEMENT

UTILISÉES

POUR

ÉVALUER

L’évaluation des expositions professionnelles et de leur évolution au cours du temps est une activité
essentielle pour évaluer la fréquence et l’intensité des expositions des travailleurs à des facteurs
potentiellement nuisibles. Ces méthodes peuvent être basées sur des mesures, soit dans
l’environnement de travail du travailleur, soit dans différents fluides biologiques humains suite à cette
exposition. D’autres méthodes utilisées pour évaluer l’exposition sont représentées par les enquêtes
par questionnaire, les matrices emplois-expositions ou la modélisation mathématique de l’exposition.
Questionnaires
Fritschi et ses collaborateurs, 2009 souligne dans son étude, que les mesures d’exposition sont en fait
très rarement disponibles. Il considère également qu’une expertise, au-delà du coût élevé, peut être
biaisée par la subjectivité et ne peut pas toujours être transférable à toutes les situations de travail.
De même, il constate que si des questionnaires sont remplis par le travailleur, des variations
d’évaluation et des biais sont introduits par la présence d’une pathologie liée ou non à l’exposition
professionnelle. Son étude décrit une application Web (sous Java), basée sur des évaluations d’experts
et un questionnaire spécifique concernant le niveau d'exposition, OccIDEAS. Cette base de travail peut
être étendue à d’autres jobs que ceux initialement inclus, en étudiant le secteur d’activité, le travail,
et les tâches dans le cadre du travail, aussi bien que les expositions principales du travailleur. Toutes
les étapes de l'évaluation sont comprises dans un seul progiciel : l’élaboration de questionnaires,
sélection de l'exposition d'intérêt (fig 4), inclure les règles pour l'assignation d'exposition, choix d’une
évaluation manuelle ou automatique. L’interface permet de sélectionner parmi plusieurs jobs et
également le choix du pays.

FIGURE 4 : EXTRAIT DE LA LISTE DE PRODUITS ACTUELLEMENT INCLUS. (HTTP://WWW.OCCIDEAS.ORG/)
Le développement de questionnaires job spécifiques a été le sujet d’autres études également (Stewart
et al, 1998) dans le but de caractériser au mieux l’exposition professionnelle.
Pour objectiver l’exposition professionnelle à des agents cancérogènes en milieu de travail, une étude
australienne sur les expositions au travail (AWES, Australian Work Exposure Study) a sondé par
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téléphone un échantillon aléatoire d'un peu plus de 5000 hommes et femmes actuellement employés
au sujet de leur travail actuel (Carey et al, 2008 ; Rushton, 2017). Cette approche était basée sur
l’application OccIDEAS (Fritschi et al, 2009). Les participants ont été interrogés sur leurs tâches et des
algorithmes prédéfinis ont ensuite été utilisés pour assigner automatiquement les expositions. 37,6%
ont été évalués comme étant exposés à au moins un cancérogène professionnel dans leur emploi
actuel ce qui suggère que 3,6 millions (40,3%) travailleurs australiens actuels pourraient être exposés
à des carcinogènes sur leur lieu de travail. La prévalence de l'exposition était la plus élevée chez les
agriculteurs, les conducteurs, les mineurs et les travailleurs du transport (Carey et al, 2008 ; Rushton,
2017).
L’exposition professionnelle est comparée (fig 5) entre les différents régions du globe tant en nombre
de cancers par catégorie d’agent toxique que par DALYs (Disability-adjusted-life-years) - le nombre
d’années de vie corrigées par l'incapacité (DALY) et représente la somme des années de vie perdues et
des années vécues avec incapacité (Rushton, 2017).
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FIGURE 5 : NOMBRE DE DÉCÈS (A) EN RAISON D’UNE EXPOSITON PROFESSIONNELLE PAR RÉGION ET NOMBRE DE DALYS
(B) LIÉS À L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE EN 2015 ; PMGF = PARTICULATE MATTER, GASES AND
FUMES. HTTPS://VIZHUB.HEALTHDATA.ORG/GBD-COMPARE/. ACCESSED JANUARY 2017); (RUSHTON, 2017).
Comme dans l’enquête SUMER choisie comme modèle pour notre étude, le questionnaire OccIDEAS
permet d’enregistrer le niveau d’exposition. De plus, ce niveau d’exposition est automatiquement
adapté si le travailleur mentionne par exemple le port d’équipements de protection individuelle dont
l’efficacité est connue. L’application permet d’affecter différentes probabilités d'exposition et niveaux
à différentes périodes temporelles dans le même travail pour fournir une évaluation exacte de
l'exposition cumulative ce qui est particulièrement important pour les longues carrières au cours
desquelles les conditions d'exposition peuvent considérablement évoluer dans la durée (Macfarlane
et al, 2012).
Matrices d’exposition
Les matrices d’exposition (Behrens et al, 2012) représentent un immense corpus de données pour
évaluer les expositions professionnelles dans les études de cohortes communautaires et régionales.
Ces « Job Exposure Matrix » (JEM) pourraient être mis à la disposition des épidémiologistes du travail
en utilisant des technologies de partage des connaissances, ce qui permettrait d'économiser beaucoup
de temps et d'argent pour les chercheurs qui enquêtent sur les questions de recherche liées à
l'occupation. Dans cet article, les auteurs donnent un exemple de la façon dont un JEM peut être
facilement transformé en un module spécifique à l'emploi (JSM) à utiliser dans d’autres études.
OccIDEAS est opérationnel en tant que logiciel Web, combinant l'utilisation de JSMs avec une
évaluation individuelle d'exposition d'expert pour évaluer des expositions professionnelles diverses.
Cette opération a nécessité environ 50 h de travail par un épidémiologiste familier avec le secteur
d’activité. La langue ne constitue pas non plus un obstacle, la traduction par des traducteurs
expérimentés peut garantir l’intégrité du contenu. Pour rendre les données disponibles dans un
contexte international, un interprète a dû traduire les tâches et les expositions allemandes après qu'ils
aient été encodées en OccIDEAS. Les JEMs qui sont construits en fonction de l'identification des tâches
qui donnent en fait l’image de l'exposition peuvent être facilement transformées en une JSM (Job
Specific Matrix).
Une étude sur l’incidence de la leucémie chez l’enfant (Gunier et al, 2017) a recherché le lien entre
l’exposition parentale aux composés organiques et la survenue de la maladie. Ont été ainsi développés
19 modules job/exposition et analysés les expositions parentales dans le cadre de leur travail.
L’enregistrement de l’exposition tenait compte du job des deux parents, des produits utilisés,
l’intensité de l’exposition, le port d’équipements de protection individuelle, ces informations étant
collectées par interview face à face ou par téléphone. L’étude conclue entre autres à une plus faible
exposition des mères en général par rapport à l’exposition des pères. Seulement l’exposition aux
hydrocarbures chlorées, fumées de soudure, métaux et amiante des pères a été trouvée comme
délétère et ce dans les secteurs d’activité de la construction et mécanique.
Pukkala et ses collaborateurs, 2009 ont réalisé une étude de l'incidence du cancer par catégorie
professionnelle pour les populations nordiques. L'étude de cohorte porte sur les 15 millions personnes
âgées de 30-64 ans dans les recensements de 1960, 1970, 1980/1981 et/ou 1990 au Danemark, en
Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède et les 2,8 millions de cas de cancers diagnostiqués chez
ces personnes dans un suivi jusqu'à environ 2005. L'information sur l'occupation de chaque personne
a été fournie par le biais de questionnaires auto-administrés. Les données ont été codées de manière
centralisée et informatisées par des experts en statistique. Tous les pays nordiques bénéficient d’un
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enregistrement à l'échelle nationale des cas de cancer. L’étude actuelle a recensé et ensuite relié les
données liées à la pathologie à l’exposition professionnelle. (publication non disponible en full text)
Les études (Stewart et al, 1998) sur les pathologies causées par une exposition professionnelle
impliquent la collecte d'informations sur l’environnement de travail. Ces informations sont collectées
par des auto-déclarations d'exposition ou par la connaissance du poste de travail ou de l’employeur et
de la durée d’occupation. Cette information, cependant, peut être insuffisante pour évaluer le niveau
d'exposition avec exactitude en raison des difficultés de rappel et de la variabilité des expositions au
sein d'un emploi. Pour cela souvent sont utilisés des questionnaires soit généraux, soit spécifiques à
un travail particulier. Trois de ce type de questionnaires élaborés pour une étude de cas de tumeurs
cérébrales. Ils sont : (1) basés sur des tâches, (2) basés sur le secteur d’activité et (3) des modules
consacrés aux emplois avec des tâches non spécifiques (p. ex., ouvrier). Ces questionnaires sont
structurés en plusieurs volets : des questions sur l'environnement de travail général, des questions sur
les tâches, des renseignements plus détaillés sont ensuite recueillis sur les matériaux et l'équipement
utilisés, les pratiques de travail, l'utilisation du matériel de protection individuelle. Les questionnaires
couvrent une grande variété d'expositions, y compris les solvants, les métaux lourds, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, les fluides d'usinage, les champs de fréquence électromagnétique, et de
nombreuses autres expositions et, par conséquent, peuvent être utilisés dans d'autres études de cas.
L’analyse des expositions liées à des activités professionnelles déterminées a mené à l’élaboration de
modèles qui visent à assigner une distribution de probabilité d'exposition. Ces modèles
mathématiques conçus à l’aide de la participation d'experts utilisent des données de substitution liées
à l'exposition, en l'absence de données liées aux mesurages, ils sont comparés à d'autres professions
semblables. Les modèles, nommés matrices d’exposition (JEM), permettent l'estimation de
l'exposition en utilisant le produit de la probabilité et l'intensité.
Une matrice d’expositions (JEM, Job Exposure Matrix) est censée donner la correspondance entre des
intitulés d’emplois (en général définis par la combinaison d’une profession et d’un secteur d’activité)
et des indices d’exposition à une ou plusieurs nuisances. A partir du recueil relativement simple des
intitulés professionnels d’un sujet, les matrices permettent donc de déduire des informations plus
complexes sur les expositions de ce sujet et de les mettre en lien avec la présence éventuelle d’une
pathologie.
(http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Matricesemplois-expositions/Qu-est-ce-qu-une-matrice-emplois-expositions). Ces données sont exploitées
dans les études épidémiologiques publiées dans la littérature scientifique. Une autre utilité serait le
repérage des expositions attachées à une profession / un secteur d’activité d’un travailleur donné par
les acteurs de la santé et de la sécurité au travail. L’élaboration de ces matrices est réalisée à l’aide
d’experts qui attribuent des indices d’exposition pour chaque toxique. Ces indices sont emploispécifiques et liés à l’intensité, la fréquence et la probabilité d’exposition.
Le système d'information sur l'exposition professionnelle finlandais (matrice finlandaise d'exposition
à l'emploi, FINJEM, Kauppinen et al, 2014) est utilisé dans différentes applications en Finlande et dans
d'autres pays. Sont décrites les études utilisant le FINJEM en ce qui concerne la validité des estimations
de l'exposition, l'épidémiologie professionnelle, la surveillance des dangers et la prévention,
l'évaluation des risques pour la santé et la pathologie associée aux risques chimiques et peut donc
servir à la prioritisation des mesures de prévention.
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1.1.1
4.5.

VALEURS D’EXPOSITION PUBLIEES

L’analyse des références sélectionnés par les recherches réalisées a permis de collecter des données
concrètes d’exposition mais présentées de manière différente en fonction de l’objectif principal de
l’étude.

4.5.1. Silice cristalline
Scarselli et collaborateurs a étudié 1387 cas d'exposition de silice cristalline entre 1996 et 2012.
L'exposition était plus fréquente dans les travaux de construction (AM 50.057 mg/m3, N5505) et chez
les mineurs et les ouvriers de carrière (AM 50.048 mg/m3, N5238). Il estime que 41 643 travailleurs
risquaient d'être exposés dans les secteurs industriels sélectionnés au cours de la même période.
Luce et al, 2007 ont mis au point une matrice emploi-exposition, Sumex 2 à partir des données de
l'enquête Sumer 2003. Il s’agit d’un outil de repérage des expositions professionnelles actuelles à partir
du secteur d’activité et/ou de la profession, basé sur les données de l’enquête Sumer 2003.
Une matrice spécifique de chaque nuisance, a été réalisée pour 71 agents chimiques, 18 familles de
nuisances chimiques, 3 nuisances physiques (bruit, froid, chaleur) et 13 contraintes organisationnelles
(concernant le temps de travail, le rythme de travail et les contacts avec le public). La matrice mise au
point présente tous les emplois exposés et permet d’estimer la proportion d’exposés à chaque
nuisance ou contrainte, ainsi que la durée, l’intensité. L’étude est dédiée à l’exposition à la silice
cristalline. La collecte de mesures d’ambiance a permis de définir quatre classes d’intensité
d’exposition, ainsi qu’une intensité minimum d’exposition (0,02 mg/m3) correspondant à des niveaux
retrouvés dans l’environnement général : classe 1:- de 0,02 à 0,1 mg/m3 ; classe 2- : de 0,1 à 0,5 mg/m3
; classe 3 :- de 0,5 à 1 mg/m3 ; classe 4- : supérieur à 1 mg/m3. La proportion de travailleurs exposés à
la silice a été estimée à partir d’un échantillon d’environ 10 000 sujets pour lesquels étaient connus
tous les emplois, le secteur d’activité et la durée de chaque emploi pendant toute la vie active. Cette
matrice appliquée à un échantillon représentatif de la population française (en terme de sexe, d’âge,
de catégorie socioprofessionnelle et de région) a permis d’estimer que 5,6 % [4,95-6,25] des hommes
et 0,3 % [0,18-0,48] des femmes étaient exposés à la silice. Aucun homme n’est exposé à un niveau
supérieur à 0,5 mg/m3 et aucune femme n’est exposée à un niveau supérieur à la valeur moyenne
d’exposition (VME). En raison de la faible proportion d’exposées chez les femmes, les résultats plus
détaillés ne seront présentés que pour les hommes.
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FIGURE 6 :

CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DE TRAVAILLEURS DE SEXE MASCULIN EXPOSÉES À LA SILICE

CRISTALLINE

(HTTP://INVS.SANTEPUBLIQUEFRANCE.FR//PUBLICATIONS/2010/MATGENE_POUSSIERES_ALVEOLAIRES_SILICE/PLA
QUETTE_MATGENE_POUSSIERES_ALVEOLAIRES_SILICE.PDF)
L’étude Matgéné (Févote et al, 2011) a également été menée en France ayant comme objectif de créer
des outils d'évaluation rétrospective pour estimer la prévalence de l'exposition professionnelle à divers
agents qui peuvent ensuite être corrélés aux paramètres liés à la santé. L’élaboration des matrices a
été réalisée par une équipe d’hygiénistes industriels qui ont fondé leurs évaluations sur les mesures
professionnelles disponibles, les données économiques et statistiques, et plusieurs milliers de
descriptions d'emploi issues d'études épidémiologiques réalisées en France depuis 1984. Le niveau est
estimé par la durée et l'intensité des tâches liées à l'exposition ou par la description des tâches lorsque
les données de mesure de l'exposition sont manquantes pour l'agent en question. Les JEMs développés
concernent une variété d'agents chimiques: poussières organiques et minérales, fibres minérales et
solvants. Les résultats de l’étude ont été validés par comparaison avec la littérature française et
internationale, cependant, dans le cas des faibles expositions une amélioration de la qualité des
données sera nécessaire.
La plupart des études d’exposition professionnelle visent une pathologie précise liée à cette exposition
comme par exemple le cancer du poumon attribuable aux carcinogènes professionnels dans une
population générale (De Matteis et al, 2012). Une nouvelle matrice emploi-exposition (JEM) a été créée
par entretien personnel et l’encodage dans des jobs standard. Ont été considérés trois niveaux
d'exposition : aucune, faible et élevée pour six cancérogènes du poumon avérés ou présumés. L’étude
menée au nord de l’Italie, en 2002 – 2005 sur 1537 cas et 1617 témoins. Ont été pris en compte les
facteurs confondants potentiels, comme le tabagisme et la co-exposition. La fraction attribuable à la
population (PAF) a été estimée comme mesure d'impact. Les résultats obtenus ont montré que les
hommes présentent une augmentation du risque de cancer du poumon, même à faible exposition à
l'amiante (ou: 1,76; 95% IC: 1,42 – 2.18), silice cristalline (ou: 1,31; 95% IC: 1,00 – 1.71) et nickel –
chrome (ou: 1,18; 95% IC: 0,90 – 5) et cette augmentation est dose dépendante. Les PAFs pour toute
exposition à l'amiante, à la silice et au nickel – chrome étaient respectivement de 18,1, 5,7 et 7,0%, ce
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qui équivaut à un PAF global de 22,5% (95% IC: 14,1 – 30,0). Cela correspond à environ 1016 (95% IC:
637 – 1355) cas de cancer du poumon/homme /an en Lombardie.

FIGURE 7 : LUNG CANCER RISK FOR EXPOSURE TO JEM CARCINOGENS FOR MEN IN THE EAGLE STUDY, LOMBARDY,
ITALY (DME, DIESEL MOTOR EXHAUSTS; NI–CR, NICKEL AND CHROMIUM COMPOUNDS; PAF, POPULATION ATTRIBUTABLE FRACTION
Une étude rétrospective (Foreland et al, 2012) de l’exposition au silicium en Norvège a permis de
construire une matrice emploi-exposition (JEM) rétrospective. Pour cela ont été utilisées plus de 3300
mesures de poussières totales qui étaient disponibles pour la période 1967-2005. Cependant, il y avait
peu de mesures d'autres agents. L’exposition à d’autres agents a été extrapolée à partir de cette JEM.
La poussière respirable a été analysée pour le contenu de quartz, de la cristobalite et du carbure de
silicium. Des modèles de régression linéaire multiple de la poussière totale ont été utilisées pour
caractériser l’exposition historique à différents postes de travail. En raison des limitations des données
de mesure, des hypothèses, des scenarii d’exposition ont dû être formulées, en particulier pour la
période avant 1967.
L'exposition à la silice cristalline se classe parmi les expositions professionnelles les plus fréquentes
(Dahmann et al, 2008). La poussière de quartz semble être un agent facilement mesurable mais des
incertitudes dans la quantification de l'exposition à la silice cristalline peuvent biaiser les estimations
des risques dans les études épidémiologiques. Pour caractériser l'état d'exposition, des paramètres
tels que : les formes minéralogiques de la silice, les technologies appliquées et le dégagement de
poussières qu’elles génèrent, les mesures de protection et la présence de carcinogènes co-existants
sont importants dans le milieu professionnel. Une autre question méthodologique concerne la mesure
de la fraction de poussière respirable dans la zone de respiration du travailleur et la détermination de
la teneur en quartz dans cette fraction. Pour les études épidémiologiques, le plus souvent, la teneur
en quartz n'a pas été mesurée mais seulement calculée. L'élaboration d'une matrice d'exposition au
travail (JEM), implique une estimation des données historiques manquantes pour compléter la base
de données au fil du temps. Les niveaux d'exposition inconnus mais souvent élevés du passé
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contribuent en grande partie à l'exposition cumulative d'un travailleur. Étant donné que
l'établissement d'un JEM est crucial pour les estimations de risque, il faut rendre accessible
suffisamment d'informations pour permettre une estimation des incertitudes dans l'évaluation de
l'exposition à la silice cristalline. Le nombre impressionnant de mesures de la poussière de silice et
l'évaluation des incertitudes méthodologiques permettent de formuler des recommandations pour
une meilleure pratique de l'évaluation de l'exposition pour les études épidémiologiques

4.5.2. Solvants organiques
Une étude sur l’incidence des cancers et l’exposition aux solvants conduite en 7 pays européens (Benke
et al, 2017) conclue qu’il n’y a pas de lien entre cette exposition et l’apparition de tumeurs. Les
expositions à un solvant ou à une combinaison de solvants ou sous-groupes spécifiques ont été
évaluées à l'aide d'une version modifiée de la matrice d'exposition au travail FINJEM (JEM),
spécifiquement développée pour l'étude, appelée INTEROCC-Jem.
Le but de l'étude de Talibov et al, 2014 était d'évaluer la relation entre l'exposition professionnelle aux
solvants et le risque de leucémie myéloïde aiguë (AML). 15 332 cas de leucémie diagnostiqués en
Finlande, en Norvège, en Suède et en Islande à partir de 1961-2005 et 76 660 contrôles, ont été inclus
dans l’étude. Les dossiers professionnels étaient liés à la matrice d'exposition professionnelle (JEM) de
l'étude nordique pour estimer les valeurs quantitatives de 26 facteurs d'exposition professionnelle.
Cette étude n'a pas fourni de preuves claires d'une association entre l'exposition professionnelle aux
solvants et la AML. On a pu indiquer un risque excessif pour les travailleurs exposés au toluène et
trichloroéthylène.
Dans les études épidémiologiques, les «modules» spécifiques à l'emploi et à l'industrie sont souvent
utilisés pour obtenir systématiquement des détails sur les tâches de travail du sujet (Friesen et al,
2016). L'assignation du module est souvent faite par l'intervieweur, qui peut avoir des connaissances
en hygiène du travail insuffisantes pour assigner le module approprié. Dans le cadre d'une étude castémoin de néoplasmes lymphoïdes en Asie («AsiaLymph»), les auteurs ont étudié la performance d'un
algorithme qui fournit automatiquement, en temps réel, l'assignation de module pendant un entretien
personnel assisté par ordinateur. L’étude a débuté par un questionnaire sur l'histoire professionnelle
avec des réponses en texte libre et trois questions de dépistage de l'exposition aux solvants. Pour
attribuer chaque tâche à l'un des 23 modules spécifiques à l'étude, un algorithme a automatiquement
fouillé les réponses en texte libre aux questions «titre du poste» et «produit ou services fournis par
l'employeur» à l'aide d'une liste de mots clés spécifiques au module. Des règles de décision
hiérarchiques ont été utilisées lorsque le mot clé trouvé déclenchait plusieurs modules. Si aucune
correspondance de mots-clés n'a été identifiée, un module de solvant générique a été assigné si le
sujet répondait «Oui» à l'une des trois questions de dépistage du solvant. Si ces réponses de questions
étaient toutes «non», un module de type de travail a été assigné, ce qui redirigeait le sujet vers
d’autres modules comme par exemple solvant d'agriculture, d'enseignement, de professionnel de la
santé, de solvant ou d'industrie. Un sous-ensemble de 1251 (de 11409) emplois ont été sélectionnés à
l'aide d'une procédure de sélection aléatoire pour l’évaluation de la fiabilité par deux hygiénistes
industriels. Les affectations discordantes entre l'algorithme et les assignations de consensus (483
emplois) ont été évaluées qualitativement par les hygiénistes pour évaluer l'information potentielle
perdue avec l'utilisation du module assigné par algorithme (aucun, bas, moyen, élevé). Les modules
les plus souvent attribués étaient le lieu de travail (33%), le solvant (20%), l'industrie agricole et
alimentaire (19%) et le nettoyage à sec et l'industrie textile (6,4%). Dans le sous-ensemble de fiabilité,
l'assignation d'algorithme avait une correspondance exacte avec le module d'experts attribué par
consensus pour 722 (57,7%) des 1251 emplois. Globalement, ajusté pour la proportion d'emplois dans
67

chaque strate, nous avons estimé que 86% des modules assignés à l'algorithme n'entraîneraient
aucune perte d'information, 2% auraient une faible perte d'information, et 12% auraient une perte
d'information moyenne à élevée. Ces évaluations ont démontré que les modules assignés
automatiquement peuvent reproduire de manière assez fiable l'assignation d'un module d'expert sans
la participation directe d'un hygiéniste industriel ou d'un intervieweur.

4.5.3. Métaux et fumées de soudage
La matrice INTEROCC (Parent et al, 2017) a été utilisée pour étudier la relation entre le risque gliome
et l'exposition professionnelle à cinq métaux-plomb, cadmium, nickel, chrome et fer-ainsi qu'aux
fumées de soudage, en utilisant les données de l'étude INTEROCC de sept pays. L’échantillon de
population inclus dans l’étude était composé de 1800 cas de gliome et de 5160 témoins âgés de 30 à
69 ans. L'exposition professionnelle a été évaluée à l'aide du INTEROCC JEM, une version modifiée de
la matrice finlandaise d'exposition au travail FINJEM. Le système finlandais de classification des
professions contient 311 grands groupes professionnels et couvre une période de quelques dizaines
d’années divisée en plusieurs sous-périodes. Ceci permet de tracer un historique professionnel
d’exposition à environ 90 facteurs chimiques, physiques, comportementaux, microbiologiques,
ergonomiques et psychosociaux, y compris les 6 expositions étudiées dans cet article. L’estimation des
deux paramètres importants : la proportion de travailleurs dans cette profession qui sont été
considérés comme exposés au toxique étudié (P) et le niveau moyen d'exposition chez les personnes
exposées (L) exprimé en unités de concentration, est basée sur les mesures d'exposition, les enquêtes
sur les risques et les jugements des hygiénistes du travail finlandais. Trois catégories d’indicateurs
d’exposition sont définies : non exposé; exposition cumulative à vie; et différentes durées de
l'exposition (figure 8).
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FIGURE 8 : RAPPORTS DE COTES AJUSTÉS (OU) ET INTERVALLES DE CONFIANCE DE 95% (IC) POUR LE RISQUE DE GLIOME
ET L'EXPOSITION AUX MÉTAUX ET ÉMANATIONS DE SOUDAGE POUR UNE DURÉE ≥ 1 AN, UN DÉCALAGE DE 5 ANS ET P ≥
25% (PARENT ET AL, 2017)
Les hommes sont généralement plus exposés au cadmium tandis que pour le plomb il n’y a pas de
spécificité masculine.
Une méta-analyse (Sadhra et al, 2017) a eu comme objet d’étude l'association entre l'exposition
professionnelle et la présence d’une pathologie chronique obstructive du poumon. Dans la plus grande
majorité des études existants, l’exposition était documentée par une auto-déclaration qui pourrait être
subjective. L'objectif de l’analyse était donc d'évaluer la force d'association entre l'exposition et la
pathologie à partir d’études qui ont estimé l'exposition par matrices d'exposition au travail (JEMs). En
tout, 61 études ont été identifiées et 29 ont été incluses dans la méta-analyse. Des estimations plus
élevées du risque ont également été obtenues pour l'exposition auto-déclarée aux toxiques
respiratoires que l'exposition réelle (1,91; 1.72-2.13 vs 1,10; 1,06-1.24) d’où la nécessité d'interpréter
les études antérieures avec prudence, car l'exposition auto-déclarée peut avoir surestimé le risque
d’atteinte professionnelle.
Une autre étude (Kurth et al, 2017) a comparé l’intérêt d’une évaluation d’experts comparée à
l’utilisation d’une matrice d’exposition spécifique aux maladies respiratoires pour estimer l’exposition
professionnelle. Cette étude conclue, comme l’étude de Peters et al en 2016, que l’utilisation d’une
matrice offre une approche généralisable pour assigner l'exposition professionnelle aux toxiques
inhalables.
L'âge, le sexe, l'état de tabagisme et l'exposition antérieure sont des déterminants importants des
effets de l'exposition à la poussière et devraient être pris en compte dans l’analyse de la relation entre
les atteintes de santé et l'exposition à la poussière dans l’industrie (Johnsen et al, 2008). 2620
employés participant à une enquête ont permis de collecter des données d’exposition et de définir
plusieurs catégories d’exposition. Les analyses ont montré que l’exposition à la poussière diminuait
significativement avec l'âge et était significativement plus faible chez les femmes que chez les hommes.
L'évaluation fiable de l'exposition rétrospective continue d'être un défi pour la plupart des études
(Offerman et al, 2012). Plusieurs méthodes existent pour estimer les expositions rétrospectivement,
dont l'évaluation au cas par cas et les matrices d'exposition au travail (JEMs) sont le plus couramment
utilisées. Cette étude a évalué la fiabilité des estimations de l'exposition pour certains carcinogènes
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obtenus par l'intermédiaire de trois JEMs en comparant les estimations avec l'évaluation au cas par
cas d'experts au sein d’une cohorte néerlandaise. La population étudiée comprend 58 279 hommes
âgés de 55-69 ans à l'inscription en 1986. Pour une sous-cohorte de ces hommes (n = 1630), une
évaluation d'experts est disponible pour l'exposition à l'amiante, aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et aux fumées de soudage. La fiabilité des différents JEMs (DOMJEM (amiante,
HAP), FINJEM (amiante, HAP et fumées de soudage) et de l'amiante Jem (amiante) a été déterminée
en évaluant l'accord entre ces JEMs et l'évaluation des experts. Les résultats indiquent que l'évaluation
d'experts a révélé le plus faible niveau d'exposition pour les trois expositions (amiante 9,3%; HAP 5,3%;
fumées de soudage 11,7%). Le DOMJEM a montré le plus haut niveau d'accord avec l'évaluation
d'experts pour l'amiante et les HAP (κS = 0,29 et 0,42, respectivement), suivi de près par le FINJEM.
Pour les fumées de soudage, la concordance entre l'expertise et la FINJEM était élevée (= 0,70). Le JEM
de l'amiante a montré un mauvais accord avec l'expertise en amiante (= 0,10).
La même matrice générique d’exposition FINJEM a été utilisée (Lavoué et al, 2012) pour une évaluation
rétrospective de l'exposition dans les études cas-témoins. Ont été comparées la prévalence et
l'intensité de l'exposition en FINJEM avec un JEM développé à partir d'évaluations d'experts des
antécédents professionnels obtenus dans une étude cas-témoin basée sur la population à Montréal.
La comparaison a porté sur 27 produits chimiques, sur la période 1945-1995, et a inclus 4743 emplois
initialement évalués par les experts de Montréal. 4293 des combinaisons de secteur d’activité,
d’emploi et de période étaient disponibles pour la comparaison de la prévalence. La prévalence
spécifique à l'agent était toujours plus élevée chez le JEM de Montréal (différence médiane 1,7%). Les
valeurs de l'agent spécifique entre les catégories de prévalence variaient de 0,89 (fumées de soudage)
à 0,07 (poussière de farine). La comparaison des niveaux d'exposition impliquait 14 agents et 198
cellules avec une exposition non nulle dans les deux sources. Les observations suggèrent que
l'information concernant plusieurs agents (métaux, vapeurs de soudage) peut être transportée sans
crainte entre la Finlande et le Canada et probablement dans d'autres pays. Toutefois, pour les autres
agents, il y a eu un désaccord considérable et, par conséquent, l’exportation de FINJEM ne peut être
assumée par défaut.
Bhatti et al, 2011 ont étudié les interactions gènes-environnement avec les expositions chimiques,
dans des études cas-témoins. Pour l’évaluation de ils ont utilisé une évaluation par des experts et une
matrice d'exposition au travail (JEM). La recherche portait sur l'association entre l'exposition au plomb
évaluée par l'expert et le risque de tumeurs cérébrales par un seul polymorphisme des nucléotides
dans le gène ALAD. Ont été inclus dans l’étude 355 patients avec gliome, 151 patients avec
méningiome et 505 contrôles. La sensibilité et la spécificité du JEM a été comparée aux mesures
d'exposition évaluées par les experts. Les JEM ont prouvé une spécificité élevée (environ 0,9) mais une
faible sensibilité (environ 0,5). Le désaccord entre les deux méthodes était généralement dû à des
informations supplémentaires dans les antécédents de travail détaillés.

4.5.4. Béryllium
Les objectifs de l’étude de Hamm and Burstyn, 2011 étaient de développer des modèles de matrice
d’exposition pour estimer l'exposition aérienne au béryllium. Les données de surveillance ont été
obtenues de l'administration de la santé et de la sécurité au travail : 12 148 mesures personnelles
d'exposition au béryllium de 1979 à 2005. La probabilité d'exposition a été prédite en fonction de
l'année, de l'industrie, du travail et de la durée de l'échantillonnage. Dans ces modèles, la probabilité
d'exposition diminuait au fil du temps et variait avec l'industrie et l'emploi. La probabilité d'exposition
a été calculée à l'aide de 6 JEMs, chacun fournissant des classements semblables de la probabilité
d'une exposition non négligeable au béryllium. Ces modèles statistiques, avec expertise, conviennent
à l'évaluation de la probabilité d'une exposition professionnelle élevée au béryllium.
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1.1.2
4.5.5. Amiante et émissions diésel
L'évaluation rétrospective de l'exposition (Peters et al, 2011) reste la problématique des études castémoins. Différentes méthodes ont été développées, y compris l'évaluation au cas par cas et les
matrices d'exposition au travail (JEM). Les présentes analyses comparent la prévalence de l'exposition
et les estimations du risque obtenues par différentes méthodes d'évaluation de l'exposition. L’étude a
été menée dans sept pays européens, l'exposition a été estimée pour l'amiante, les émissions de
moteurs diesel (DME) et la silice cristalline, en utilisant trois méthodes d'évaluation différentes.
Premièrement, les experts ont assigné des expositions à tous les emplois déclarés au cas par cas.
Deuxièmement, un JEM spécifique à la population (PSJEM) a été développé à l'aide des évaluations
d'experts des contrôles seulement et a été appliqué de nouveau à tous les sujets étudiés.
Troisièmement, une population générale indépendante JEM (GPJEM) a été créée par des experts en
exposition professionnelle qui n'ont pas participé à l'étude initiale. Les résultats de ces méthodes ont
été comparés. Il y a eu un mauvais accord dans l'exposition assignée entre l'évaluation d'expert et le
GPJEM (Kappas: amiante 0,17; DME 0,48; silice 0,38). La prévalence de l'exposition était
significativement hétérogène (p < 0,01) entre les différents pays, pour les trois agents et les méthodes
d'évaluation. En ce qui concerne l'amiante et le DME, on a observé une hétérogénéité significative des
estimations des risques lors de l'évaluation des experts. Lors de l'application du GPJEM, l'hétérogénéité
des estimations du risque pour l'amiante et, dans une certaine mesure, la silice diminuait. Il a déjà été
préconisé que l'approche d'évaluation d'experts pour attribuer des expositions fondées sur des
réponses détaillées de questionnaire fournit des estimations d'exposition plus précises que les
résultats basés sur JEM. Cependant, les résultats actuels ont montré peu, voire aucun, avantage de
l'évaluation au cas par cas par rapport à une approche JEM.
Pour surmonter les limites des données auto-déclarées (Hardt et al, 2014) dans la recherche en santé
au travail, les matrices d'exposition à l'emploi, qui attribuent l'exposition par profession, ont émergé
comme une approche objective pour l'évaluation des expositions professionnelles. Sur la base d'une
étude cas-témoin de cancer du poumon menée dans la région de Toronto, 1997-2002, l'évaluation de
l'exposition professionnelle à l'amiante a été comparée à l'aide d'auto-déclarations et d'une matrice
d'exposition des emplois de la population générale (DOM-JEM). Les cas et les contrôles appariés en
fonction de la fréquence ont fourni leurs antécédents de travail et les expositions professionnelles
auto-déclarées à carcinogènes pulmonaires potentielles, y compris l'amiante, par le biais d'un
questionnaire détaillé. L'exposition à l'amiante a également été attribuée à chaque emploi en liant les
antécédents professionnels avec le DOM-JEM. La prévalence de l'exposition professionnelle à
l'amiante était plus grande lorsqu'elle était basée sur le DOM-JEM que lorsqu'elle était déclarée par le
travailleur. Les épidémiologistes présument généralement que les évaluations d'exposition autodéclarées entraînent des estimations de risque exagérées. Dans cette étude, les auto-déclarations
n'ont trouvé aucune association avec un facteur de risque bien établi, alors qu'une matrice
d'exposition professionnelle de haute qualité a révélé des estimations de risque relatives qui sont plus
conformes aux résultats antérieurs.
Dans le but d’estimer la proportion de cas de mésothéliome pleural qui peuvent être attribués à
l'exposition à l'amiante en France (Lacourt et al, 2014), toute exposition confondue a été menée une
étude cas-témoins fondée sur la population, comprenant 437 cas d'atteinte et 874 témoins, entre 1998
et 2002. L'exposition professionnelle et non professionnelle à l'amiante a été évaluée
rétrospectivement par deux hygiénistes experts. Une relation dose-réponse claire a été observée entre
l'exposition professionnelle à l'amiante et le mésothéliome pleural (ou = 4,0 (99% IC 1,9 à 8,3) chez les
hommes exposés à moins de 0,1 f/ml-année vs. 67,0 (99% IC 25,6 à 175,1) pour les hommes exposés
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à plus de 10 f/ml-année). L'amiante professionnelle était de 83,1% (99% IC 74,5% à 91,7%) pour les
hommes et de 41,7% (99% IC 25,3% à 58,0%) pour les femmes. Un risque plus élevé de mésothéliome
pleural a été observé chez des sujets non-professionnels exposés à l'amiante par rapport à ceux qui
n'ont jamais été exposés. L'amiante non-professionnel pour ces sujets était de 20,0% (99% IC-33,5% à
73,5%) chez les hommes et 38,7% (99% IC 8,4% à 69,0%) chez les femmes. Lorsque l'on considère
toutes sortes d'exposition à l'amiante, les valeurs obtenues ont été de 87,3% (99% IC 78,9% à 95,7%)
pour les hommes et 64,8% (99% IC 45,4% à 84,3%) pour les femmes. L’étude suggère que l'exposition
globale chez les femmes est en grande partie non-professionnelle.
Le but de l’étude de Swuste et al, 2008 était de décrire la structure et le contenu d'une matrice
d'exposition à l'emploi (JEM) pour l'exposition historique à l'amiante aux Pays-Bas. Le JEM contenait
309 groupes de titres d'emplois professionnels dans 70 branches de l'industrie pendant 10 périodes
de 5 ans au cours de 1945-1994, ce qui a entraîné 3090 évaluations. Les sources hollandaises sur les
mesures d'exposition à l'amiante ont fourni des conseils quantitatifs pour 69 évaluations (2,2%) dans
25 groupes de titres professionnels. En outre, trois bases de données de l'exécutif de la santé et de la
sécurité du Royaume-Uni ont contribué à 222 évaluations (7,2%) et plusieurs autres sources ont aidé
dans une autre 133 évaluation (4,3%). Ces évaluations ont donné lieu à sept catégories de niveaux
d'exposition pour toutes les 3090 combinaisons de groupes et de périodes de titres professionnels. Un
processus de vérification avec cinq experts a été utilisé pour ajuster les affectations des catégories
d'exposition. Les tendances des schémas d'exposition au fil du temps ont été décrites en relation avec
les activités de production, les mesures de contrôle opérationnel et la présence de mesures de lutte
contre la poussière (équipements de protection collective et individuelle). Pour la majorité des
maladies liées à l'amiante manquaient des informations fiables sur leurs schémas d'exposition
historiques au cours des dernières décennies. La disponibilité limitée des mesures d'exposition par le
passé illustre la nécessité d'une évaluation structurée de l'exposition historique à l'amiante par
l'intermédiaire d'un JEM.
Les valeurs d’exposition publiées dans la littérature scientifique montrent une grande hétérogénéité
de présentation (tableau 3) ce qui rend une comparaison assez difficile. Ceci est dû aux objectives
poursuivis par l’étude citée et au type d’évaluation de l’exposition employé.
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Pays
Italie

Scars
elli
et al,
2014

Pays en europe
Sont définies quatre classes d’intensité d’exposition, ainsi qu’une intensité
minimum d’exposition (0,02 mg/m3) correspondant à des niveaux retrouvés
dans l’environnement général : classe 1 :- de 0,02 à 0,1 mg/m3 ; classe 2- : de
0,1 à 0,5 mg/m3 ; classe 3 :- de 0,5 à 1 mg/m3 ; classe 4- : supérieur à 1 mg/m3.

Référ
ence

Peter
s et
al,
2013

France

Produit
chimique
Crystalline silica

Valeurs rapportées

Luce
et al,
2007
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Norvège
Italie
Pays
nordiques
EU

Travailleurs de bureau : formaldehyde between 0.23 and 45 µg/m(3)

Siew
et al,

Gale
a et
al,
2009

Suède

Formaldehyde

The results ranged from ,0.01 (one measurement) to 501.6 mg m3 with a mean
(arithmetic mean) of 12.4 mg m3, a GM of 5.2 mg m3, and a geometric
standard deviation of 3.6.

Neri
et al,
2016

Glas
et al,
2015

EU

Diesel exhaust
Wood dust

3.6 million workers in the are exposed to wood dust. Among these, 1.5 million
were exposed to low levels (<0.5 mg/m3) and 0.2 million were exposed to high
levels (>5mg/m3), particularly in furniture industry

Bugg
e et
al,
2012

Vang
rons
veld
et al,
2010

review
EU

Pays en
développement

Asbest
Plomb
Isocyanates

arithmetic mean BLLs among workers at lead battery plants in 20 countries as
reported in 61 studies; a total of 8350 workers are represented in the table.
Arithmetic mean cohort values ranged from 22 to 128 µg/dL, and the mean and
median of the 61 cohort arithmetic mean values are 47 µg/dL and 42 µg/dL,
respectively

Lofte
dt et
al,
2009

France

Solvants
organiques

The geometric means (GMs) of ICA and MIC were 24 mg/m3 (range <4–280
mg/m3) and 4.9 mg/m3 (<3–68 mg/m3), respectively.
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Gott
esfel
d
and
Pokh
rel,
2011
Vang
rons
veld
et al,
2010

Févo
tte et
al,
2011

Review
Belgium

Godd
eris
et al,
2011

France

Vinc
ent
et al,
2009

Europe

Beryllium
Ceramic fibers
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Viae
ne et
al,
2009

Utell
and
Maxi
m,
2010

Suède
Belgique

Cadmium

Workers were 40.3–60.6-year-old (before removal) and had a duration of
exposure of at least 15.6 years.

Hed
mer
et al,
2013
Bybe
r et
al,
2016

Review

Welding
fumes

The geometric mean exposure to RD and respirable Mn was 1.3 mg/m(3) (minmax 0.1-38.3 mg/m(3)) and 0.08 mg/m(3) (min-max <0.01-2.13 mg/m(3)),
respectively.

Gao
et al,
2015

TABLEAU 4: VALEURS D'EXPOSITION PUBLIÉES DANS LA LITTÉRATURE POUR LES PRODUITS REPRIS SUR LA LISTE DE
L'ÉTUDE PROBE

5.

Conclusion

L’usage des produits chimiques dans l’environnement professionnel est une réalité de notre vie
actuelle. Le nombre et la complexité de ces produits ne cesse d’augmenter. L’estimation de cette
exposition constitue un enjeu majeur et également le fondement de l’application des mesures de
prévention adaptées.
Les données disponibles en Belgique sur l'exposition des travailleurs aux substances chimiques
dangereuses actuellement cités dans la littérature scientifique éparses, ne couvrent pas l’entièreté des
expositions professionnelles et ne permettent pas de caractériser l’exposition des travailleurs en
termes d’intensité et de durée. Ces connaissances doivent être étoffées pour permettre une meilleure
connaissance de la situation et de décider des mesures de prévention à mettre en œuvre
prioritairement.
Lors de la recherche de la littérature publiée en langue française, la plupart des publications
sélectionnées faisaient référence à l’enquête SUMER. Cette enquête investiguait entre autre
l’exposition à 28 agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques) reconnus en milieu
professionnel. De façon générale, les résultats montrent que les mesures de protection étaient
insuffisantes que souvent aucune protection, collective ou individuelle, n’était mise à la disposition du
salarié. La proportion des expositions bénéficiant de protections collectives variait selon les produits
CMR, mais aussi selon les caractéristiques des salariés, de l’emploi et de l’entreprise. Il a été montré
également que ce ne sont pas systématiquement les populations les plus fortement exposées aux
produits chimiques appartenant aux agents CMR qui bénéficient/emploient le plus de protections
collectives et individuelles
Quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour estimer l’exposition des travailleurs aux produits
chimiques ? Les mesures d’ambiance et/ou le monitoring biologique des travailleurs exposés
permettent d’objectiver directement le niveau d’exposition, au niveau individuel. Cependant, ces
mesures ne sont pas toujours possibles, sont soumises à une variabilité individuelle et/ou au manque
de corrélation des valeurs mesurées dans l’ambiance avec la fraction qui a contaminé le travailleur.
Les questionnaires offrent aussi la possibilité d’évaluer l’exposition professionnelle avec la difficulté
d’être assez généraux pour enregistrer toutes les expositions et assez spécifiques pour caractériser
une exposition particulière. Les matrices d’exposition offrent une alternative intéressante, non
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invasive et à visée plutôt collective. Ces matrices peuvent également être adaptées à des secteurs
d’activité variés et même entre des pays différents.
Les programmes de surveillance en général pourraient permettre une traçabilité des expositions,
répondant ainsi qu’une visibilité à plus long terme, essentielle dans le cas des pathologies
professionnelle à longue période de latence. La surveillance des expositions faciliterait le dépistage
précoce, le suivi et la reconnaissance d’une atteinte professionnelle et des actions préventives
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1. Inleiding
Het doel van de PROBE (Hazardous chemical Products Register for Occupational use in Belgium) studie
is om de blootstelling van de Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen in kaart te
brengen. PROBE zal op systematische wijze blootstellingsgegevens verzamelen en analyseren.
In een eerste fase zal een pilootstudie worden opgezet om de haalbaarheid van de geplande aanpak
te testen. Omdat het in deze pilootstudie budgettair onmogelijk is om binnen het tijdbestek van één
jaar alle gevaarlijke chemische agentia te onderzoeken in alle bedrijfssectoren en/of alle beroepen,
dient een prioritisering van chemische stoffen te worden gedaan. Voor deze pilootstudie zal daarom
gewerkt worden met een beperkte lijst van prioritaire chemische stoffen.
Voor het opstellen van deze lijst werd een methodologie opgesteld die in dit document zal worden
besproken. Enerzijds houdt deze methodologie rekening met het inherente gevaar van de chemische
stoffen (hazard) en verwachte gezondheidseffecten. Anderzijds wordt getracht om te toetsen of de
chemische stoffen relevant zijn voor de Belgische context door gebruik te maken van beschikbare
gegevens over blootstelling en verbruik in België.
Door het gebruik van deze methodologie komen we tot een prioritaire lijst van 14 gevaarlijke
chemische stoffen relevant voor de Belgische context.
Het is belangrijk hierbij te benadrukken dat de prioritisering van chemische stoffen sowieso een deels
subjectieve oefening is. Het vastleggen van een methodologie voor de selectie van de stoffen is voor
een deel reeds afhankelijk van de onderzoekers. Het gebruik van een andere methodologie zou
mogelijk tot een andere prioritaire lijst hebben geleid. Per definitie geeft een prioritaire lijst dan ook
nooit een volledig beeld: het blijft een selectie. Men dient echter de doelstelling van de
prioritiseringsoefening in het achterhoofd te houden, d.i. het uittesten van de werkzaamheid van een
peilpraktijkennetwerk door middel van een pilootstudie met behulp van een geselecteerd aantal
chemische stoffen (met beperkte tijd en budget).

2. Literatuurstudie: Criteria voor prioritisering gevaarlijke
chemische producten
In de literatuur vindt men verschillende criteria terug die courant gebruikt worden voor het
prioritiseren van chemische stoffen. In deze paragraaf overlopen we kort deze criteria.

2.1. In functie van het inherente gevaar van de chemische stoffen (hazards)
Bepaalde onderzoeken richten zich specifiek op gevaarlijke chemische producten met welbepaalde
chemische eigenschappen, zoals bijv. aromatische amines of zware metalen.

2.2. In functie van de gezondheidseffecten
De selectie van chemische agentia in functie van hun gezondheidseffecten biedt het bijkomend
voordeel dat zij onmiddellijk kunnen gekoppeld worden aan preventiemaatregelen. De ernst van de
gezondheidseffecten is een belangrijk criterium dat in tal van onderzoeken en publicaties gehanteerd
wordt.
Een andere beoordelingswijze in functie van de gezondheidseffecten bestaat erin de chemische
agentia te bestuderen die aanleiding geven tot (erkende) beroepsziekten of beroepsgerelateerde
aandoeningen. In de Belgische context is het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) hier de
bron bij uitstek.
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2.3. In functie van het verbruik
Een ander valabel criterium is de tonnage van het gevaarlijk chemisch product dat jaarlijks in de
industrie wordt verwerkt of die jaarlijks wordt ingevoerd. Ook via de registraties bij REACH kunnen we
in zekere mate informatie halen over het verbruik van bepaalde stoffen in België. Op dit moment is
registratie verplicht voor alle stoffen die geproduceerd of geïmporteerd worden vanaf 100 ton per jaar.
Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR 1A, 1B) dienen geregistreerd te worden vanaf
1 ton per jaar. Vanaf 2018 dienen alle stoffen vanaf 1 ton per jaar geregistreerd te worden.
Procesgegenereerde stoffen zoals dieseluitlaatgassen, lasrook, silica en houtstof vallen echter niet
onder de REACH wetgeving
Een bijzondere categorie die hier kan ondergebracht worden zijn de nieuwe producten (emerging
agents) waarover nog weinig veiligheidsinformatie bestaat. Zij worden echter meestal in relatief kleine
hoeveelheden verwerkt, gebruikt of ingevoerd. De gezondheidseffecten die gepaard gaan met deze
agentia zijn bijgevolg moeilijk te detecteren.

2.4. In functie van de blootstelling
De mate van blootstelling aan bepaalde chemische agentia zou eveneens kunnen meegenomen
worden in een prioritiseringsoefening. Hierbij denken we voornamelijk aan de gegevens die de externe
diensten voor preventie en bescherming op het werk rapporteren in het jaarverslag.
Ook vanuit de SUMER kan men blootstellingsgegevens halen. In de SUMER studie wordt aan getrainde
arbeidsgeneesheren gevraagd de blootstellingen van werknemers op medisch onderzoek te
registreren. In 2010 namen 2400 Franse arbeidsgeneesheren deel die blootstellingsgegevens
verzamelden van 54000 werknemers, hetgeen een representatief beeld geeft van de blootstelling van
de volledige Franse werknemerspopulatie.
Biomonitoringsgegevens en omgevingsmetingen uit de externe diensten geven ook een aanwijzing
voor de mate van blootstelling bij de werknemers. Ook Toezicht Welzijn beschikt over
omgevingsmetingen die uitgevoerd werden in het kader van specifieke campagnes.

2.5. In functie van de bedrijfssector
In de Franse SUMER-studie kwam men dankzij de analyse van alle verzamelde gegevens tot een
selectie van sectoren met de hoogste blootstelling aan gevaarlijke chemische producten. Deze
sectoren waren in dalende lijn van blootstelling aan chemische risico’s de bouwsector (61%), openbare
ziekenhuizen (55%), industrie (45%) en land- en tuinbouw (43%).
Bijkomende factoren die hierbij in acht dienen te worden genomen zijn dat werknemers uit de
bouwnijverheid en openbare ziekenhuizen worden blootgesteld aan minstens drie chemische agentia.
In ziekenhuizen wordt bovendien frequent (37%) gebruik gemaakt van solventen (voornamelijk
alcoholen).
Een andere vaststelling was dat bouwvakkers aan minstens één carcinogeen worden blootgesteld. De
door hun artsen gerapporteerde carcinogenen waren dieseluitstoot, petroleum, houtstof en
kristallijne silica.
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2.6. Recente prioritiseringoefeningen
Als vertrektpunt voor deze prioritiseringsoefening werd op zoek gegaan naar andere relatief recente
prioritiseringsoefeningen (< 10 jaar oud) die relevant kunnen zijn voor de Belgische context (rapporten
van Europese instellingen of afkomstig uit EU-landen). Op basis van deze criteria konden 5 rapporten
geïdentificeerd worden.
Al deze rapporten maken gebruik van combinaties van criteria om tot een lijst van prioritaire stoffen
te komen. Zij baseren zich met andere woorden op zowel het inherente gevaar van de chemische
stoffen (hazards) als indicatoren van blootstelling en verbruik.
We weerhouden de volgende rapporten:
1. ‘Prioritization of new and emerging chemical risks for workers and follow- up actions’ van
RIVM (2015) : op basis van de literatuur, databanken met grenswaarden, REACH registraties
en cijfers over gebruik in Nederland construeerden zij een lijst van 49 ‘nieuwe en toenemende’
stoffen die via inhalatie of contact met de huid gezondheidsklachten veroorzaken.
2. ‘Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health’ van
European Agency for Safety and Health at Work (European Risk Observatory Report on
emerging chemical risks, 2009): op basis van consultatie van 49 experts uit 21 Europese landen,
gecombineerd met een literatuuronderzoek naar de inherente gevaren van de stoffen
(hazards), gezondheidseffecten en verbruik stelden zij een lijst op met prioritaire stoffen en
sectoren.
3. ‘Service contract to create a database and develop a model to estimate the occupational
exposure for a list of hazardous chemicals in the Member States of the European Union and
in the EFTA/EEA countries’ (HazChem@Work) van de Europese Commissie
(DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, 2016): op basis van inherent gevaar (hazard),
waarschijnlijkheid van blootstelling, veronderstelde verbruik in de EU, gezondheidseffecten en
databanken met grenswaarden stelden zij een lijst op meest prioritaire stoffen.
4. ‘Identifying prevalent carcinogens at the workplace in Europe’ van RIVM (2015): zij maakten
een classificatie van cancerogene stoffen (hazard) op basis van blootstellinggegevens van
werknemers uit 6 verschillende Europese databanken
5. ‘Priority substances identified by the EU-Policy Board for the 1st year of the EHBMI’ (EU
Human Biomonitoring, 2015): op basis van inherent gevaar (hazard), gezondheidseffecten en
blootstelling maakten zij een lijst van prioritaire stoffen. Hierbij gaat het enkel om stoffen
waarbij biomonitoring mogelijk is op dit moment.
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3. Methodologie prioritisering voor piloot PROBE
Om een lijst van prioritaire stoffen op te stellen houden we in het ideale geval rekening met zoveel
mogelijk criteria zoals weerhouden in de literatuurstudie. De hier voorgestelde methodologie verloopt
in 2 stappen. In een eerste stap werd gekeken welke stoffen voorkwamen in andere recente
prioritiseringsoefeningen. In een tweede stap werd getracht de relevantie voor de Belgische context
bepalen.

Stap 1: Initiële lijst op basis van recente prioritiseringoefeningen
De verschillende relatief recente prioritiseringoefeningen beschreven in de literatuurstudie vormen
het uitgangspunt voor de eerste stap (paragraaf 2.6). Deze prioritiseringoefeningen maken steeds
gebruik van combinaties van criteria om tot een lijst van prioritaire stoffen te komen. Het uitwerken
van dergelijke prioritiseringsoefeningen vergt veel tijd en middelen. Wanneer we bestaande
prioritiseringoefeningen als startpunt kunnen gebruiken voor de prioritisering van PROBE heeft dit het
voordeel dat de opgebouwde expertise uit deze rapporten kan worden aangewend.
Alle stoffen die in 2 of meerdere prioritiseringsoefeningen vermeld werden, werden opgenomen in
de initiële lijst met prioritaire stoffen voor PROBE. In totaal gaat het over 16 stoffen of categorieën
van stoffen. Deze zijn terug te vinden in tabel 1. In deze tabel wordt per prioritiseringsrapport
aangeduid indien een bepaald agens er in voorkomt. Ook wordt per agens het totaal aantal rapporten
waarin dit voorkomt weergegeven. Isocyanaten en organische solventen werden als groep opgenomen
in de tabel.
Tabel 1: Initiële lijst met prioritaire stoffen PROBE

1
2
3
4
5
6

7
8

9
1
0

Silica (kristallijn)
Dieseluitlaat
PAKs
Houtstof
Formaldehyde
Asbest
Isocyanaten
MDI
HDI
TDI
Benzeen
Organische solventen
Trichloroethyleen
Perchloroethyleen
Methyleenchloride
1,2 Dichloroethaan
Chloroform
Methyl isobutyl keton
Toluene
Vinyl chloride
Lood

Prioritization
of new and
emerging
chemical risks
(RIVM)
x

HazChem
@Work
Top 10
(EC)
x
x

EU Human
Biomonitoring

Expert
forecast
on
emerging
chemical
risks (EUOSHA)
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Carcinogens
RIVM (top
30 met CAS
n° of top 10
zonder CAS
n°)
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
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Aantal
vermeldingen
in
prioritiseringsrapporten
4
4
2
3
3
3
3
2
2
2
(3)
2
1
1
1
2
1
1
2
2

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Beryllium
Poederlakken (incl.
TGIC)
Refractaire
keramische vezels

x

x

x

x

Lasrook
Acrylonitril

2

x

x

2

x

x

2

x

2

x

2

x

Cadmium

x

De stoffen die slechts in 1 rapport werden vermeld werden opgenomen in bijlage 1.

Stap 2: Beoordeling relevantie voor de Belgische context
In een tweede stap werd getracht een beoordeling te maken van de relevantie van de weerhouden
chemische stoffen voor de Belgische context. De bruikbaarheid van de volgende gegevens werd in dit
kader bekeken.
A) Blootstellingsgegevens uit de jaarverslagen van de externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk uit 2015
De quality assessment van de blootstellingsgegevens van deze gegevens maakt ook deel uit van dit
onderzoeksproject. Samengevat kunnen we stellen dat de bruikbaarheid van deze gegevens beperkt
is gezien de onduidelijkheid wat betreft de methodologie van gegevensverzameling binnen de externe
diensten. Het manier van toewijzen van risicocodes aan werknemers en de gehanteerde definitie van
‘blootstelling’ zijn niet duidelijk en uniform tussen de verschillende diensten. De
blootstellingsgegevens uit de jaarverslagen kunnen met andere woorden hoogstens een
(onnauwkeurige) indicatie geven van de relevantie in de Belgische context. In tabel 2 worden deze
blootstellingsgegevens weergegeven voor de chemische agentia uit de initiële prioritaire lijst.
B) Blootstellingsgegevens uit de SUMER van 2010
Deze worden meegenomen in de beoordeling aangezien men kan aannemen dat de blootstellingen
van Franse en Belgische werknemers relatief gelijkaardig zijn. Bovendien is de kwaliteit van deze
gegevens zeer kwaliteitsvol (zie tabel 2).
C) Biomonitoringsgegevens en omgevingsmetingen van één externe dienst
Aangezien we slechts over biomonitoringsgegevens en omgevingsmetingen beschikken van één dienst
is het moeilijk algemene conclusies te trekken aangezien deze gegevens sterk afhankelijk zijn van het
specifieke klantenprofiel van de betrokken dienst.
D) REACH registraties voor Belgische bedrijven
De REACH registraties voor Belgische bedijven kunnen een aanwijzing geven voor het verbruik van
bepaalde stoffen in België. Ook hier zijn belangrijke beperkingen aan de cijfers. Ten eerste dienen
bedrijven pas te registreren wanneer zij een bepaald minimum tonnage gebruiken van een bepaalde
stof. Hiermee mist men een groot deel van het gebruik in de Belgische bedrijven. Ten tweede vallen
procesgegenereerde stoffen zoals dieseluitlaatgassen, lasrook, silica en houtstof vallen niet onder de
REACH wetgeving
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E) Cijfers van de erkende beroepsziekten door FEDRIS uit 2016.
Jaarlijks geeft FEDRIS (het voormalige Fonds voor de Beroepsziekten) cijfers vrij in verband met de
erkende beroepsziekten. De cijfers zijn echter niet enkel afhankelijk van de werkelijke incidentie van
beroepsziekten in de Belgische werknemerspopulatie. Ze zijn ook sterk afhankelijk van welke
aandoeningen opgenomen zijn op de lijst der beroepsziekten en welke niet. Beroepskankers (exclusief
asbestgebonden kankers) worden bijvoorbeeld zelden erkend.
Ook de striktheid van de gehanteerd criteria voor erkenning van beroepsziekte speelt een belangrijke
rol bij het aantal erkenningen. Dit zorgt ervoor dat de werkelijke incidentie van bepaalde
beroepsziekten waarschijnlijk hoger is dan het aantal erkende beroepsziekten.
Een ander nadeel van deze cijfers is dat men op deze manier meer de historische blootstelling in kaart
brengt dan de huidige blootstelling.
F) Omgevingsmetingen uit specifieke campagnes van Toezicht Welzijn
Er vonden de voorbije jaren een aantal campagnes plaats gericht op een aantal chemische agentia
waaronder silica, lasrook, styreen, chroom IV en rubberproductie. De metingen die plaatsvonden in
het kader van deze campagnes kunnen eveneens een indicatie geven over de blootstelling aan deze
specifieke stoffen. De bruikbaarheid in het kader van een prioritiseringsoefening is echter ook beperkt.
Deze gegevens geven immers slechts informatie over een klein aantal specifieke agentia.
Tabel 2: Beoordeling relevantie voor de Belgische context

1
2
3
4
5
6

7
8

9
1
0

Silica (kristallijn)
Dieseluitlaat
PAKs
Houtstof
Formaldehyde
Asbest
Isocyanaten
MDI
HDI
TDI
Benzeen
Organische
solventen
Trichloroethyleen
Perchloroethyleen
Methyleenchloride
1,2 Dichloroethaan
Chloroform
Methyl isobutyl
keton
Toluene
Vinyl chloride
Lood

Jaarverslagen
EDPBs 2015
(%
blootgesteld
e
werknemers)
0,53%
0,14% (a)
0,14%
0,50%
0,33%
0,73%
0,47%

SUMER 2010
(%
blootgesteld
e
werknemers)
1,40%
3,70%
?
1,70%
0,70%
0,40%
1,10%

0,51%

0,20% (b)

Biomonitoring
(oranje +
rood)

Omgevingsmetingen
(>1/2 GW)
33%
7%

0%
100%
46%
?

3%

REACH
Registraties
(België)
nvt
nvt
nvt
nvt
17
0
5
0
1
16

Aantal
erkende
beroeps
-ziekten
FEDRIS
2016
47

13
199
4

1
2

0,03%
0,02%
0,07%
?
0,04%

0,30%
0,10%
?
?
?

?

?

0,59%
0,02%

?
?

1%

0,48%

0,50%

17%
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100%

33%
0%

10

10%

9

1

TWW
Campagnes
x

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Beryllium
Poederlakken (incl.
TGIC)
Refractaire
keramische vezels

0,01%

?

0

?

?

0

0,08%

0,40%

?

Lasrook

0,90%

2,80%

?

?

0,14%

0,20%

Acrylonitril
Cadmium

Opmerkingen:

32%

1

nvt

x

7
0%

0%

2

(a) Enkel blootstelling aan dieselrook boven de 100 μg elementaire koolstof per m³ (inadembare fractie)
(b) Exclusief brandstoffen

Conclusie beoordeling relevantie voor de Belgische context (stap 2)
De beschikbare Belgische blootstellingsgegevens zijn in het algemeen weinig bruikbaar in deze
prioritiseringsoefening. Enerzijds is, zoals hierboven beschreven, de kwaliteit van een aantal gegevens
beperkt. Anderzijds is het door de grote variatie in type gegevens ook moeilijk om al deze cijfers te
integreren in de prioritiseringsoefening.
Deze gegevens lijken echter wel te suggereren dat vinylchloride en acrylonitril weinig relevant zijn
om op de nemen in een prioritaire lijst voor de PROBE piloot. Het gaat over stoffen die in zeer
specifieke gespecialiseerde bedrijven gehanteerd worden. Voor vinylchloride lijkt het totaal aantal
blootgestelde werknemers zeer beperkt. Hierdoor lijkt het niet nuttig een gegevensverzameling voor
deze stoffen voor de hele Belgische werknemerspopulatie op te zetten maar is surveillance in een
aantal geselecteerde bedrijven waarschijnlijk meer aangewezen als methodologie.
Deze conclusie geeft een bijkomend argument voor het nut van het opzetten van de PROBE studie
en het organiseren van een systematische collectie van blootstellingsgegevens bij Belgische
werknemers.

Besluit
Om een lijst van prioritaire stoffen op te stellen werd gebruik gemaakt van een methodologie in 2
stappen. In een 1e stap werden de stoffen weerhouden die voorkwamen in minstens 2 recente
prioritiseringsoefeningen. Op deze manier werden in eerste instantie 16 stoffen weerhouden. In een
2e stap werd getracht de relevantie voor de Belgische werknemerspopulatie te beoordelen. Door de
beperkingen van de beschikbare gegevens bemoeilijkten deze 2e stap. Er werden in deze stap twee
agentia van de initiële lijst geschrapt.
Deze oefening resulteerde in een prioritaire lijst van 14 chemische stoffen (of groepen van stoffen):
kristallijne silica, dieseluitlaat en PAKs, houtstof, formaldehyde, asbest, isocyanaten, benzeen,
organische solventen, lood, beryllium, poederlakken, refractaire keramische vezels, lasrook en
cadmium.
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4. Resultaat prioritisering voor piloot PROBE
De 14 stoffen in tabel 3 werden weerhouden voor inclusie in de pilootstudie van PROBE. Deze stoffen
zullen verder afzondelijk besproken worden. De beschikbare Belgische blootstellingsgegevens worden
ook telkens vermeld. Zoals besproken bij de methologie is het echter belangijk de beperkingen van
deze blootstellingsgegevens in het achterhoofd te houden.
Tabel 3: Lijst prioritaire stoffen piloot PROBE
1
Silica (kristallijn)
2
Dieseluitlaat en PAKs
3
Houtstof
4
Formaldehyde
5
Asbest
6
Isocyanaten
7
Benzeen
8
Organische solventen
9
Lood
10 Beryllium
11 Poederlakken
12 Refractaire keramische vezels
13 Lasrook
14 Cadmium

1) Kristallijne silica (kwartsstof)
Kwartsstof werd in alle rapporten weerhouden als prioritaire stof (behalve in het EU Human
Biomonitoring aangezien er geen biomonitoring voorhanden is voor silica). In de jaarverslagen van de
EDPBs wordt een blootstellingspercentage van 0,53% weerhouden (14097 op 2671702 weerhouden).
In de SUMER 1,4%. Van de beschikbare omgevingsmetingen is 33% boven de ½ van de grenswaarde.
In 2016 werden er 47 werknemers met silicose erkend door FEDRIS. Aangezien er een
onderrapportage en ondererkenning is van silicose en andere gezondheidseffecten van silica
(longkanker, COPD, systeemsclerose, enz.) geeft dit cijfer vermoedelijk maar een deel van de
gezondheidsproblematiek door silica weer.

2) Dieseluitlaat en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
Dieseluitlaat wordt in 3 prioritiseringsrapporten weerhouden. Ook polyaromatische koolwaterstoffen
worden in 2 rapporten weerhouden. Dieseluitlaat is een complex mengsel van duizenden soorten
fijnstofdeeltjes, gassen en dampen. De voornaamste componenten zijn koolstofdioxide,
koolstofmonoxide, NOx, zwaveldioxide en fijn stof. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
vormen een belangrijk deel van de fijnstoffractie in dieseluitlaat [IARC Monograph 105] In de
jaarverslagen wordt aangegeven dat 0,14% van de werknemers is blootgesteld aan dieselrook boven
de 100 μg elementaire koolstof per m³ (inadembare fractie). In de SUMER komt men aan 3,7%
(blootstelling aan dieselrook zonder verdere definiëring). Van de beschikbare omgevingsmetingen
voor dieseluitlaat ligt 7% boven ½ van de grenswaarde. De beschikbare biomonitoringsonderzoeken
voor PAKs geven allen resultaten ver onder de grenswaarden (1-hydroxypyreen in urine).
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3) Houtstof
Houtstof wordt in 3 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen wordt aangegeven dat
0,5% van de werknemers is blootgesteld. In de SUMER komt men aan 1,7%. Er zijn slechts 2
omgevingsmetingen beschikbaar die allebei boven ½ van de grenswaarde liggen. In 2016 werden er 13
werknemers met kanker van de bovenste luchtwegen veroorzaakt door houtstof erkend door FEDRIS.

4) Formaldehyde
Formaldehyde wordt in 3 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen wordt aangegeven
dat 0,33% van de werknemers is blootgesteld. Van de beschikbare omgevingsmetingen ligt 46% boven
½ van de grenswaarde.

5) Asbest
Asbest wordt in 3 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen wordt aangegeven dat
0,73% van de werknemers is blootgesteld. . In 2016 werden er 32 werknemers met benigne pleuraafwijkingen, 119 met mesothelioom, 45 met longkanker en 3 met asbestose erkend door FEDRIS. Deze
cijfers van FEDRIS wijzen uiteraard eerder op historische blootstelling dan op actuele blootstelling.
Dankzij het verboden op gebruik van asbest is de blootstelling in België drastisch teruggeschroefd†.
Historisch is België echter één van de grootste verbruikers per capita wereldwijd‡ in het bijzonder voor
bouwmaterialen en warmte-isolatie. Op dit moment is er nog steeds een risico op blootstelling bij een
aantal groepen van werknemers: verwijderen van asbest, renovatie van gebouwen, loodgieters,
verwarmingsinstallateurs en elektriciens§. Hoewel het verwijderen van asbest strict gereglementeerd
is, is het niet duidelijk in welke mate de wetgeving op de werkvloer wordt toegepast**.

6) Isocyanaten
De meest gebruikt isocyanaten (MDI, TDI, HDI) worden allen afzonderlijk vermeld in 2 of 3
prioritiseringsrapporten. In de jaarverslagen van de EDPBs wordt een blootstellingspercentage van
0,47% weerhouden. In de SUMER 1,1%. In 2016 werden er 4 werknemers met beroepsziekte
veroorzaakt door isocyanaten erkend door FEDRIS.

7) Benzeen
Benzeen wordt in 2 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen wordt aangegeven dat
0,51% van de werknemers is blootgesteld. In het rapport ‘Identifying prevalent carcinogens at the
workplace in Europe’ van RIVM werd benzeen als het carcinogeen met het hoogste aantal
blootgestelde werknemers weerhouden. Ook het HazChem@Work-rapport van de Europese
Commissie weerhoudt benzeen als nummer 1 prioritaire stof op basis van inherent gevaar,
waarschijnlijkheid van blootstelling, veronderstelde verbruik in de EU, gezondheidseffecten en
databanken met grenswaarden. In de SPIN databank die het verbruik van chemische stoffen in de
Skandinavische landen bevat scoort benzeen zowel hoog op gebruik als op hoeveelheid van
toepassingen. In de cijfers van de FOD Economie vinden we terug dat in januari 2017 in België 83 969
ton benzeen werd geleverd. Historisch werd benzeen in grote mate gebruikt als solvent met hoge
blootstellingen als gevolg. Dankzij strictere grenswaarden is de blootstelling van werknemers aan
benzeen sterk afgenomen. Door Europese richtlijnen is ook in benzine is het percentage benzeen de
voorbije jaren sterk afgenomen. Mogelijke blootstelling vinden we nu nog in de petroleum raffinage
†

Occup Environ Med. 2017 Jan;74(1):59-65
Lancet. 2007 May 19;369(9574):1692
§
Factsheet 51, Asbest in de bouw, EU-OSHA
**
Ann Occup Hyg. 2012 Jan;56(1):49-54
‡
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en een aantal productieprocessen waar benzeen als intermediair wordt gebruik††. Van de beschikbare
biomonitoringsonderzoeken (t,t-muconzuur in urine) ligt slechts 3% boven ½ van de grenswaarde.

8) Organische solventen
In de prioritiseringsrapporten worden een groot aantal organische solventen vermeld. Enerzijds
weerhouden we een aantal chloorhoudende koolwaterstoffen (trichloroethyleen, perchloroethyleen,
methyleenchloride, 1,2-dichloroethaan, chloroform), anderzijds worden ook tolueen en methyl
isobutyl keton vermeld. Trichloorethyleen wordt in 2 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de
jaarverslagen wordt aangegeven dat 0,03% van de werknemers is blootgesteld. In de SUMER komt
men aan 0,3%. Het is onduidelijk hoe we dit verschil van factor 10 kunnen verklaren. Er is slechts 1
omgevingsmeting beschikbaar. Het resultaat lag boven de grenswaarde. Ook chloroform wordt in 2
prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen wordt aangegeven dat 0,04% van de
werknemers is blootgesteld. In de SUMER wordt er geen afzonderlijke melding gemaakt van
vinylchloride. Verder is er weinig blootstellingsinformatie beschikbaar over deze stof. De andere
solventen worden allen in 1 rapport vermeld. Bij tolueen weerhouden we nog dat de jaarverslagen van
de EDPBs melden dat 0,59% van de werknemers is blootgesteld en dat 33% van de beschikbare
omgevingsmetingen boven ½ van de grenswaarde lagen. In 2016 werden er 1 werknemer met
Organisch Psychosyndroom en 1 werknemer met beroepsziekte veroorzaakt door een
halogeenderivaat van alifatische of aromatische koolwaterstoffen erkend door FEDRIS. In het kader
van de piloot van PROBE lijkt het zinvol om de organische solventen als groep te beschouwen.

9) Lood
Lood wordt in 2 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen wordt aangegeven dat
0,48% van de werknemers is blootgesteld. Ook in de SUMER komt men aan 0,5%. Van de beschikbare
biomonitoringsonderzoeken (lood in bloed) ligt 17% boven ½ van de grenswaarde. Van de beschikbare
omgevingsmetingen ligt 10% boven ½ van de grenswaarde. In 2016 werd er 1 werknemer met
beroepsziekte veroorzaakt door lood erkend door FEDRIS.

10)

Beryllium

Beryllium wordt in 2 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen wordt aangegeven dat
0,01% van de werknemers is blootgesteld. In 2016 werd er 1 werknemer met beroepsziekte
veroorzaakt door beryllium erkend door FEDRIS. In REACH zijn er geen registraties voor beryllium in
België. Het belang van blootstelling aan beryllium bij Belgische werknemers is dus onduidelijk.
Beryllium en wordt vaak in kleine hoeveelheden gebruikt in legeringen maar is een zeer toxisch metaal.
Het lijkt daarom nuttig een duidelijker beeld te kunnen krijgen van de blootstelling van Belgische
werknemers.

11)

Poederlakken

Poederlakken worden als vermeld in 2 prioritiseringsrapporten. Er wordt zowel melding gemaakt van
poederlakken in het algemeen als van bestanddelen van poederlakken zoals Triglycidyl Isocyanuraat
(TGIC). Verdere gegevens over blootstelling of gezondheidseffecten ontbreken bij Belgische
werknemers. TGIC wordt niet afzonderlijk vermeld in de jaarverslagen van de EDPBs.

††

Chem Biol Interact. 2005 May 30;153-154:43-53

94

12)

Refractaire keramische vezels

Refractaire keramische vezels worden in 2 prioritiseringsrapporten weerhouden. Zij worden deels
aangewend als vervangers voor asbest. De toxiciteit van deze vezels is nog slecht gekend. In de
jaarverslagen van de EDPBs wordt een blootstellingspercentage van 0,08% weerhouden. In de
SUMER 0,4%.

13)

Lasrook

Lasrook wordt in 2 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen van de EDPBs wordt een
blootstellingspercentage van 0,90% weerhouden. In de SUMER 2,8%. Uit Nederlandse
blootstellingsgegevens blijkt dat 1% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt als ‘lasser’ en wordt
dus met grote regelmaat blootgesteld aan lasrook. Buiten deze groep worden door een groot aantal
mensen met enige regelmaat lastaken verricht als onderdeel van hun werkzaamheden. Het aantal
werknemers dat dagelijks blootgesteld wordt aan lasrook zou met andere woorden een 5tal keer hoger
liggen dan het aantal ‘lassers’. Het gaat hierbij om allerlei functies in de bouwsector, autoherstellers,
landbouwers, etc.‡‡ Van de beschikbare omgevingsmetingen is 32% boven de ½ van de grenswaarde.
De omgevingsmetingen die gebeurden in het kader van een campagne van Toezicht Welzijn (20022005) in acht bedrijven gaven een gemiddelde concentratie van inhaleerbare deeltjes van 8,5 mg/m³
(grenswaarde 5 mg/m³).

14)

Cadmium

Cadmium wordt in 2 prioritiseringsrapporten weerhouden. In de jaarverslagen van de EDPBs wordt
een blootstellingspercentage van 0,14% weerhouden. In de SUMER 0,2%. De beschikbare
biomonitoringsonderzoeken en omgevingsmetingen gaven allemaal resultaten onder ½ van de
grenswaarden.

5. Conclusies
Dankzij een stapsgewijze aanpak was het haalbaar een lijst van prioritaire gevaarlijke chemische
stoffen op te stellen. In dit proces werd andermaal duidelijk dat de beschikbare Belgische
blootstellingsgegevens in het algemeen weinig bruikbaar zijn onder andere door hun beperkte
kwaliteit. Dit geeft een bijkomend argument voor het nut van het opzetten van de PROBE studie en
het organiseren van een systematische collectie van blootstellingsgegevens bij Belgische werknemers.
In de pilootstudie zal de komende maanden aan de slag gegaan worden met de opgestelde lijst van
prioritaire stoffen en zullen blootstellingsgegevens worden verzameld. Hierna zal op basis van de
resultaten van deze pilootstudie een evaluatie kunnen worden gemaakt van de relevantie van deze
prioritaire lijst.

‡‡

Huizer, D., J. Maas, H. Siegert, P Wielaard & R. Houba. Dossier Lasrook. December 2013.
www.arbokennisnet.nl
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1. Onderzoeksteam
Onderzoekers
KU Leuven: Prof. dr. Lode Godderis en Dr. Sara Pauwels
ULG: Prof. dr. Dorina Rusu
UGent: Prof. dr. Lutgart Braeckman en Dr. Anne-Marie Temmerman
UAntwerpen: Prof. dr. Antoon De Schrijver en Dr. Steven Ronsmans

Contactpersoon organisatie
Dr. Sara Pauwels
Kapucijnenvoer 35 blok D, bus 7001
3000 Leuven
+32 16 37 33 92
sara.pauwels@kuleuven.be

Prof. dr. Lode Godderis
Kapucijnenvoer 35 blok D, bus 7001
3000 Leuven
+32 16 37 32 91
lode.godderis@kuleuven.be

Contactpersoon Franstaligen
Prof. dr. Dorina Rusu
SPMT-Arista
Quai Orban 32-34
+32 4 344 62 53
dorina.rusu@ulg.ac.be
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2. Probleemstelling
De FOD WASO beseft dat het momenteel moeilijk is om na te gaan welke werknemer in België aan
welk gevaarlijk product wordt blootgesteld en vooral wat het lange termijneffect is van blootstelling
aan deze producten, zowel wat de duur als de concentratie aangaat. Elke interne (IDPB), externe
(EDPB) of gemeenschappelijke (GDPB) dienst voor preventie en bescherming op het werk moet een
jaarlijks activiteitenverslag opmaken naar een model dat door regelgeving is opgelegd. De
jaarverslagen hebben vooral een controlerende functie: ze moeten toelaten de werking van de
diensten te controleren en evalueren. Blootstellingsgegevens in deze jaarverslagen zijn echter weinig
bruikbaar voor epidemiologisch onderzoek, voornamelijk omwille van methodologische
onduidelijkheden. Bovendien dient slecht 3.2% van de Belgische bedrijven een jaarverslag in bij de
inspectiediensten, waarvan het merendeel de grotere bedrijven betreft. Hierdoor missen we heel wat
blootstellingsgegevens over een belangrijk deel van de werknemers.
Het is op korte termijn niet haalbaar om een datawarehouse te creëren die moet toelaten een
betrouwbaar beeld te geven van de blootstelling van werknemers in België op basis van de
jaarverslagen. Er bestaan daarentegen wel alternatieven die betrouwbare en representatieve
gegevens kunnen opleveren en die het pad kunnen effenen om op termijn een uniforme registratie en
data uitwisseling mogelijk te maken. We denken hierbij aan vrijwillige peilpraktijken zoals die
momenteel ook bestaan bij de huisartsen.

3. Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van dit project is om een beter beeld te krijgen van de blootstelling van
de Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten via peilpraktijken.
In deze aanpak registreert een geselecteerde, vrijwillige en representatieve steekgroep van
bedrijfsartsen (interne-externe dienst, leeftijd, geslacht, homogene verspreiding over het land…) op
regelmatige basis. Elk registratieprogramma wordt opgezet voor een bepaalde duur en kan
verschillende thema’s omvatten. Het is belangrijk dat het probleem op een duidelijke en
gestandaardiseerde manier gedefinieerd kan worden en dat het voldoende voorkomt om een zinvolle
statistische analyse mogelijk te maken.
Om deze doelstelling te halen werd de PROBE-studie opgericht:
Hazardous chemical Products
Register
for Occupational use
in Belgium
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4. Onderzoeksmethodiek
4.1. Onderzoeksopzet en –populatie, steekproeftrekking en –
aantal
De steekproef voor de PROBE-studie zal bestaan uit zowel interne als externe bedrijfsartsen. Er worden
in totaal 80 bedrijfsartsen gerekruteerd tewerkgesteld in een externe dienst en 10 bedrijfsartsen
tewerkgesteld in een interne dienst.
Aan de verenging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (Co-Prev) zal
gevraagd worden om een uitnodigende e-mail (zie bijlage) te sturen naar bedrijfsartsen tewerkgesteld
in een externe dienst met aanvraag tot deelname aan de PROBE-studie. Bedrijfsartsen tewerkgesteld
in een interne dienst zullen gecontacteerd worden door de vereniging voor interne bedrijfsartsen
(VVIB-AMTI).
Een lijst met contactgegevens (e-mail en GSM nummer) van de bedrijfsartsen die wensen deel te
nemen wordt doorgegeven aan de onderzoekers (sara.pauwels@kuleuven.be).

4.2. Blootstelling aan chemische stoffen bepalen
Omdat het in deze studie budgettair onmogelijk is om binnen het tijdbestek van één jaar alle
gevaarlijke chemische agentia te onderzoeken in alle bedrijfssectoren en/of alle beroepen, hebben we
een prioritisering van chemische stoffen gedaan. Voor deze studie zal daarom gewerkt worden met
een beperkte lijst van prioritaire chemische stoffen die relevant zijn voor de Belgische context.
Voor het opstellen van deze lijst werd een methodologie gehanteerd waarbij men enerzijds rekening
houdt met het inherente gevaar van de chemische stoffen (hazard) en verwachte
gezondheidseffecten, en anderzijds tracht te toetsen of de chemische stoffen relevant zijn voor de
Belgische context door gebruik te maken van beschikbare gegevens over blootstelling en verbruik in
België.
Op deze manier zijn we gekomen tot een prioritaire lijst van 22 gevaarlijke chemische stoffen.
Hieronder een overzicht van de geselecteerde chemische stoffen.
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Geselecteerde chemische stoffen

SOLVENTEN
C H L O O R H O U D E N D E K O O L W A T E R ST O F F E N
Trichloorethyleen
Perchloorethyleen
Methyleenchloride
1,2-dichloroethaan
Chloroform
A R O M A T I SC H E K O O L W A T E R S T O F F E N
Benzeen
Tolueen
KETONEN
Methyl-iso-butylketon
ORGANISCHE VERBINDINGEN
Formaldehyde
VEZELS
Asbest
Refractaire keramische vezels
STOFDEELTJES
Houtstof
Kristallijne silica (kwartsstof)
Poederlakken
ROOK
Lasrook
Dieseluitlaat
ISOCYANATEN
Methyleen-bis(fenyl)-isocyanaat (MDI)
Hexamethyleen diisocyanaat (HDI)
Tolueen-di-isocyanaat (TDI)
METALEN
Cadmium
Lood en loodverbindingen
Beryllium
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4.3. Gegevensverzameling
De gegevensverzameling zal gebeuren via een websurvey (Lime Survey).
De gerekruteerde bedrijfsartsen zullen eerst een online module moeten doorlopen. Deze online
module bevat:
 Toelichting van het onderzoek
 Korte vragenlijst voor de bedrijfsarts
 E-learning: achtergrondinformatie over de chemische stoffen.

Vervolgens zal de bedrijfsarts een document toegestuurd krijgen met hierin 21 links naar de
websurvey die de bloostelling aan chemische stoffen bevraagd. De eerste link is een oefenversie die
de bedrijfsarts kan doorlopen zodat hij/zij weet welke vragen er gesteld zullen worden. De andere 20
vragenlijsten worden ingevuld in dialoog met de werknemer die op periodieke consultatie komt. Om
de rekrutering van de werknemers zo ad random mogelijk te laten verlopen vragen we om steeds de
5de en/of de 10de en/of de 15de…. werknemer van de dag te bevragen.
De websurvey bevat:
 Korte toelichting van het onderzoek voor de werknemer
 Informed consent voor de werknemer
 Vragenlijst over de blootstelling aan een selectie van chemische stoffen

We bevragen geen persoons of gezondheid gerelateerde gegevens. De onderzoekers kunnen op deze
manier de identiteit van de werknemers niet achterhalen.
Bovengenoemde documenten zijn terug te vinden in de bijlage. Van alle bijlage zal een online versie
gemaakt worden in het Nederlands en in het Frans.

5. Tijdsschema
Start van de rekrutering is voorzien in Maart 2018.
Duur van de dataverzameling: Elke arts krijgt in totaal 20 linken naar de websurvey doorgestuurd.
We schatten dat de bedrijfsarts 4 weken nodig zal hebben om de 20 vragenlijsten in te vullen.
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Bijlagen
Uitnodigende e-mail
Beste,
Via dit schrijven nodigen wij u uit om deel te nemen aan de PROBE studie:
Hazardous chemical Products
Register
for Occupational use
in Belgium

Met dit project willen we een beter beeld krijgen van de blootstelling van Belgische werknemers aan
een selectie van gevaarlijke chemische stoffen in alles sectoren. U kan dus deelnemen aan de studie
ongeacht in welke sector u werkt.
De studie loopt gedurende 4 weken.
U zal eerst een online module moeten doorlopen. Deze online module bevat:
 Toelichting van het onderzoek
 Korte vragenlijst voor de bedrijfsarts
 E-learning: achtergrondinformatie over de selectie van chemische stoffen.
Vervolgens zal u een document toegestuurd krijgen met hierin 21 links naar de websurvey die de
bloostelling aan chemische stoffen bevraagd. De eerste link is een oefenversie die u kan doorlopen
zodat u weet welke vragen er gesteld zullen worden. De andere 20 vragenlijsten worden ingevuld in
dialoog met de werknemer die op periodieke consultatie komt. Om de rekrutering van de
werknemers zo ad random mogelijk te laten verlopen vragen we om steeds de 5de en/of de 10de
en/of de 15de…. werknemer van de dag te bevragen.
De websurvey bevat:
 Korte toelichting van het onderzoek voor de werknemer
 Informed consent voor de werknemer
 Vragenlijst over de blootstelling aan een selectie van chemische stoffen
Met dit onderzoek hopen we een beter beeld te krijgen van de blootstelling van Belgische
werknemers aan een selectie van gevaarlijke chemische stoffen en adviezen te kunnen formuleren
om de werknemer beter te beschermen.
Hopend op uw medewerking,
Het onderzoeksteam
KU Leuven: Prof. dr. Lode Godderis en Dr. Sara Pauwels
ULG: Prof. dr. Dorina Rusu
UGent: Prof. dr. Lutgart Braeckman en Dr. Anne-Marie Temmerman
UAntwerpen: Prof. dr. Antoon De Schrijver en Dr. Steven Ronsmans
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Toelichting van het onderzoek voor de bedrijfsarts
Beste,
Bedankt voor uw deelname aan de PROBE studie.
Dit is een project dat gefinancierd wordt door het FOD WASO en uitgevoerd door een consortium van
KUL, UA, UGent en Ulg.
Via dit project willen we een beter beeld krijgen van de blootstelling van de Belgische werknemers aan
een selectie van gevaarlijke chemische producten in alle sectoren via peilpraktijken.
We vragen u om gedurende een periode van 4 weken de vragenlijst over de blootstelling aan
chemische stoffen in te vullen in dialoog met de werknemer tijdens een periodieke consultatie. Om de
rekrutering van de werknemers zo ad random mogelijk te laten verlopen vragen we om steeds de 5de
en/of de 10de en/of de 15de…. werknemer van de dag te bevragen.
Voor u kan starten met het afnemen van de vragenlijst bij de werknemers vragen we u om deze
module te doorlopen.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het onderzoek van eender welke aard, gelieve u dan tot de
onderzoeksgroep te richten.
Contactpersoon: Sara Pauwels, sara.pauwels@kuleuven.be
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking,
Het onderzoeksteam
KU Leuven: Prof. dr. Lode Godderis en Dr. Sara Pauwels
ULG: Prof. dr. Dorina Rusu
UGent: Prof. dr. Lutgart Braeckman en Dr. Anne-Marie Temmerman
UAntwerpen: Prof. dr. Antoon De Schrijver en Dr. Steven Ronsmans

105

Vragenlijst voor de bedrijfsarts
Vragenlijst voor deelnemende bedrijfsarts
Naam:………………………………………………..
Geslacht: 0 M

0V

Geboortejaar:…………………………….
% tewerkgesteld als bedrijfsarts: …………………………………
Sinds (jaar) tewerkgesteld als bedrijfsarts:……………………………………..

Werkt u voor een externe dienst? 0 Ja 0 Nee
Indien ja, duid het juiste antwoord aan:
0 ATTENTIA vzw
0 CLB EDPB vzw
0 IDEWE vzw
0 MENSURA vzw
0 PROVIKMO vzw
0 SPMT-ARISTA vzw

0 CESI vzw
0 CORPORATE PREVENTION SERVICES vzw
0 MEDIWET vzw
0 PREMED vzw
0 SECUREX

Werkt u voor een interne dienst? 0 Ja 0 Nee

In welke sector bent u tewerkgesteld (meerdere antwoorden zijn mogelijk)?
0 Gezondheidszorg
0 Diensten
0 Transport

0 Industrie
0 Bouw
0 Horeca

0 Handel
0 Onderwijs
0 Overige sectoren

In welke regio(‘s) bent u tewerkgesteld?.................................................

Hoeveel % van uw tijd bent u tewerkgesteld in onderneming met:
> 200 werknemers: ………….
>50 - 200 werknemers: ………….
>20 - 50 werknemers: ……………
>6 - 20 werknemers: ……………..
< 6 werknemers: ………………..
Totaal aantal werknemers over wie u het medisch toezicht uitoefent?.......................
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E-learning
Omdat het onmogelijk is om de blootstelling aan alle gevaarlijke chemische agentia te onderzoeken
in alle bedrijfssectoren en/of alle beroepen, hebben we een prioritisering van chemische stoffen
gedaan. Voor deze studie zal daarom gewerkt worden met een beperkte lijst van prioritaire
chemische stoffen die relevant zijn voor de Belgische context.
Voor het opstellen van deze lijst werd een methodologie gehanteerd waarbij men enerzijds rekening
houdt met het inherente gevaar van de chemische stoffen (hazard) en verwachte
gezondheidseffecten, en anderzijds tracht te toetsen of de chemische stoffen relevant zijn voor de
Belgische context door gebruik te maken van beschikbare gegevens over blootstelling en verbruik in
België.
Op deze manier zijn we gekomen tot een prioritaire lijst van 22 gevaarlijke chemische stoffen.
Hieronder een overzicht van de geselecteerde chemische stoffen.
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1. Solventen
1.1 Chloorhoudende koolwaterstoffen
o

Trichloorethyleen

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, niet ontvlambare, vluchtige vloeistof
- Molecuulformule: C2HCl3


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 10 ppm
- LC50 inhalatoir rat: 64,42 mg/L/4h, dampen
- LD50 oraal rat: 5400 mg/kg
- LD50 dermaal konijn: >20 000 mg/kg
- Irriterend voor huid en ogen, huidsensibiliserend
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:
centrale zenuwstelsel

Gevarenaanduidingen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350 Kan kanker veroorzaken.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Ontvetter, voornamelijk toegepast op metalen oppervlakken.
Belangrijke industriële sectoren waarbij blootstelling kan
optreden in deze context omvatten de metaalindustrie
(voornamelijk bij de vervaardiging van machine-onderdelen en
transportmaterieel), de elektrotechnische industrie en de
meubelproductie.
- Oplosmiddel in kleefstoffen en andere producten.
- Intermediair product in de synthese van fluorkoolwaterstoffen,
zoals HFC 134a, en andere chemicaliën.
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o

Perchloorethyleen (alternatieve benaming: tetrachloorethyleen)

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, niet ontvlambare, vluchtige vloeistof
- Molecuulformule: C2Cl4


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 25 ppm
- LD50 oraal rat: 2.629 mg/kg
- LC50 inhalatoir rat: 27,58 mg/L/4h, dampen
- Acute dermale toxiciteit niet gekend
- Vorming van droge en klovende huid, geringe oogirritatie, niet
sensibiliserend

Gevarenaanduidingen
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Droogkuis
- Ontvetten van metalen oppervlakken, voornamelijk in de autoindustrie en andere metaalverwerkende industrieën
- Intermediair product in de synthese van fluorkoolwaterstoffen
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o

Methyleenchloride (alternatieve benaming: dichloormethaan)

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, niet ontvlambare, vluchtige vloeistof
- Molecuulformule: CH2Cl2


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 50 ppm
- LD50 oraal rat: > 2 000 mg/kg
- LC50 inhalatoir rat: 60,14 mg/L/4h, dampen
- LD50 dermaal rat: > 2 000 mg/kg
- Irriterend voor huid en ogen, niet sensibiliserend
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:
centrale zenuwstelsel

Gevarenaanduidingen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Verfafbijtmiddelen en vernisverwijderaars. Schilder- en
decoreerwerken en herstel en onderhoud van wagens zijn
belangrijke blootstellingsscenario’s.
- Productie van printplaten, plastics, synthetische vezels en
adhesieven. Hoge niveaus aan methyleenchloride kunnen
potentieel voorkomen in de printindustrie en bij de vervaardiging
van kunststoffen en synthetische vezels.
- Ontvetten van metalen oppervlakken
- Extractiemiddel in de voedingsmiddelenindustrie
bv. verwijdering van cafeïne uit ongebrande koffiebonen en
theeblaadjes, maken van extracten van kruiden
- Productie van geneesmiddelen en film coatings in de
farmaceutische industrie
- Blaasmiddel in de productie van polyurethaanschuim
- Drijfgas in spuitbussen bv. spuitverf, auto-onderhoudsproducten,
insectensprays
- Oplosmiddel in de organische synthese
- Fumigans tijdens het transport van aardbeien en graan
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o

1,2-dichloroethaan

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, ontvlambare, vluchtige vloeistof
- Molecuulformule: C2H4Cl2


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 10 ppm
- LD50 oraal rat: 770 mg/kg
- LC50 inhalatoir rat: 7,8 mg/L/4h, dampen
- LD50 dermaal konijn: 4 890 mg/kg
- Irriterend voor huid en ogen, niet sensibiliserend
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:
luchtwegen

Gevarenaanduidingen
- H350 Kan kanker veroorzaken.
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H331 Giftig bij inademing.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Intermediair product in de synthese van verscheidene chemische
agentia, waaronder vinylchloridemonomoren (PCM), de
voornaamste precursor in de productie van PVC
De belangrijkste sectoren die verbonden zijn aan blootstelling
omvatten aldus de chemische en farmaceutische industrie.
- Oplosmiddel in de organische synthese
‘Lead scavenger’ in antiklopmiddelen in benzine
- Verfafbijtmiddelen en vernisverwijderaars
- Ontvetting van metalen oppervlakken
- Dispergeermiddel in rubber en plastic
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o

Chloroform

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, niet-ontvlambare, vluchtige vloeistof
- Molecuulformule: CHCl3


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 2 ppm
- LD50 oraal rat: 695 mg/kg
- Acute inhalatoire toxiciteitsschatting: 0,5 mg/L, aërosol
- LD50 dermaal konijn: > 3 980 mg/kg
- Irriterend voor huid en ogen
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling: lever,
nier

Gevarenaanduidingen
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H331 Giftig bij inademing.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen (lever, nier) bij langdurige
of herhaalde blootstelling.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Chemisch intermediair in de productie van
chloorfluorkoolwaterstoffen en andere chemicaliën. In de
chemische industrie kan significante blootstelling plaatsvinden
bij zowel de productie van chloroform als bij het gebruik als
chemisch intermediair.
- Toepassing in de farmaceutische industrie bij de productie van
geneesmiddelen en als solvent in de extractie en zuivering van
sommige antibiotica, alkaloïden, vitamines
- Oplosmiddel voor vetten, olie, rubber, was, guttapercha, harsen
lakken en kleefmiddelen.
- Productie van verfstoffen en pesticiden
- In brandblussers om het vriespunt van tetrachloormethaan te
verlagen
- Chloroform kan gevormd worden in gechloreerd water.
Werknemers in zwembaden, gespecialiseerde schoonmakers van
zwembaden en werknemers betrokken bij rioleringswerken zijn
daarom ook vrij belangrijke blootgestelde beroepsgroepen.
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1.2 Aromatische koolwaterstoffen
o

Benzeen

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, ontvlambare, vluchtige vloeistof
- Molecuulformule: C6H6


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 1 ppm
- LD50 oraal rat: 5 970 mg/kg
- LC50 inhalatoir rat: 43,7 mg/L/4h, dampen
- LD50 dermaal konijn: > 8 260 mg/kg
- Irriterend voor huid en ogen, niet sensibiliserend
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling: bloed

Gevarenaanduidingen
- H340 Kan genetische schade veroorzaken.
- H350 Kan kanker veroorzaken.
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen (bloed) bij langdurige of
herhaalde blootstelling.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Productie van allerlei organische verbindingen, waaronder
styreen (wordt gebruikt voor de productie van polystyreen en
verschillende copolymeren van styreen, synthetisch rubber en
harsen), fenol, cyclohexaan (voor nylon en synthetische vezels),
aniline, maleïnezuuranhydride, alkylbenzeen en chlorobenzeen.
- Intermediair product in de productie van antraquinone,
hydroquinone, hexachloorbenzeen, benzeensulfonzuur en
andere producten die gebruikt worden in geneesmiddelen,
verfstoffen, insecticides en plastics.
Vroeger werd benzeen eveneens gebruikt in de productie van
rubber, inkten, detergenten en pesticides.
- Benzeen komt van nature voor in aardolieproducten
(bv. ruwe olie en benzine) en werd vroeger ook toegevoegd aan
loodvrije benzine omwille van zijn grote klopvastheid en
octaanverhogende eigenschappen.
De belangrijkste beroepsgroepen die blootgesteld zijn aan
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benzeen, zijn werknemers in de aardolieraffinage en
petrochemische industrie, werknemers die betrokken zijn bij het
transport van ruwe olie en benzine, bij onderhoud en herstel van
wagens, straatarbeiders, taxichauffeurs en andere werknemers
die blootgesteld zijn aan uitlaatgassen van motorvoertuigen.
o

Tolueen

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, ontvlambare, vluchtige vloeistof
- Molecuulformule: C7H8


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 20 ppm
- LD50 oraal rat: 5 580 mg/kg
- LC50 inhalatoir rat: 25,7 mg/L/4h, dampen
- LD50 dermaal konijn: 12 124 mg/kg
- Irriterend voor de huid, niet irriterend voor de ogen
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige en herhaalde
blootstelling: centrale zenuwstelsel

Gevarenaanduidingen
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H373 Kan schade aan organen (centrale zenuwstelsel)
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Onderdeel van benzine wegens zijn octaanverhogende
kwaliteiten. Werknemers betrokken bij het onderhoud en herstel
van wagens kunnen aldus blootgesteld zijn aan tolueen.
- Oplosmiddel in verven, coatings, rubber, parfums, lijmen, inkten
en schoonmaakmiddelen. Beroepsmatige blootstelling aan
tolueen kan optreden bij schilder- en verniswerken en
verscheidene schoonmaakwerkzaamheden.
- Intermediair product in de synthese van vele organische
verbindingen, geneesmiddelen, detergenten en explosieven.
In laboratoria waar tolueen wordt geproduceerd of wordt
gebruikt in de synthese van andere chemicaliën, kan blootstelling
plaatsvinden.
- Productie van polymeren die gebruikt worden voor nylon, plastic
flessen en polyurethaan
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1.3 Ketonen
o

Methyl-iso-butylketon (MIBK)

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, ontvlambare vloeistof met matige vluchtigheid
- Molecuulformule: C6H12O


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 20 ppm
- LD50 oraal rat: 2 080 mg/kg
- LC50 inhalatoir rat: 11,6 mg/L/4 h, dampen
- LD50 rat: > 2 000 mg/kg
- Vorming van droge en klovende huid, irriterend voor de ogen,
niet sensibiliserend
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:
luchtwegen

Gevarenaanduidingen
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten
huid veroorzaken.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Denatureringsmiddel en solvent in cosmetische producten,
hulpstof in geneesmiddelen
- Oplosmiddel in cellulosenitraat, lakken, verven, vernis, bepaalde
polymeren en harsen
- Productie van N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyleen diamine
(6PPD), een antiozonant in banden
- Ondrinkbaar maken van ethanol in spiritus
- Component in kunstmatige smaakstoffen
- Component in adhesieven die gebruikt worden voor het
verpakken, het transporten en de opslag van voeding
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2. Organische verbindingen
o

Formaldehyde

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze, ontvlambare, vluchtige vloeistof
- Molecuulformule: CH2O


Toxicologisch profiel (formaldehyde oplossing 37%)
- Kortetijdswaarde: 0,3 ppm
- LD50: 212,77 mg/kg (calculatiemethode)
- Acute inhalatoire toxiciteitsschatting: 6,55 mg/L/4h, dampen
- Acute dermale toxiciteitsschatting : 638,47 mg/kg
- Veroorzaakt brandwonden en ernstig oogletsel met gevaar voor
blindheid, huidsensibiliserend
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:
schade aan de ogen, luchtwegen

Gevarenaanduidingen
- H350 Kan kanker veroorzaken.
- H301 + H311 + H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid
en bij inademing.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H370 Veroorzaakt schade aan organen (ogen).


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Productie van verschillende types kunsthars, zoals
ureumformaldehyde (een polymere kunsthars), fenolhars en
melaminehars, die gebruikt worden als lijmen in houtproducten
(bv. spaanplaten), pulp en papier, synthetische glasvezels, in de
productie van plastics en coatings en in de textielafwerking.
De hoogste continue blootstelling werd in het verleden gemeten
bij verniswerk van meubels en houten vloeren, in de
textielafwerking, in de kledingindustrie, houtpersen en
gieterijen. Bij papierwerkers is er eerder sprake van kortstondige
blootgestelling aan hoge concentraties.
- Intermediair in de bereiding van chemicaliën
- In een waterige oplossing is formaldehyde een effectief
ontsmettingsmiddel en bewaarmiddel, dat gebruikt wordt in
ziekenhuizen, laboratoria voor anatomopathologisch onderzoek
en bij balseming. Anatoompathologen zijn kortstondig
blootgesteld aan hoge concentraties.
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-

Germicide, insecticide en fungicide. Als antimicrobieel middel
wordt formaldehyde teruggevonden in
zeep, shampoos, haarproducten,
deodoranten, lotions, cosmetica,
mondspoelmiddelen en nagelproducten.

3. Vezels
o

Asbest
Chrysotiel was de meest gebruikte soort in België

Fysicochemische eigenschappen
- Silicaat (mineraal)
- Vezelig tot stofachtig, vuurbestendig poeder met een witte tot
grijsbruine kleur
- Molecuulformule: Mg3Si2O5(OH)4


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 100 000 mg/m3
- TCLo inhalatoir mens: 2,8 vezels/cc (5 jaar)
- TCLo inhalatoir-intermittent rat: 8 210 μg/m3 (6h tot 20d)
- TDLo oraal-continu rat: 10 867 mg/kg (78 weken)
- Veroorzaakt mechanische irritatie van huid en ogen

Gevarenaanduidingen
- H350i Kan kanker (mesothelioom) veroorzaken bij inademing.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of
herhaalde blootstelling.


Voornaamste toepassingen in het verleden
Algemeen verbod op gebruik in België sinds 1998
- Plafonds, vloerbedekking, afdichtingen, steunbalken.
Tegenwoordig treedt beroepsmatige blootstelling aan asbest nog
voornamelijk op bij onderhouds-, verbouwings- of sloopwerken
in gebouwen die asbest bevatten.
- Thermische en elektrische isolatie
- Asbestcementen buizen, golfplaten en dakleien
- Wrijvingsmaterialen (ontkoppelingsschijven, remblokken,
schoenen)
- Coating, plastics, textiel, papier, karton, koord en mastiek
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o

Refractaire keramische vezels

Fysicochemische eigenschappen
- Vuurvaste, synthetische glasvezels gemaakt van
een mengsel van silicium en aluminium (of
kaolien)
- Wit, fibreus materiaal


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 500 000 mg/m3
- Veroorzaakt mechanische irritatie van huid en ogen

Gevarenaanduiding
H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
Isolatiemateriaal voor hoge temperaturen: warmtebestendige bekleding
van industriële ovens, hoogovens, gieterijen, kraakinstallaties, leidingen
enz. Blootstelling aan refractaire keramische vezels treedt voornamelijk
op bij onderhouds-, verbouwings- of sloopwerken aan dergelijke
industriële installaties.

118

4. Stofdeeltjes
o

Houtstof

Fysicochemische eigenschappen
- Vaste stof
- Hout is voornamelijk samengesteld uit cellulose, polyosen,
lignine en een groot en variabel aantal stoffen met een lagere
relatieve moleculaire massa die de eigenschappen van het hout
aanzienlijk kunnen beïnvloeden.


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 3 mg/m3
- Irriterend voor huid en ogen
- Sensibiliserend via de huid en de luchtwegen

Gevarenaanduidingen
- H350i Kan kanker (sinus- en neusholtekanker) veroorzaken bij
inademing.
- H320 Veroorzaakt oogirritatie.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.


Sectoren/beroepen
De hoogste blootstellingsniveaus stelt men vast in de bouwsector en de
meubelindustrie. Overige sectoren omvatten de vervaardiging van
andere houten producten, de bouw van schepen en boten, houtzagerijen
en bosbouw.
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o

Kristallijn silica (kwartsstof)

Fysicochemische eigenschappen
- Vast, wit poeder dat vrijwel onoplosbaar is in water
- Molecuulformule: SiO2


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 0.1 mg/m3
- LD50 oraal rat: >22,500 mg/kg
- Niet irriterend voor de huid, veroorzaakt milde mechanische
irritatie van de ogen

Gevarenaanduiding
H372: Veroorzaakt schade aan de longen (silicose) bij langdurige of
herhaalde blootstelling bij inademing.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Kwartszand: glas en keramiek, gietstukken in gieterijen,
Portlandcement, schuurmiddelen en zandstraalmaterialen, en
hydraulisch fractureren. Het kan ook worden gebruikt als
grondstof voor de productie van silicium en
ferrosiliciummetalen.
- Diatomeeënaarde: gebruikt als filtratiehulpstof, vulmiddel (in
verf, papier, synthetisch rubber, antiklontermiddelen en
schuurpoeders), draagstof voor pesticiden, isolator en
absorptiemiddel
- Vanwege het natuurlijk voorkomen van kristallijn silica in de
aardkorst en het breed scala aan toepassingen, kunnen
werknemers worden blootgesteld aan kristallijn silica in een
grote verscheidenheid aan industrieën en beroepen: mijnbouw,
landbouw, bouw, steengroeven, sloop van metselwerk en beton,
gieterijprocessen, straalwerkzaamheden, productie van glas,
keramiek, schuurmiddelen, cement enz.
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o

Poederlakken

Fysicochemische eigenschappen
- Poeder in diverse kleuren
- Componenten: bindmiddel (polyester, polyurethaan, epoxy),
pigment, vulstof, verharder en additieven
- Poeders op basis van polyester kunnen triglycidylisocyanuraat
(TGIC) bevatten


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 0.05 mg/m3
- Veroorzaakt milde irritatie van huid en ogen, huidsensibiliserend
- Triglycidylisocyanuraat (TGIC)
 LD50 oraal rat: 188-1450 mg/kg
 LD50 dermaal rat: >2000 mg/kg
 LC50 inhalatoir rat: 0,309-0,650 mg/L/4h
 Carcinogeen en reproductietoxisch
- Gevarenaanduidingen zijn afhankelijk van de gebruikte verf



Voornaamste toepassingen
- Verven van verschillende metalen variërend van dun plaat- en
profielmateriaal tot zwaar constructiestaal
bv. balkonhekken, stalen meubels, radiatoren, witgoed
(koelkasten en dergelijke), auto-onderdelen, stalen hekken en
profielen
- Op bescheiden schaal toegepast op hout

5. Rook
o

Lasrook


Fysicochemische eigenschappen
- Complex mengsel van metaaloxiden, silicaten en fluoriden
- De samenstelling van deze dampen en gassen is afhankelijk van
het te lassen metaal, de gevolgde procedure (bv. verwijdering
van coating) en de gebruikte elektroden.



Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 5 mg/m3
- Toxicologische effecten zijn afhankelijk van de samenstelling
 Fijne stofdeeltjes veroorzaken irritatie van de
luchtwegen
 Een groot aantal stoffen zijn sensibiliserend en kunnen
door blootstelling via de luchtwegen leiden tot allergisch
beroepsastma
 Ijzeroxide: siderose
 Zinkoxide, mangaanoxide en koperoxide:
metaaldampkoorts
 Chroom(VI)-verbindingen en nikkeloxide zijn carcinogeen
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o

Dieseluitlaat

Fysicochemische eigenschappen
- Complex mengsel van gassen en fijne partikels
 Gassen: N2, CO2, H2O, O2, NOx, CO, S
 Partikels: elementair koolstof, organische verbindingen
waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK's), metalen en sporen van andere verbindingen
- De samenstelling van de uitlaat is afhankelijk van het type motor
(zwaar of licht), de soort brandstof, de snelheid en belasting, en
emissiebeheersingssystemen


Toxicologisch profiel
- Irriterend voor de ogen en de luchtwegen
- Sensibiliserend
- Carcinogeen (longkanker)



Sectoren/beroepen
Beroepen met een hoog blootstellingsniveau omvatten
vrachtwagenchauffeurs, spoorwegarbeiders en mijnwerkers die
dieselaangedreven apparatuur gebruiken in ondergrondse mijnen
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6. Isocyanaten
o

Methyleen-bisfenyl-isocyanaat (MDI)

Fysicochemische eigenschappen
- Bruine vloeistof met geringe vluchtigheid
- Molecuulformule: C15H10N2O2


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 0,05 ppm
- LD50 oraal rat: > 5 000 mg/kg
- LC50 inhalatoir rat: 0,49 mg/L/4h, aërosol
- LD50 konijn: > 9.000 mg/kg
- Irriterend voor huid en ogen
- Sensibiliserend via de huid en de luchtwegen
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:
luchtwegen
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling:
kan schade aan organen veroorzaken

Gevarenaanduidingen
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Productie van harde en, in mindere mate, flexibele
polyurethaanschuimen
- Verven, coatings, lijmen, kitten (waaronder weerbestendige
kitten) en elastomeren
- Productie van schoeisel, spaanplaten (om de houtlagen aan
elkaar te lijmen) en gietkernen voor de gieterij-industrie
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o

Hexamethyleen diisocyanaat (HDI)

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze tot lichtgele vloeistof
met geringe vluchtigheid
- Molecuulformule: C8H12N2O2


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 0,005 ppm
- Irriterend voor huid en ogen
- Sensibiliserend via de huid en de luchtwegen
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:
luchtwegen

Gevarenaanduidingen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H331 Giftig bij inademing.
- H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Polymerisatiemiddel in polyurethaanverven en -coatings
bv. UV- en weerbestendige coatings, met name voor vliegtuigen
of hoogwaardige autolakken
- Tandheelkundige materialen, contactlenzen en medische
adsorbentia
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o

Tolueen-di-isocyanaat (TDI)

Fysicochemische eigenschappen
- Kleurloze tot lichtgele vloeistof met geringe
vluchtigheid en ontvlambaarheid
- Molecuulformule: C9H6N2O2


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 0,005 ppm
- LD50 oraal rat: 4 130 mg/kg
- LCLo inhalatoir rat: 4,3 mg/L/6h
- LD50 dermaal konijn: > 12 200 mg/kg
- Irriterend voor huid en ogen met gevaar voor troebelheid van de
cornea
- Sensibiliserend via de huid en de luchtwegen
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:
luchtwegen

Gevarenaanduidingen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H330 Dodelijk bij inademing.
- H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Productie van polyurethaan
bv. flexibel of zacht schuim (wat onder meer gebruikt wordt in
meubels), elastomeren en coatings (voor o.a. auto’s en
vliegtuigen)
- Harder in polyurethaanlijmen
- Crosslinker in nylon-6
Blootstelling treedt voornamelijk op bij de productie van
tolueen-di-isocyanaat en bovenstaande eindproducten.
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7. Metalen
o

Cadmium

Fysicochemische eigenschappen
- Zilvergrijs metaal met een uitstekende corrosieweerstand, grote
buigzaamheid, lage smelttemperatuur en een hoog thermisch en
elektrisch geleidingsvermogen
- Symbool: Cd
- Enkele cadmiumverbindingen:
 Cadmiumchloride: CdCl2
 Cadmiumsulfide: CdS
 Cadmiumoxide: CdO


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 0.01 mg/m3
- LD50 rat: 2 330 mg/kg
- Acute inhalatoire toxiciteitsschattingen: 0,051 mg/L, stof/nevel
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling:
longen, nier, bot

Gevarenaanduidingen
- H350 Kan kanker veroorzaken.
- H330 Dodelijk bij inademing.
- H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen (longen, nier, bot) bij
langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Oppervlaktebehandeling van metalen en legeringen om ze
corrosiebestendig te maken
- Stabilisator in PVC en andere plastics, als bescherming tegen
aantasting door UV-stralen
- Productie van nikkel-cadmiumbatterijen, rode en gele
kleurstoffen, diverse legeringen, elektrische geleiders en
zonnecellen
- Komt voor als verontreiniging in non-ferro metalen (zink, koper
en lood), ijzer en staal, fossiele brandstoffen en fosfaaterts.
Hierdoor kan toxiciteit optreden bij lassers en industriële
arbeiders.
- Beroepen waarbij de hoogste potentiële blootstellingen
voorkomen zijn cadmiumproductie en -raffinage, Ni-Cd
batterijproductie, formulering en vervaardiging van
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cadmiumpigmenten, productie van cadmiumlegeringen,
mechanische beplating, zinkraffinage, solderen met
cadmiumhoudend zilverhardsoldeer en PVC-compounding.
o

Lood en loodverbindingen

Fysicochemische eigenschappen
- Zacht, donkerblauw-grijs metaal dat zeer kneedbaar, buigzaam
en corrosiebestendig is. Het is een slechte geleider van
elektriciteit.
- Molecuulformule: Pb
- Enkele loodverbindingen:
 Loodacetaat: Pb(C2H3O2)
 Loodchromaat: PbCrO4
 Loodtetraoxide: Pb3O4
 Loodcarbonaat: PbCO3
 Loodsulfaat: PbSO4
 Loodoxide: PbO
 Loodwaterstofarsenaat: PbHAsO4
 Tetramethyllood (TML): Pb(CH3)4
 Tetraëthyllood (TEL): Pb(C2H5)4


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 0.15 mg/m3
- Acute orale toxiciteitsschattingen: 500,1 mg/kg
- Acute inhalatoire toxiciteitsschattingen: 1,6 mg/L, stof/nevel
- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling:
centrale zenuwstelsel, bloed, immuunsysteem, nier

Gevarenaanduidingen
- H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht
de vruchtbaarheid te schaden.
- H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
- H373 Kan schade aan organen (bloed, centrale zenuwstelsel,
immuunsysteem, nier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen


Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Oplaadbare loodaccu’s
- Bladlood, hagelpatronen voor de jacht
- Bescherming tegen radiatie bij röntgentoestellen en nucleaire
reactoren
- Ommanteling van onderzeekabels, als bescherming tegen
corrosie door zeewater
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-

-

-

-

o

Legeringen, zoals legeringen met tin die gebruikt worden voor de
productie van orgelpijpen en als soldeerverbinding in de
elektronica
Absorptie van geluid en vibraties
Stabilisator in PVC, als bescherming tegen aantasting door UVstralen
Glas: zoals loodkristal, telescopen, verrekijkers, brillen,
lampenbuizen, kathodestraalbuizen en ruiten in remote handling
boxes
Lood in keramiek: lood werd vroeger gebruikt om aardewerk te
glazuren, nu worden loodverbindingen in keramiek nog gebruikt
als piëzo-elektrische materialen in de elektronica
Loodpigmenten werden vroeger veelvuldig gebruikt in verf
In benzine werd loodtetraethyl gebruikt om het octaangetal te
verbeteren
Hoge niveaus aan lood kunnen potentieel voorkomen in de
volgende industrieën of werkplaatsen: loodsmelterijen en de
loodraffinaderij, batterijfabrieken, lassen of snijbewerking van
staal, bouwnijverheid, schilder- en drukindustrieën, schietbanen,
reparatiewerkplaatsen van radiatoren van motorvoertuigen en
andere industrieën die vlammen vereisen bij het solderen van
loodsoldeer, benzinestations en garages.

Beryllium

Fysicochemische eigenschappen
- Zeer licht, grijs metaal met een ongewoon hoog smeltpunt, zeer
lage dichtheid, hoge sterkte-gewichtsverhouding en een
uitstekende elektrische en thermische geleidbaarheid. Een
nadeel is de relatief uitgesproken broosheid.
- Symbool: Be
- Enkele berylliumverbindingen:
 Berylliumnitraat: Be(NO3)2
 Berylliumhydride: BeH2
 Berylliumsulfaat: BeSO4
 Berylliumoxide: BeO


Toxicologisch profiel
- Grenswaarde: 0.002 mg/m3
- Stofdeeltjes zijn irriterend voor huid en ogen, huidsensitiserend

Gevarenaanduidingen
- H301 Giftig bij inslikken.
- H330 Dodelijk bij inademing.
- H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of
herhaalde blootstelling.
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H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voornaamste toepassingen en sectoren/beroepen
- Het metaal wordt gebruikt in vliegtuig- en satellietonderdelen,
röntgenvensters, instrumenten in ruimtevaartuigen, nucleaire
wapens en reactoren, spiegels en computer- en
audiocomponenten.
- Legeringen worden gebruikt in auto's, militaire toestellen,
computers, sportartikelen (met name fietskaders en golfclubs)
en tandheelkundige bruggen.
- Berylliumoxide wordt meestal gebruikt in keramiek in elektrische
en hoogtechnologische toepassingen.
- Hoewel wereldwijd slechts een klein aantal werknemers wordt
blootgesteld aan hoge niveaus, neemt het aantal werknemers
dat wordt blootgesteld aan lage niveaus toe. Deze toename is te
wijten aan het toegenomen gebruik van beryllium in de
luchtvaart, ruimtevaart, nucleaire en elektrotechnische industrie.
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Toelichting van het onderzoek voor de werknemer
Beste mevrouw, mijnheer,
Met deze vragenlijst willen we een beter beeld krijgen van de blootstelling van de Belgische
werknemers aan een selectie van gevaarlijke chemische stoffen. Aangezien u bij de uitvoering
van uw werk blootgesteld kan worden aan gevaarlijke chemische stoffen, wordt u gevraagd
om deze vragenlijst in te vullen samen met de bedrijfsarts.
De gegevens die verzameld zijn worden bezorgd aan onderzoekers van de universiteit
Leuven. De anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het
onderzoek gewaarborgd. We hopen dat we met de bekomen resultaten adviezen kunnen
formuleren naar de ondernemingen toe om de werknemers beter te beschermen tegen
chemische stoffen.
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Geïnformeerde toestemming
Onderzoek naar de blootstelling van de Belgische werknemer aan gevaarlijke
chemische producten
Contactpersoon organisatie
Dr. Sara Pauwels, sara.pauwels@kuleuven.be
Prof. dr. Lode Godderis, lode.godderis@kuleuven.be
Prof. Dr. Dorina Rusu, dorina.rusu@ulg.ac.be (FR)

De belangrijkste doelstelling van dit project is om door middel van een vragenlijst een beter
beeld te krijgen van de blootstelling van de Belgische werknemers aan een selectie van
gevaarlijke chemische stoffen. Met de verworven resultaten kunnen we dan adviezen
formuleren naar de ondernemingen toe voor een betere bescherming van de werknemers.
1)

Ik begrijp wat van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek.

2)

Ik weet dat ik zal deelnemen aan invullen van een vragenlijst.

3)

Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn
deelname op elk moment stop te zetten. Daarvoor hoef ik geen reden te geven en ik
weet dat daaruit geen nadeel voor mij mag ontstaan.

4)

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke
doeleinden en mogen gepubliceerd worden. Mijn naam wordt daarbij niet
gepubliceerd, anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium
van het onderzoek gewaarborgd.

5)

Voor vragen weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan bij:
Sara Pauwels, sara.pauwels@kuleuven.be

6)

Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van
deze studie kan ik contact opnemen met de Sociaal-Maatschappelijke Ethische
Commissie van KU Leuven: smec@kuleuven.be

Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen en heb antwoord gekregen op al
mijn vragen betreffende deze studie.
☐ Ik stem toe om deel te nemen.
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PROBE
Onderzoek naar blootstelling van Belgische werknemers aan chemische producten

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Algemene gegevens werknemer
Geboortejaar:

…………………….

Geslacht:

☐ Man

Nationaliteit:

............................................................................................................................................

☐ Vrouw

Professionele gegevens werknemer
Functie:

............................................................................................................................................

Hoofdfunctie:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Productie, fabricage
Bouw
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud
Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Secretariaat, boekhouding, receptie
Beheer, accounting
Handel en verkoop
Onderzoek en ontwikkeling
Verzorging
Dienstverlening aan bedrijven
Andere: ..........................................................................................................

Anciënniteit in het bedrijf:
☐
☐
☐
☐

< 1 jaar
Tussen 1 en 3 jaar
Tussen 3 en 10 jaar
≥ 10 jaar

Arbeidsduur:
☐ Voltijds
☐ Deeltijds: Percentage: …………..%
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Contracttype:
☐ Bepaalde duur
☐ Onbepaalde duur
☐ Uitzendarbeid
☐ Stage
☐ Vervangingscontract (tijdelijke vervanging van een werknemer)

Werkplaats: tijdens de afgelopen week vonden uw activiteiten voornamelijk plaats:
☐ In de lokalen van de werkgever
o Bureau
o Atelier
o Magazijn
o Productiehal
☐ Bij één of meerdere cliënten
☐ Op een werf
☐ Thuis
☐ Ambulant (openbare weg, voertuig, zakenreis, op verplaatsing, …)

Bedrijfsgegevens
KBO nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sector (NACE code):

............................................................................................................................................

Grootte van de onderneming:
☐ > 200 werknemers
☐ > 50 - 200 werknemers
☐ > 20 - 50 werknemers
☐ 6 - 20 werknemers
☐ < 6 werknemers

Risicoclassificatie van de onderneming:
☐ Groep A
☐ Groep B
☐ Groep C

o Groep C+
o Groep C☐ Groep D

Leeftijd van het bedrijf:
☐ Jong bedrijf: 0 – 5 jaar
☐ Matuur bedrijf: 6 – 10 jaar
☐ Oud bedrijf: > 10 jaar
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BLOOTSTELLING AAN CHEMISCHE STOFFEN
Tijdens de laatste arbeidsweek
Is er tijdens de laatste arbeidsweek een blootstelling geweest aan één of meerdere onderstaande chemische
stoffen?

SOLVENTEN
C H L O O R H O U D E N D E K O O L W A TE R S T O F F E N
Trichloorethyleen
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

*

Niveau:
-

Zeer zwak: licht verhoogd ten opzichte van de intensiteit van blootstelling van de algemene bevolking of ten opzichte van de
detectielimiet

-

Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet

-

Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet

-

Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
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Perchloorethyleen
☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

Methyleenchloride
☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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1,2-dichloorethaan
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

Chloroform
☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
Benzeen
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

Tolueen
☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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KETONEN
Methyl-iso-butylketon
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

ORGANISCHE VERBINDIN GEN
Formaldehyde
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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VEZELS
Asbest
☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

Refractaire keramische vezels
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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STOFDEELTJES
Houtstof
☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

Kristallijne silica (kwartsstof)
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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Poederlakken
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

ROOK
Lasrook
☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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Dieseluitlaat
☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

ISOCYANATEN
Methyleen-bis(fenyl)-isocyanaat (MDI)
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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Hexamethyleen diisocyanaat (HDI)
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

Tolueen-di-isocyanaat (TDI)
☐ Ja
☐ Nee
Duur (per week):
☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Niveau*:
☐ Zeer zwak
☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de voorbije
week:………………………….
Op basis van:
☐ Meting
☐ Schatting
Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:
☐ Geen
☐ Ventilatie
☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast
☐ Gesloten systeem
☐ Andere:.........................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
☐ Geen
☐ Huid
☐ Longen
☐ Ogen
Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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METALEN
☐ Cadmium

☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de
voorbije week:………………………….
Niveau*:

☐ Zeer zwak ☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de
voorbije week:………………………….
Op basis van:

☐ Meting

☐ Schatting

Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:

☐ Geen ☐ Ventilatie ☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast ☐ Gesloten systeem
☐ Andere: ......................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

☐ Geen

☐ Huid

☐ Longen

☐ Ogen

Benoem het type PBM: ......................................................................................................................

☐ Lood en lood verbindingen

☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de
voorbije week:………………………….
Niveau*:

☐ Zeer zwak ☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de
voorbije week:………………………….
Op basis van:

☐ Meting

☐ Schatting

Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoring): ..........................................................
Schatting gebaseerd op: .....................................................................................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:

☐ Geen ☐ Ventilatie ☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast ☐ Gesloten systeem
☐ Andere: ......................................................................................................................................
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

☐ Geen

☐ Huid

☐ Longen

☐ Ogen

Benoem het type PBM: ......................................................................................................................
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☐ Beryllium

☐ Ja

☐ Nee

Duur (per week):

☐ <2u
☐ 2 à 10u
☐ 10 à 20u
☐ ≥20u
☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat de duur van de blootstelling was de
voorbije week:………………………….
Niveau*:

☐ Zeer zwak ☐ Zwak
☐ Sterk
☐ Zeer sterk ☐ Ik weet het niet
Geef de reden aan waarom u niet weet wat het niveau van de blootstelling was de
voorbije week:………………………….
Op basis van:

☐ Meting

☐ Schatting

Benoem het type meting (omgevingsmeting, biomonitoting):………………………………………….

Schatting gebaseerd op:…………………………………………………………… ......................................................
Collectieve beschermingsmiddelen:

☐ Geen ☐ Ventilatie ☐ Puntafzuiging ☐ Flowkast ☐ Gesloten systeem
☐ Andere:……………………………..
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

☐ Geen

☐ Huid

☐ Longen

☐ Ogen

Benoem het type PBM:………………………………….

Indien u nog opmerkingen heeft, kan u deze hieronder weergeven:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Bedankt voor uw deelname!
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Abstract
Achtergrond: Tot op heden beschikt de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg (FOD WASO) over beperkte blootstellingsgegevens van de Belgische werknemers aan
chemische stoffen, die bovendien weinig bruikbaar zijn voor epidemiologisch onderzoek omwille van
methodologische beperkingen. Het doel van deze studie is om een beeld te krijgen van de blootstelling
van werknemers aan gevaarlijke chemische producten door een systeem van peilpraktijken op te
starten. Hierbij wordt er nagegaan of dit een efficiënte en doeltreffende methode vormt om meer
gedetailleerde en betrouwbare blootstellingsgegevens te verzamelen.
Methode: Een groep van 47 arbeidsartsen werd gerekruteerd in het peilpraktijkennetwerk. Een
websurvey omtrent de beroepsmatige blootstelling tijdens de laatste arbeidsweek aan een selectie
van 22 gevaarlijke chemische producten werd afgenomen bij willekeurig gekozen werknemers tijdens
de periodieke gezondheidsbeoordeling.
Resultaten: Er werden in totaal 666 Belgische werknemers opgenomen in de studie. 47 % van de
werknemers was blootgesteld aan minstens één chemisch product uit de lijst tijdens de laatste
arbeidsweek. De meest frequent gerapporteerde stoffen omvatten dieseluitlaat (n=91; 14%), lasrook
(n = 77; 12 %), tolueen (n = 67; 10 %), houtstof (n = 60; 9 %), benzeen (n = 44; 7 %), kristallijn silica (n
= 40; 6 %), formaldehyde (n = 26; 4 %), asbest (n = 26; 4 %) en lood en loodverbindingen (n = 23; 3 %).
Verder blijkt uit de enquête dat vooral mannen zijn blootgesteld, dat de grootste proportie
tewerkgesteld is tijdens de ‘productie en fabricage’ van materialen en behoort tot de leeftijdscategorie
van ≥ 50 jaar. Er werd meer blootstelling aan stoffen gerapportereerd in kleinere ondernemingen met
21 – 50 werknemers. Opvallend is dat het gebruik van preventieve maatregelen voor verschillende
stoffen vaak ontoereikend is. Dieseluitlaat scoort hierbij het slechtst, waar in 54 % van de bevraagde
werknemers niet beschikten over collectieve beschermingsmiddelen, noch over persoonlijke
beschermingsmiddelen. Hierna volgen houtstof (32 %) en kristallijn silica (20 %).
Conclusie: Deze studie toont aan dat via een systeem van peilpraktijken het mogelijk is een preciezer
beeld te krijgen van de blootstelling van de Belgische werknemers aan chemische stoffen, mits wat
bijsturing en aanpassingen in de huidige methodiek. Deze plan van aanpak kan aanbevolen worden om
in de toekomst op grotere schaal te implementeren.
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1. Inleiding
Ieder jaar stellen de interne (IDPBW’s) en externe (EDPBW’s) diensten voor preventie en bescherming
op het werk een jaarverslag op gericht aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg (FOD WASO). Deze rapporten worden opgesteld volgens een model dat opgelegd
wordt door de regelgeving. Voor de jaarverslagen van de EDPBW’s is dit bijlage 1 van het model van
jaarverslag van de EDPB (MB 9 juni 2010).
De jaarverslagen bevatten o.a. een gedetailleerd overzicht van het aantal werknemers dat blootgesteld
is aan een aantal specifieke chemische stoffen of groepen van chemische stoffen. Omwille van
methodologische beperkingen, zijn deze gegevens echter weinig bruikbaar voor epidemiologisch
onderzoek[1]. Zo is er geen sprake van een eenduidige, duidelijk gedefinieerde doelstelling en gebeurt
de registratie niet op een uniforme manier, wat de bruikbaarheid van de verkregen data voor
epidemiologische doeleinden beperkt. Daarbij komt dat niet elke onderneming een jaarverslag indient
bij de inspectiediensten. Slechts ongeveer 8 000 Belgische ondernemingen (3,2%), waarvan het
merendeel grotere bedrijven betreft, dient een jaarverslag in[2]. Kleine tot middelgrote ondernemingen
vormen dus een knelpunt, daar zij meestal geen jaarverslag indienen. Hierdoor missen we heel wat
gegevens over een belangrijk deel van de werknemers.
De huidig beschikbare gegevens zijn dus ontoereikend om een betrouwbaar beeld te krijgen van de
blootstelling van de Belgische werknemers aan chemische producten. Hier kan verandering in gebracht
worden door een systeem van peilpraktijken (sentinel surveillance) te implementeren. Peilpraktijken
zijn een vorm van surveillancesysteem om epidemiologische gegevens met betrekking tot de
blootstelling en gezondheid te verzamelen. Met behulp van gerichte monitoring kunnen
gezondheidsrisico’s of -problemen gedetecteerd en gesignaleerd worden, waarop interventionele en
preventieve acties ondernomen kunnen worden. Het rapporteren van casussen gebeurt op vrijwillige
basis door een geselecteerde groep van goed opgeleide melders (artsen of andere
gezondheidszorgbeoefenaars), welke het peilpraktijkennetwerk vormen.
Naast peilpraktijken, bestaan er nog twee andere vormen van gezondheidssurveillance, namelijk
actieve en passieve surveillance[3]. Een passief surveillancesysteem steunt op het ontvangen van
routine data afkomstig van verschillende instanties. Met deze relatief goedkope strategie kunnen grote
gebieden onder de loep genomen worden. Er is echter weinig controle over het tijdsverloop en over
de kwaliteit van de informatie, zoals we zien bij de jaarverslagen. Actieve surveillance levert de meest
accurate en tijdige informatie op, daar het een systeem betreft waarbij de data actief worden
opgezocht. Gezien dit grotere inspanningen vergt, hangt er ook een prijskaartje aan.
Bij sentinel surveillance wordt volledigheid ingeruild voor meer betrouwbaarheid en snelheid. In plaats
van beroep te doen op zo veel mogelijk gezondheidsmedewerkers of instanties, zoals dit het geval is
bij passieve surveillance, wordt een netwerk van zorgvuldig geselecteerde, goed opgeleide en
vrijwillige gezondheidsmedewerkers ingeschakeld waarbij het te onderzoeken probleem zich relatief
frequent voordoet. Er wordt gedurende een bepaalde periode geregistreerd aan de hand van een
duidelijk gedefinieerde doelstelling, en dit op regelmatige basis tijdens de gebruikelijke medische
activiteiten.
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Een belangrijk voordeel is dat dit systeem de mogelijkheid schept om een opleiding te voorzien rond
het thema in kwestie, waardoor de kwaliteit van de meldingen toeneemt en de inter-observator
variabiliteit daalt[4]. Toegepast op de problematiek die eerder werd aangekaart, kan men door gebruik
te maken van een systeem van peilpraktijken, op een gerichte en relatief snelle manier betrouwbare
epidemiologische gegevens verzamelen over de blootstelling aan chemische stoffen op de werkplaats
in België.
Zowel nationaal als internationaal worden peilpraktijken met succes toegepast. Zo bestaan er voor de
Belgische huisartsen reeds een groot aantal gevestigde peilstations. Farmacovigilantie is een voorbeeld
hiervan, wat het melden van nevenwerkingen van vergunde geneesmiddelen inhoudt. De
implementatie van dit meldingssysteem heeft een duidelijke toename van het aantal en van de
kwaliteit van meldingen opgeleverd[5].
Bij Belgische arbeidsartsen is deze vorm van gezondheidssurveillance voorlopig nog niet ingeburgerd.
In andere Europese landen daarentegen, hebben peilpraktijken wel reeds hun nut bewezen in de
arbeidsgeneeskundige praktijk. Zo bestaat er in Nederland het Peilstation Intensief Melden (PIM), een
succesvol project van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), waarbij beroepsziekten
op anonieme wijze worden gemeld door gemotiveerde arbeidsartsen. Ondanks de verplichting van
arbeidsartsen om beroepsziekten te melden, is er in vrijwel alle Europese landen een onderrapportage
van beroepsziekten. Met behulp van PIM wordt getracht deze problematiek aan te pakken, maar ook
een idee te krijgen van de mate en de oorzaken van onderrapportage in bepaalde sectoren of voor
bepaalde aandoeningen[6]. Het peilstation ging van start in 2009 en telt meer dan 150 deelnemende
arbeidsartsen. Het primaire doel is om een goede schatting te maken van de incidentie van
beroepsziekten in de verschillende sectoren en eventuele trends te identificeren[7]. Naast het melden
van werkgerelateerde aandoeningen (teller) op de gebruikelijke wijze, wordt de arbeidsarts eveneens
aangespoord om informatie op te geven over de verzorgde populatie at risk (‘epidemiologische’
noemer)[6].
Indien de werknemerspopulatie een goede afspiegeling is van de Nederlandse beroepsbevolking, kan
op die manier de incidentie van beroepsziekten worden berekend. Deze kennis inzake beroepsziekten
vormt een belangrijk aanknopingspunt voor het opsporen van nieuwe arbeidsrisico’s en het
ondernemen van preventieve acties. De arbeidsartsen die deelnemen aan PIM worden intensief
begeleid, wat hen meer betrokken en alerter maakt. Dit uit zich in het feit dat zij ongeveer tweemaal
zoveel beroepsziekten melden dan via het standaard meldingssysteem van NCvB worden
geregistreerd[8]. Het overgrote deel van de meldingen betreffen psychische aandoeningen,
aandoeningen van het bewegingsstelsel en gehoorschade[9].
MCP (Maladies à Caractère Professionnel), een Frans surveillanceprogramma dat werd gelanceerd
door InVS (L'Institut de veille sanitaire) in samenwerking met IMT (l'Inspection médicale du travail), is
eveneens gericht op de rapportage van beroepsziekten. Het programma werd ingezet in 2003 in de
regio van Pays de la Loire en heeft zich sindsdien progressief uitgespreid over verschillende regio’s.
Anno 2013 deden ongeveer 800 arbeidsartsen uit 13 van de 22 regio’s mee aan het programma[10][11].
Er wordt tweemaal per jaar gedurende twee opeenvolgende weken gerapporteerd. De doelstellingen
zijn gelijkaardige aan die van PIM: inzicht verwerven in het probleem van onderrapportage, een
inschatting maken van de incidentie aan de hand van de epidemiologische noemer, recente
ontwikkelingen en nieuwe beroepsrisico’s identificeren, en een aanzet geven tot gerichte preventieve
acties[12]. Bij de Franse werknemers zijn locomotorische aandoeningen de meest voorkomende
pathologie, gevolgd door psychische aandoeningen en gehoorschade.
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SUMER (Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels) is een ander
voorbeeld van een succesvolle toepassing van peilpraktijken in een arbeidsgeneeskundige context in
Frankrijk. Het periodiek nationaal cross-sectioneel onderzoek wordt gecoördineerd door twee
departementen van het Franse ministerie van arbeid (la Direction de l’animation, de la recherche, des
études et des statistiques (DARES) en la Direction générale du travail (DGT)). Het onderzoek werd voor
de eerste maal uitgevoerd in 1994 en wordt om de zeven jaar herhaald. Door middel van een enquête
wordt de blootstelling van werknemers aan beroepsgebonden risico’s bestudeerd. In de loop der tijd
werd het onderzoeksdomein uitgebreid en de bevraging ervan op punt gesteld[13]. De gehanteerde
methodologie bij het opstellen van de enquête bleef echter hetzelfde, waardoor het mogelijk is de
evolutie van de blootstelling doorheen de tijd in kaart te brengen[14]. De steekproef bestaat uit
willekeurig gekozen werknemers tijdens een periodieke gezondheidsbeoordeling. Elke deelnemende
arbeidsarts neemt de bevraging van 30 werknemers op zich en beschikt hiervoor over een tijdsbestek
van drie maanden. In 2010 hebben er 2400 arbeidsartsen deelgenomen aan het onderzoek en werden
er ongeveer 500.000 werknemers bevraagd[15]. De survey bestaat uit twee vragenlijsten: een
hoofdenquête bestemd voor de arbeidsgeneesheer en een enquête bestemd voor de werknemer. De
hoofdenquête, welke voor elke individuele werknemer wordt ingevuld door de arbeidsarts, omvat
vragen over fysische, biologische, chemische, biomechanische en organisatorische risico’s. Hierbij
worden telkens de duur van de blootstelling en de beschikbaarheid van individuele en collectieve
beschermingsmiddelen nagegaan[14]. De enquête die door de werknemer zelf dient ingevuld te
worden, bevraagt organisatorische en psychosociale factoren, evenals enkele elementen betreffende
de gezondheidsbeleving, arbeidsongevallen en geweld op het werk[13]. Daar een grote populatie wordt
bereikt, verschaft SUMER zodanig een gedetailleerde inventaris van beroepsgebonden risico’s in
Frankrijk, waarbij ook relatief zeldzame fenomenen opgespoord kunnen worden[16]. Een agenda voor
preventie kan opgesteld worden op basis van de belangrijkste werkpunten.
Samenvattend kan men stellen dat het systeem van peilpraktijken zich al meermaals heeft bewezen
als een valide methode om epidemiologische gegevens met betrekking tot de gezondheid te
verzamelen, en dit zowel in de huisartsgeneeskunde als in de arbeidsgeneeskunde. In de context van
bovenvermelde problematiek, met name de beperkte beschikbaarheid van betrouwbare en
representatieve blootstellingsgegevens van de Belgische werknemers aan chemische producten,
zouden we in België een peilpraktijkennetwerk willen opzetten om gegevens voor epidemiologisch
onderzoek te bekomen.

2. Doelstelling
De blootstelling van de Belgische werknemers aan een selectie van gevaarlijke chemische stoffen in
kaart brengen door het systematisch verzamelen en analyseren van blootstellingsgegevens door
middel van peilpraktijken.
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3. Onderzoeksmethode
3.1 Onderzoeksopzet
De PROBE studie, waarvan de naam staat voor ‘Hazardous chemical Products Register for Occupational
use in Belgium’, heeft als doel om een betrouwbaar beeld te schetsen van de blootstelling van
Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen. Het onderzoeksproject werd op 19 februari
2018 goedgekeurd door de Sociaal-maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) en kreeg het
dossiernummer G-2018 02 1117. Het onderzoek wordt gefinancierd door de FOD WASO en wordt
uitgevoerd door een consortium van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), de Universiteit
van Luik (ULg), de Universiteit Gent (UGent) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen). Het
onderzoeksteam bestaat uit Prof. dr. Lode Godderis en Dr. Sara Pauwels (KU Leuven), Prof. dr. Dorina
Rusu (ULg), Prof. dr. Lutgart Braeckman en Dr. Anne-Marie Temmerman (UGent) en Prof. dr. Antoon
De Schrijver en Dr. Steven Ronsmans (Uantwerpen en KU Leuven).
Het onderzoek richt zich tot arbeidsartsen verbonden aan zowel interne als externe preventiediensten,
werkzaam in alle bedrijfssectoren. Aan Co-Prev, de vereniging van externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk, werd gevraagd om een uitnodigende e-mail te sturen naar arbeidsartsen
die werken bij een externe dienst, met vraag tot deelname aan de PROBE studie. Arbeidsartsen
tewerkgesteld in een IDPBW werden gecontacteerd door VVIB-AMTI (Vereniging Voor Interne
Arbeidsartsen - Association des Médecins du Travail Internes). Vervolgens werden de contactgegevens
van de artsen die wensten deel te nemen, doorgegeven aan de onderzoekers. Op die manier werd
getracht een representatieve groep van arbeidsgeneesheren (interne-externe dienst, leeftijd, geslacht,
homogene verspreiding over het land,…) te bereiken. De rekrutering van arbeidsartsen is van start
gegaan op 19 maart 2018 en eindigde in augustus 2018. Er werd naar gestreefd om 80 externe en 10
interne arbeidsartsen te rekruteren.

3.2 Data verzameling
De dataverzameling gebeurde via een websurvey, d.w.z. door middel van een vragenlijst die
elektronisch beschikbaar werd gesteld via een online enquête-service (LimeSurvey). De survey is
beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. De deelnemende arbeidsartsen kregen elk een set
unieke toegangscodes toegestuurd, waarmee ze toegang konden krijgen tot de enquête. Op die
manier kunnen de verzamelde data steeds teruggekoppeld worden aan relevante gegevens van de
rapporterende arbeidsarts.
Vooreerst dienden de arbeidsartsen een inleidende online module te doorlopen, welke een toelichting
over het onderzoek, een korte vragenlijst voor de deelnemende arbeidsarts zelf en een E-learning
bevatte. Door middel van de vragenlijst voor de arbeidsarts werden de karakteristieken van de
gerekruteerde arbeidsartsen geregistreerd. Tot slot werd voor elk van de geselecteerde chemische
stoffen achtergrondinformatie gegeven in de E-learning module. Deze is deels gebaseerd op informatie
die het IARC (Internation Agency for Research on Cancer) ter beschikking stelt in monografieën inzake
gevaarlijke chemische stoffen. In de E-learning worden per stof telkens de fysicochemische
eigenschappen, het toxicologisch profiel samen met de bijhorende gevarenaanduidingen, de
voornaamste toepassingen en de belangrijkste sectoren en/of beroepen waarbij blootstelling kan
optreden, weergegeven. Na het doorlopen van deze eerste websurvey kregen de artsen een pdf-versie
van de E-learning toegestuurd, opdat men deze informatie vlot opnieuw zou kunnen raadplegen indien
men dit wenst.
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Vervolgens kreeg iedere arbeidsarts een totaal van 20 unieke toegangscodes toegestuurd naar de
vragenlijst rond blootstelling van Belgische werknemers aan chemische producten. Aan de
arbeidsartsen werd gevraagd om deze vragenlijst in te vullen samen met de werknemer tijdens de
periodieke gezondheidsbeoordeling. De werknemer dient een doorsnee arbeidsweek te hebben
doorlopen voorafgaand aan de bevraging, teneinde geïncludeerd te kunnen worden in de studie. Om
de rekrutering van de werknemers zo ad random mogelijk te laten verlopen, werden de arbeidsartsen
verzocht om elke 5e en/of de 10e en/of de 15e... werknemer van de dag te bevragen. De werknemers
stemden vrijwillig toe om deel te nemen. De 20 toegezonden toegangscodes komen dus overeen met
de bevraging van 20 werknemers. De bedrijdsarts kreeg 4 weken voor het invullen van deze
vragenlijsten.
De vragenlijst rond de blootstelling van Belgische werknemers aan chemische producten bestaat uit
twee belangrijke delen voorafgegaan door een toelichting van het onderzoek voor de deelnemende
werknemer met informed consent. In het begin worden enkele administratieve gegevens bevraagd,
zowel van de werknemer (algemene en professionele gegevens) als van het bedrijf waar hij/zij
tewerkgesteld is (bedrijfsgegevens). Hierop volgt het deel waar de eigenlijke blootstelling aan
chemische stoffen wordt nagegaan. De bevraagde blootstellingsgegevens omvatten de duur en het
niveau van blootstelling tijdens de laatste arbeidsweek, evenals de aanwezigheid van collectieve
beschermingsmiddelen (CBM) en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (oculair,
dermaal, respiratoir).
Voor het opstellen van de twee vragenlijsten, werd dezelfde methodologie gehanteerd als in de Franse
studie SUMER, dit om onderlinge vergelijking van de resultaten mogelijk te maken. SUMER heeft
echter een bredere scope, daar verschillende parameters aangaande arbeidsomstandigheden worden
onderzocht. Wij hebben ons uitsluitend gebaseerd op de delen van de enquête die zich richten op
administratieve gegevens en de beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen. Tevens werden
voor de bevraging van de duur en het niveau van blootstelling, dezelfde cut-off waarden gehanteerd
als in SUMER. Wat betreft het blootstellingsniveau, worden de detectie- en blootstellingslimiet
gebruikt als referentiepunten. Zo wordt het niveau beschouwd als zeer zwak wanneer er sprake is van
een licht verhoogde concentratie ten opzichte van het blootstellingsniveau van de algemene bevolking,
of ten opzichte van de detectielimiet. Een zwak niveau komt overeen met een concentratie lager dan
50% van de blootstellingslimiet. Wanneer de blootstelling ongeveer gelijk is aan 50% van de
blootstellingslimiet, spreekt men van een sterk blootstellingsniveau. Ten laatste komt een zeer sterke
blootstelling overeen met een waarde groter dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding
ervan.
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3.3 Selectie van chemische stoffen
Onder gevaarlijke chemische stoffen verstaat men alle chemische stoffen die acute of chronische
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken (huidirritatie, aandoeningen van de luchtwegen,
kanker,...) en/of fysische veiligheidsrisico’s met zich meebrengen (ontploffing, brand, verstikking,...).
Daar dit onderzoeksproject zich nog in de pilootfase bevindt en men slechts over een beperkt budget
en tijdsbestek beschikt, is het onmogelijk om alle gevaarlijke chemische agentia in alle bedrijfssectoren
en/of alle beroepen te onderzoeken. Om die reden werd een prioritisering van chemische stoffen
uitgevoerd. Zodoende wordt er in deze studie een beperkte lijst gehanteerd van prioritaire chemische
stoffen die relevant zijn voor de Belgische context.
Voor het opstellen van deze lijst werd een methodologie gehanteerd waarbij men enerzijds rekening
houdt met het inherente gevaar van de chemische stoffen (hazard) en de verwachte
gezondheidseffecten, en anderzijds toetst of de chemische stoffen relevant zijn voor de Belgische
context door gebruik te maken van beschikbare gegevens over blootstelling en verbruik in België[17].
Met behulp van deze prioritiseringsoefening werden 22 gevaarlijke chemische stoffen weerhouden.
Hieronder een overzicht van de geselecteerde chemische stoffen (Tabel 1).

TABEL 1. SELECTIE VAN PRIORITAIRE CHEMISCHE STOFFEN RELEVANT VOOR DE BELGISCHE CONTEXT.
Solventen
Chloorhoudende koolwaterstoffen
Trichloorethyleen
Perchloorethyleen
Methyleenchloride
1,2-dichloroethaan
Chloroform
Aromatische koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ketonen
Methyl-iso-butylketon (MIBK)

Stofdeeltjes
Houtstof
Kristallijn silica (kwartsstof)
Poederlakken
Rook
Lasrook
Dieseluitlaat
Isocyanaten
Methyleen-bis(fenyl)-isocyanaat (MDI)
Hexamethyleen diisocyanaat (HDI)
Tolueen-di-isocyanaat (TDI)
Metalen

Organische verbindingen
Formaldehyde

Cadmium
Lood
Beryllium

Vezels
Asbest
Refractaire keramische vezels
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4. Resultaten
4.1 Arbeidsartsen
Er werden in totaal 64 arbeidsartsen gerekruteerd. 59 arbeidsartsen hebben de eerste module
doorlopen, die de vragenlijst voor de arbeidsarts en de E-learning bevat. Dit komt overeen met een
response van 92 %. 47 arbeidsartsen hebben 1 of meerdere vragenlijsten ingevuld, wat overeenkomt
met een response van 73 %. Tabel 2 geeft de karakteristieken weer van de arbeidsartsen die 1 of
meerdere vragenlijsten hebben ingevuld (n = 47), uitgezet naast de karakteristieken van de Belgische
arbeidsartsenpopulatie in 2012 (n = 1002). Het betrof 18 (38 %) mannelijke en 29 (62 %) vrouwelijke
respondenten. Hiervan waren er 41 (87 %) tewerkgesteld in een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk, zes (13 %) in een interne dienst. De gemiddelde leeftijd van de arbeidsartsen
bedroeg 48 jaar, waarvan ze gemiddeld 15 jaar tewerkgesteld waren in de arbeidsgeneeskunde. 37 (79
%) artsen waren Nederlandstalig en 10 (21 %) waren Franstalig. 53% van de artsen werkte voltijds en
het gemiddelde percentage van terwerkstelling bedroeg 85 %. De populatie die werd opgevolgd door
de arbeidsartsen omvatte gemiddeld 2 658 werknemers.

TABEL 2. KARAKTERISTIEKEN VAN DE DEELNEMENDE ARBEIDSARTSEN.
Karakteristiek
Geslacht, n (%)
Mannelijk
Vrouwelijk
Dienst, n (%)
Intern
Extern
Leeftijd, jaar
Gemiddelde (SD)
Bereik
Tewerkstelling als arbeidsarts, jaar
Gemiddelde (SD)
Bereik
Taal, n (%)
Nederlandstalig
Franstalig
Arbeidsduur
Voltijds, n (%)
Deeltijds, n (%)
Gemiddelde tewerkstelling , % (SD)
Bereik terwerkstelling , %
Aantal werknemer onder toezicht, n
Gemiddelde (SD)
Bereik

Deelnemende
arbeidsartsen
(n = 47)

Belgische
arbeidsartsenpopulatie
(n = 1002)

18 (38)
29 (62)

440 (44)
562 (56)

6 (13)
41 (87)

62 (6)
940 (94)

48 (±10)
27 – 66

46 (±9)
26-72

15 (±9.5)
1 – 38
37 (79)
10 (21)

573 (61)
362 (39)

19 (53)
28 (47)
85 (±19)
40 – 100

407 (41)
595 (59)
79 (±23)
10 – 110

2 678 (±1307)
600 – 6969
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41 arbeidsartsen die tewerkgesteld zijn in een externe dienst hebben deelgenomen aan de studie. De
deelnemende arbeidsartsen die tewerkgesteld waren bij een EDPBW, voerden gemiddeld 43,3 % van
hun tijd activiteiten uit voor een onderneming met meer dan 200 werknemers, 24,9 % voor een
onderneming met 51 – 200 werknemers, 21,1 % voor een onderneming met 21 – 50 werknemers, 13,3
% voor een onderneming met 6 – 20 werknemers en 8,2 % voor een onderneming met minder dan 6
werknemers (Tabel 3). Naar verwachting werkte elk van de deelnemende interne arbeidsartsen in een
internebedrijfsgeneeskundige dienst van een grote onderneming (> 200 werknemers).

TABEL 3. ACTIVITEITENVERDELING VAN DE DEELNEMENDE ARBEIDSARTSEN
TEWERKGESTELD BIJ EEN EDPBW VOLGENS DE GROOTTE VAN DE ONDERNEMING.
Onderneming

Gemiddeld percentage
van tewerkstelling, %

> 200 werknemers

43,3

51 – 200 werknemers

24,9

21 – 50 werknemers

21,1

6 – 20 werknemers

13,3

< 6 werknemers

8,2

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de mate waarin de verschillende regio’s in België
werden vertegenwoordigd door de participerende arbeidsartsen (Tabel 4). Hierbij dient opgemerkt te
worden dat een arbeidsarts die tewerkgesteld is bij een EDPBW actief kan zijn in meerdere regio’s. De
provincie Antwerpen werd met een tewerkstelling van 34 % van de deelnemende arbeidsartsen het
sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door Vlaams-Brabant (26 %), West-Vlaanderen (17 %), OostVlaanderen (15 %) en Limburg (13 %). Er werd een kleiner aantal arbeidsartsen gerekruteerd die
werkzaam zijn in Wallonië. Voor Henegouwen en Waals-Brabant gaat het om 9 % van de deelnemende
arbeidsartsen, voor Luxemburg is dit 4 % en voor Luik 2 %.

TABEL 4. REGIONALE VERDELING VAN DE DEELNEMENDE ARBEIDSARTSEN.
Regio

Aantal arbeidsartsen, n (%)

Antwerpen

16 (34)

Vlaams-Brabant

12 (26)

West-Vlaanderen

8 (17)

Oost-Vlaanderen

7 (15)

Limburg

6 (13)

Luik

4 (9)

Henegouwen

4 (9)

Waals-Brabant

4 (9)

Luxemburg

2 (4)

Namen

1 (2)
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Tabel 5 geeft de verschillende sectoren weer waarin de deelnemende arbeidsartsen het medisch
toezicht uitoefenen. Noteer hierbij dat arbeidsartsen die werken voor een EDPBW meestal actief zijn
in verschillende sectoren. 81 % van de deelnemende arbeidsartsen was werkzaam in de industrie, 62
% voor diensten, 60 % in de gezondheidszorg, 51 % voor transport, 47 % voor de bouw, 43 % in de
horeca, 36 % voor overige sectoren, 34 % in het onderwijs en 30 % in de handel.

TABEL 5. VERDELING VAN DE DEELNEMENDE ARBEIDSARTSEN
VOLGENS DE SECTOREN WAARIN ZIJ WERKZAAM ZIJN.
Sector

Aantal arbeidsartsen, n (%)

Industrie

38 (81)

Diensten

29 (62)

Gezondheidszorg

28 (60)

Transport

24 (51)

Bouw

22 (47)

Horeca

20 (43)

Overige sectoren

17 (36)

Onderwijs

16 (34)

Handel

14 (30)
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4.2 Werknemers
De vragenlijst over de blootstelling aan chemische stoffen werd afgenomen bij 666 werknemers. Het
potentieel maximum aantal bevraagde werknemers bedraagt 940, dit is wanneer alle deelnemende
arbeidsartsen (n = 47) alle 20 vragenlijsten zouden invullen.
Er werden in totaal 504 (76 %) mannelijke en 162 (24 %) vrouwelijke werknemers geïncludeerd in de
studie. De gemiddelde leeftijd van de werknemers bedroeg 42 jaar. Het betrof 602 (90 %) Belgische
werknemers en 64 (10 %) werknemers van een andere nationaliteit, met name de Franse, Italiaanse,
Nederlandse, Poolse, Marokkaanse, Spaanse, Afghaanse, Roemeense, Portugese, Algerijnse, Iranese,
Rwandese, Congolese en Turkse nationaliteit. 14 % van de werknemers werkte minder dan 1 jaar in
het bedrijf van tewerkstelling op het moment van de bevraging, 13 % had een anciënniteit van 1 tot 3
jaar, 23 % had een anciënniteit van 3 tot 10 jaar en 50% had een anciënniteit van meer dan 10 jaar. 84
% van de werknemers werkte voltijds en het gemiddelde percentage van tewerkstelling van de
deeltijdse werknemers bedroeg 65 % (Tabel 6).

TABEL 6. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
DEELNEMEN AAN DE PROBE STUDIE (N = 666).
Deelnemende
werknemers

Karakteristiek
Geslacht, n (%)
Mannelijk
Vrouwelijk
Leeftijd, jaar
Gemiddelde (SD)
Bereik
Nationaliteit, n (%)
Belgisch
Andere*
Anciënniteit, n (%)
< 1 jaar
1 - 3 jaar
3 - 10 jaar
≥ 10 jaar
Arbeidsduur, %
Voltijds, n (%)
Deeltijds, n (%)

504 (76)
162 (24)
42 (±11)
17 – 71
602 (90)
64 (10)
97 (14)
86 (13)
152 (23)
331 (50)
561 (84)
105 (16)

Gemiddeld percetage van tewerkstelling van de deeltijdse
werknemers (SD)
Bereik

65 (±19)
10-95

*Andere nationaliteiten die werden opgegeven in de survey:
Nederlands, Frans, Italiaans, Pools, Marokkaans, Spaans, Afghaans, Roemeens, Portugees, Algerijns, Iranees, Rwandees, Congolees en Turks.
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7 % van de bevraagde werknemers heeft een contract van bepaalde duur, 86 % van onbepaalde duur,
6 % heeft een uitzendovereenkomst, bij 0,2 % werknemers ging om een vervangingscontract en bij 0,8
% ging het over een stage in het bedrijf in kwestie (Tabel 7).

TABEL 7. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS (N = 666)
VOLGENS HET CONTRACTTYPE.
Contracttype

Aantal werknemers, n (%)

Bepaalde duur

48 (7)

Onbepaalde duur

573 (86)

Uitzendarbeid

39 (6)

Stage

5 (0,8)

Vervangingscontract

1 (0,2)

Tabel 8 geeft een overzicht weer van de werkplaatsen die werden opgegeven, meer precies daar waar
de activiteiten van de werknemer tijdens de week voor de bevraging voornamelijk hebben
plaatsgevonden. 72 % van de werknemers werkte in de lokalen van de werkgever. Voor 22 % van de
werknemers was dit een bureau, voor 22 % een atelier, voor 8 % een magazijn en voor 20% een
productiehal. 11 % van de werknemers werkte bij één of meerdere cliënten en 9 % werkte op een werf.
7 % gaf aan dat hij/zij ambulant is tijdens de werkuren. Hieronder vallen ook activiteiten op de
openbare weg, rijdend met een voertuig, op zakenreis, op verplaatsing enz. 2 werknemers werkten
voornamelijk thuis.

TABEL 8. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS (N = 666) VOLGENS DE WERKPLAATS.
Werkplaats

Aantal werknemers, n (%)

In de lokalen van de werkgever
Bureau
Atelier*
Magazijn
Productiehal

480 (72)
145 (22)
148 (22)
54 (8)
133 (20)

Bij één of meerdere cliënten

74 (11,2)

Op een werf

60 (9)

Thuis

2 (0,3)

Ambulant †

50 (7,5)

* Voor één werknemer werd geduid dat de optie atelier werd geselecteerd, daar er geen
antwoordmogelijkheid was voorzien voor ‘ziekenhuis’ in de vragenlijst.
† Openbare weg, voertuig, zakenreis, op verplaatsing,...
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Figuur 1 toont een verdeling van de werknemers volgens de hoofdfunctie. Een kwart (26 %, n = 174)
van de werknemers viel onder de categorie ‘Productie, fabricage’, 13 % (n = 88) onder ‘Installatie,
herstelling, technisch onderhoud’ en 10 % (n = 67) onder ‘Goederenbehandeling, goederenopslag,
logistiek’. ‘Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud’ werd gerepresenteerd door 6 % (n = 37)
van de werknemers, ‘Verzorging’ door 9 % (n = 58) van de werknemers, ‘Bouw’ door 7 % van de
werknemers (n = 45). De categorie ‘Handel, verkoop’ omvat 4 % (n = 24) van de werknemers, de
categorieën ‘Onderzoek, ontwikkeling’ 6% (n = 46). ‘Dienstverlening aan bedrijven’ omvatte 2 % (n =
14) van de werknemers, ‘Secretariaat, boekhouding, receptie’ door 1% (n = 9) en ‘Beheer, accounting’
door 2 % (n = 12) van de werknemers. Deze laatste categorie ‘Andere’ (14 %, n = 92) betrof onder
andere cosmetica, horeca, onderhoud, milieu, apotheek, politie, redder, opvoedster, onderwijs,
gemeentearbeiders, zeevaart enz.

FIGUUR 1. VERDELING VAN HET AANTAL BELGISCHE WERKNEMERS (N = 666) VOLGENS DE HOOFDFUNCTIE.

* Andere: cosmetica, horeca, onderhoud, milieu, apotheek, politie, redder, opvoedster, onderwijs, gemeentearbeiders, zeevaart
enz.
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Tabel 9 geeft een oplijsting weer van de voornaamste functies die werden opgegeven tijdens de
bevraging. Sommige functies werden door verschillende werknemers uitgeoefend, en sommige
werknemers deden een combinatie van twee of meer van de opgelijste functies (bv. magazijnier en
vorkliftbestuurder).

TABEL 9. FUNCTIES VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE DEELNEMEN AAN DE PROBE STUDIE.
Aannemer

Manager

Agent-onderzoeker veiligheid
Ambulancier
Apotheekassistent
Applicatiespecialist RIS/PACS
Animator
Arbeider
Arts
Bakker
Bankmedewerker
Behanger
Betonarbeider
Bosarbeider
Brandweerman
Buizenfitter
Chauffeur (bus, vrachtwagen)
Dakwerker
Dierenarts
Directeur
Draaier, frezer
Drukker
Elektricien
Fietsenmaker
Filiaalmanager
Fotograaf
Gespecialiseerd keurder/bereider
Gieterij-operator
Groenarbeider
Handlanger brandschade
Heftruckbestuurder
Hoofdschipper
Keukenpersoneel
Hulpoperator
Industrieel reiniger
Inkoopcoördinator
Ingenieur
Inpakker
Inspecteur (autokeuring, casino, politie)
Jobstudent
Kapper
Kelner
Kinderverzorgster
Kinesist
Klusjesman
Kwaliteitscontrole van materialen
Keukenpersoneel
Laborant
Lader, verzender
Lasser
Leerkracht
Logistiek medewerker
Logopedist
Machineoperator
Magazijnier

Metaalbewerker
Mechanieker
Metser
Monteur
Onderhoudsmedewerker
Onderzoeker
Openbare reiniging
Operator
Opvoeder
Orbitaal lasser
Orderverzamelaar
Ploegbaas (onderhoud, gebouwen, ...)
PhD student
Procesoperator
Productieoperator
Productontwikkeling
Programmeur
Projectmanager
Projectingenieur
Psycholoog
Receptionist
Redder
Regeltechnieker
Research and Development medewerker
Secretariaatsmedewerker
Sales assistant
Schilder
Schoonheidsspecialist
Schoonmaker
Schrijnwerker
Slijper
Staalvoorbereider van grondstalen
Tandartsassistent
Teamverantwoordelijke
Technieker
Technisch arbeider energie
Treinbestuurder/conducteur
Verkeersleider
Verkoper
Verpleegkundige
Vrachtwagenchauffeur
Walser
Wegenarbeider
Werfleider
Winkelbediende
Magazijnbediende
Zaakvoerder (boekhoudkantoor, garage)
Zaalwachter
Zandstraler
Zorgkundige
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4.3 Bedrijven
Aan de hand van de NACE-codes (Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de
Europese Gemeenschappen) van de ondernemingen werd een overzicht opgesteld van de
verschillende sectoren die aan bod kwamen (Tabel 10).

TABEL 10. ACTIVITEITEN VAN DE BEDRIJVEN DIE AAN BOD KWAMEN IN DE PROBE STUDIE, MET HET OVEREENKOMSTIG
AANTAL WERKNEMERS.
NACEcode
10510

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

8

10712

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

1

11030

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

1

17120

Vervaardiging van papier en karton

2

17210

Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton

2

17290

Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton

1

18120

Overige drukkerijen

8

10910

Vervaardiging van veevoeders

1

20130

Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten

1

20590

Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

51

21201

Vervaardiging van geneesmiddelen

26

21209

Vervaardiging van overige farmaceutische producten

1

22210

Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof

1

22230

Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw

5

22290

Vervaardiging van andere producten van kunststof

1

23120

Vormen en bewerken van vlakglas

1

23321

Vervaardiging van bakstenen

1

23610

Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw

6

23700

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

1

24100

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

8

24330

Koudvervormen of koudfelsen

5

24420

Productie van aluminium

2

24520

Gieten van staal

10

25110

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

14

25120

Vervaardiging van metalen deuren en vensters

1

25300

2

25400

Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale
verwarming
Vervaardiging van wapens en munitie

25610

Oppervlaktebehandeling van metalen

1

25620

Verspanend bewerken van metalen

7

25910

Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

2

25940

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

3

26110

Vervaardiging van elektronische onderdelen

1

27110

Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en
transformatoren
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

2

28220

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

5

28300

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de
bosbouw
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen

6

27120

29100

Activiteit omschrijving
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Aantal werknemers
(n = 666)

1

2

3

31091

Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en
badkamermeubelen
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en
benodigdheden
Reparatie van producten van metaal

1

33150

Reparatie en onderhoud van schepen

2

33170

Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen

4

35110

Productie van elektriciteit

1

35200

Productie en distributie van gas

1

41201

Algemene bouw van residentiële gebouwen

7

41203

Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen

5

42110

Bouw van autowegen en andere wegen

1

42120

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

1

42219

Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.

4

43120

Bouwrijp maken van terreinen

3

43130

Proefboren en boren

1

43211

Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen

6

43222

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

1

43320

Schrijnwerk

5

43341

Schilderen van gebouwen

3

43910

Dakwerkzaamheden

4

43994

Uitvoeren van metsel- en voegwerken

1

43999

Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

17

45113

Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)

8

45201

4

46190

Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
(≤ 3,5 ton)
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen
(> 3,5 ton)
Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van
motorvoertuigen
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

46300

Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

1

46319

Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

3

46321

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en
van gevogelte
Groothandel in dranken, algemeen assortiment.

1

1

46460

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audioen videoapparatuur
Groothandel in farmaceutische producten

46693

Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal

1

46696

Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten

1

46697

1

46699

Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en
vriestechniek voor industrieel gebruik
Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.

46732

Groothandel in hout

4

46739

Groothandel in overige bouwmaterialen

2

46751

Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik

3

46900

Niet-gespecialiseerde groothandel

1

47114

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedingsen genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedingsen genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m²)

32500
33110

45202
45310

46349
46431

47192
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1
2

1
1
1

1

1

3

12
1

47221

2

47300

Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van
gevogelte
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels

47591

Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels

2

47592

Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels

1

47716

1

47720

Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en
kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels

47730

Apotheken

3

47740

1

47750

Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde
winkels
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels

47785

Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels

1

47800

Markt- en straathandel

1

49100

5

49200

Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen
steden of voorsteden
Goederenvervoer per spoor

49310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

5

49320

Exploitatie van taxi's

2

49410

Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven

19

49420

Verhuisbedrijven

1

52210

Diensten in verband met vervoer te land

13

53200

Overige posterijen en koeriers

1

55203

Gites, vakantiewoningen en -appartementen

1

56102

Eetgelegenheden met beperkte bediening

2

56101

Eetgelegenheden met volledige bediening

1

56210

Catering

3

56290

Overige eetgelegenheden

1

61900

Overige telecommunicatie

1

62010

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's

1

64110

Centrale banken

21

64190

Overige geldscheppende financiële instellingen

13

69202

Boekhouders en boekhouders-fiscalisten

1

71201

Technische controle van motorvoertuigen

1

71209

Overige technische testen en toetsen

7

72110

Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied

1

72190

Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied

1

73200

Markt- en opinieonderzoekbureaus

1

74909

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

4

75000

Veterinaire diensten

2

77320
77399

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en
de weg- en waterbouw
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

78100

Arbeidsbemiddeling

1

78200

Uitzendbureaus

35

78300

Andere vormen van arbeidsbemiddeling

1

80100

Particuliere beveiliging

1

81210

Algemene reiniging van gebouwen

9

81220

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

1

81290

Andere reinigingsactiviteiten

4
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1

1

1

2

2
1

81300

Landschapsverzorging

2

82110

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

1

82920

Verpakkingsbedrijven

1

84112

Overheden van gemeenschappen en gewesten

8

84114

Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.

36

84115

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)

11

84119

Overig algemeen overheidsbestuur

1

84120

84242

Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale
dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het
bedrijfsleven
Lokale Politie

84250

Brandweer

4

84301

Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen

1

85104

Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs

1

85204

Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs

2

85314

Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs

3

85421

Officieel hoger onderwijs

7

85422

Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs

7

86101

Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen

28

86103

Gespecialiseerde ziekenhuizen

1

86104

Psychiatrische ziekenhuizen

1

86220

Praktijken van specialisten

1

86230

Tandartspraktijken

1

86903

Ziekenvervoer

1

86904

1

86906

Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v.
psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
Verpleegkundige activiteiten

87101

Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)

4

87202

Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap

1

87301

Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)

4

87303

5

88101

Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichameijke
handicap
Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een
lichamelijke handicap, n.e.g.
Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging

88911

Kinderdagverblijven en créches

1

88995

Beschutte en sociale werkplaatsen

2

88999

Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap,
met inbegrip van ambulante hulpverlening
Loterijen en kansspelen
Activiteiten van voetbalclubs
Haarverzorging
Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire
diensten
Er werd geen of geen correcte NACE code ingevuld

6

84130

87309

92000
93121
96021
96093

4
1
1

1

1
2

1
1
2
1
12

Aan de hand van het KBO-nummer van de ondernemingen konden we achterhalen dat de bevraagde
werknemers werden gerekruteerd in 303 verschillende bedrijven.
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Wat de grootte van het bedrijf aangaat, zien we dat 54 % van de werknemers werkt in een bedrijf dat
meer dan 200 werknemers in dienst heeft, 21 % in een bedrijf tussen de 51 en 200 werknemers, 10,5
% in een bedrijf tussen de 21 en 50 werknemers, 9 % tussen de 6 en 20 werknemers en 5.5 % minder
dan 6 werknemers, zoals weergegeven in Tabel 11.

TABEL 11. AANTAL DEELNEMENDE WERKNEMERS (N = 666) VOLGENS DE GROOTTE
VAN DE ONDERNEMING.
Grootte van de onderneming

Aantal werknemers, n (%)

> 200 werknemers

360 (54)

51 - 200 werknemers

142 (21)

21 - 50 werknemers

69 (10,5)

6 - 20 werknemers
< 6 werknemers

60 (9)
35 (5,5)

Op basis van de grootte en de hoofdactiviteit van de onderneming, wordt een bepaalde
risicoclassificatie toegekend aan ieder bedrijf. 43 % van de werknemers werkt in een bedrijf dat
behoort tot de risicoklasse A, 21 % tot de risicoklasse B, 11 % tot de risicoklasse C+, 13 % tot de
risicoklasse C- en 12 % tot de risicoklasse D (tabel 12).

TABEL 12. AANTAL DEELNEMENDE WERKNEMERS (N = 666) VOLGENS DE
RISICOCLASSIFICATIE VAN DE ONDERNEMING.
Risicoclassificatie

Aantal werknemers, n (%)

Groep A

287 (43)

Groep B

139 (21)

Groep C
C+
CGroep D

75 (11)
84 (13)
81 (12)

Tot slot werden de ondernemingen onderverdeeld naargelang hun leeftijd (Tabel 13). 4 % van de
werknemers werkt voor een jong bedrijf (0 - 5 jaar), 5 % voor een matuur bedrijf (5 - 10 jaar) en 91 %
voor een oud bedrijf (> 10 jaar) (tabel 13).

TABEL 13. AANTAL DEELNEMENDE WERKNEMERS (N = 666) VOLGENS DE LEEFTIJD
VAN DE ONDERNEMING.
Leeftijd van de onderneming

Aantal werknemers, n (%)

Jong bedrijf: 0 - 5 jaar

26 (4)

Matuur bedrijf: 6 -10 jaar

36 (5)

Oud bedrijf: > 10 jaar

604 (91)
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4.4 Blootstelling aan gevaarlijke chemische producten
Bij 53 % van de bevraagde werknemers was er geen sprake van blootstelling aan één van de
geselecteerde chemische stoffen tijdens de laatste arbeidsweek. 26 % van de werknemers was
blootgesteld aan één stof en 11 % van de werknemers was blootgesteld aan twee stoffen. 6 % van de
werknemers is blootgesteld aan 3 of meer chemische producten op het werk (figuur 2).

FIGUUR 2. BELGISCHE WERKNEMERS (N = 666) DIE AL DAN NIET BLOOTGESTELD
ZIJN AAN CHEMISCHE PRODUCTEN UIT DE GEHANTEERDE LIJST.
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Tabel 14 geeft de karakteristieken weer van de werknemers die blootgesteld zijn aan minstens één
gevaarlijk chemisch product uit de lijst van prioritaire chemische producten.

TABEL 14. KARAKTERISTIEKEN VAN DE WERKNEMERS (N = 315) DIE BLOOTGESTELD ZIJN AAN MINSTENS ÉÉN
GEVAARLIJK CHEMISCH PRODUCT UIT DE GEHANTEERDE LIJST.
Aantal blootgestelde
werknemers, n (%)
315

Karakteristiek
Totaal aantal werknemers
Geslacht
Mannelijk
Vrouwelijk
Leeftijdscategorie
< 25 jaar
25 - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
≥ 50 jaar

227 (88)
38 (12)
15 (5)
39 (12.5)
89 (28)
77 (24.5)
95 (30)

Nationaliteit
Belgisch
Andere
Hoofdfunctie
Bouw
Dienstverlening aan bedrijven
Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Handel, verkoop
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Onderzoek, ontwikkeling
Productie, fabricage
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud
Verzorging
Andere

280 (89)
35 (11)
40 (12)
3 (1)
31 (10)
3 (1)
66 (21)
16 (5)
98 (31)
9 (3)
15 (5)
34 (11)

Anciënniteit
< 1 jaar
1 - 3 jaar
3 - 10 jaar
≥ 10 jaar

36 (11)
37 (12)
82 (26)
160 (51)
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Tabel 15 toont het aantal werknemers die blootgesteld zijn aan minstens één gevaarlijk chemisch
product uit de prioritaire lijst, volgens de karakteristieken van de onderneming waarin zij
tewerkgesteld zijn.

TABEL 15. VERDELING VAN DE WERKNEMERS DIE BLOOTGESTELD ZIJN AAN MINSTENS ÉÉN GEVAARLIJK CHEMISCH
PRODUCT UIT DE GEHANTEERDE LIJST (N = 315) EN HET TOTALE AANTAL WERKNEMERS ( N = 666) VOLGENS DE
KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMING VAN TEWERKSTELLING.

Karakteristiek van de
onderneming
Grootte van de onderneming
> 200 werknemers
51 - 200 werknemers
21 - 50 werknemers
6 - 20 werknemers
< 6 werknemers
Risicoclassificatie
Groep A
Groep B
Groep C
C+
CGroep D
Leeftijd van de onderneming
Jong: 0 - 5 jaar
Matuur: 6 - 10 jaar
Oud: > 10 jaar

Aantal blootgestelde
werknemers
(N = 351), n (%)

Totaal aantal
werknemers,
(N = 666), n (%)

Aantal blootgestelde
werknemers/ totaal
aantal werknemers, %

145 (46)
70 (22)
43 (14)
39 (12)
18 (6)

360 (54)
142 (21)
69 (10,5)
60 (9)
35 (5,5)

40
49
62
60
51

114 (36)
78 (25)

287 (43)
139 (21)

40
56

32 (10)
42 (13)
49 (16)

75 (11)
84 (13)
81 (12)

43
50
60

14 (4.5)
17 (5.5)
284 (90)

26 (4)
36 (5)
604 (91)

54
47
47

Hieronder volgen de afzonderlijke resultaten voor elk van de 22 chemische stoffen die aan bod zijn
gekomen tijdens de bevraging. De vertaling in het Frans kan u vinden in bijlage 1.
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4.4.1 Trichloorethyleen
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 16 (2,4 %).

TABEL 16. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN TRICHLOORETHYLEEN (N = 16).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
9 (56,5)

Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

2 à 10u

6 (37,5)

10 à 20u

1 (6)

≥ 20u

0 (0)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

9 (56,5)

Zwak

6 (37,5)

Sterk

1 (6)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 14 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 2 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 17. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET TRICHLOORETHYLEEN (N = 16).
Preventiemaatregel
Geen

Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
4 (25)

Ventilatie

9 (56,5)

Puntafzuiging

2 (12,5)

Flowkast

1 (6)

Gesloten
systeem

2 (12,5)

Andere

0 (0)

Geen

1 (6)

Dermaal

13 (81)

Respiratoir

3 (19)

Oculair

6 (37,5)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 18. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
TRICHLOORETHYLEEN (N = 16).
Karakteristiek
Dienstverlening aan bedrijven
Bouw

1 (6)

Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (6)
2 (12,5)

Installatie, herstelling, technisch onderhoud

7 (44)

Onderzoek, ontwikkeling

1 (6)

Productie, fabricage

3 (19)

Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud

1 (6)

Mannen

14 (87,5)

Vrouwen

2 (12,5)

< 25 jaar

0 (0)

25 - 29 jaar

1 (6,25)

30 - 39 jaar

5 (31,25)

40 - 49 jaar

5 (31,25)

≥ 50 jaar

5 (31,25)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan trichloorethyleen: zaakvoerder
van een garage, walser, handlanger brandschade, walser, kwaliteitscontroleur van materialen,
laborant, automechanieker, monteur etc.

TABEL 19. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
TRICHLOORETHYLEEN (N = 16) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Groot- en detailhandel in en onderhoud en
reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Diensten in verband met gebouwen;
landschapsverzorging
Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (12,5)
1 (6,25)
2 (12,5)

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

2 (12,5)

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief
machines en apparaten
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en
producten
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van
bouwprojecten
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom
en gekoelde lucht
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

2 (12,5)

Telecommunicatie

1 (6,25)

Niet gekend

1 (6,25)

1 (6,25)

1 (6,25)
1 (6,25)
1 (6,25)
1 (6,25)

> 200 werknemers

8 (50)

51 - 200 werknemers

4 (25)

21 - 50 werknemers

1 (6)

6 - 20 werknemers

3 (19)

< 6 werknemers

0 (0)
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4.4.2 Perchloorethyleen
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 7 (1 %).

TABEL 20. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN PERCHLOORETHYLEEN (N = 7).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (14)

2 à 10u

2 (29)

10 à 20u

4 (57)

≥ 20u

0 (0)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

2 (29)

Zwak

1 (14)

Sterk

4 (57)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 6 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 1 werknemer a.d.h.v. een
omgevingsmeting.

TABEL 21. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET PERHLOORETHYLEEN (N = 7).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (29)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

4 (57)

Puntafzuiging

1 (14)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

0 (0)

Andere

0 (0)

Geen

1 (14)

Dermaal

5 (71)

Respiratoir

4 (57)

Oculair

3 (43)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 22. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
PERCHLOORETHYLEEN (N = 7).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (14)

Karakteristiek
Handel, verkoop
Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud

3 (43)

Installatie, herstelling, technisch onderhoud

2 (29)

Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek

1 (14)

Mannen

5 (71)

Vrouwen

2 (29)

< 25 jaar

1 (14)

25 - 29 jaar

1 (14)

30 - 39 jaar

2 (29)

40 - 49 jaar

1 (14)

≥ 50 jaar

2 (29)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan perchloorethyleen: magazijnier,
schoonmaker, onderhoud, automechanieker en monteur.

TABEL 23. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
PERCHLOORETHYLEEN (N = 7) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Diensten in verband met gebouwen;
landschapsverzorging
Verhuur en lease

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (14)
1 (14)

Maatschappelijke dienstverlening met
huisvesting
Vervaardiging van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten
Groot- en detailhandel in en onderhoud en
reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
> 200 werknemers

3 (43)

51 - 200 werknemers

1 (14)

21 - 50 werknemers

0 (0)

6 - 20 werknemers

1 (14)

< 6 werknemers

0 (0)
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1 (14)
1 (14)
5 (72)

4.4.3 Methyleenchloride
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 14 (2 %).

TABEL 24. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN METHYLEENCHLORIDE (N = 14).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
7 (50)

2 à 10u

5 (36)

10 à 20u

1 (7)

≥ 20u

1 (7)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

4 (29)

Zwak

7 (50)

Sterk

2 (14)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

1 (7)

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 11 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 3 werknemers a.d.h.v.
een omgevingsmeting.

TABEL 25. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET METHYLEENCHLORIDE (N = 14).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
3 (21)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

10 (71)

Puntafzuiging

5 (36)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

0 (0)

Andere

0 (0)

Geen

4 (29)

Dermaal

7 (50)

Respiratoir

5 (36)

Oculair

3 (21)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 26. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
METHYLEENCHLORIDE (N = 14).
Karakteristiek
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
4 (29)

Productie, fabricage

6 (43)

Horeca

2 (14)

Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek

1 (7)

Onderzoek en ontwikkeling

1 (7)

Mannen

14 (100)

Vrouwen

0 (0)

< 25 jaar

0 (0)

25 - 29 jaar

1 (7)

30 - 39 jaar

4 (29)

40 - 49 jaar

6 (43)

≥ 50 jaar

3 (21)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan methyleenchloride: zaakvoerder
van een garage, gespecialiseerd keurder/bereider, klusjesman, drukker, meubelhersteller,
keukenbediende, werken in beklevingsafdeling, automechanieker, werken in chemische productie
etc.

TABEL 27. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
METHYLEENCHLORIDE (N = 14) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Vervaardiging van chemische producten

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (7)

Groot- en detailhandel in en onderhoud en
reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

2 (14)

Onderwijs

1 (7)

Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

1 (7)

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

1 (7)

Vervaardiging van producten van rubber of
kunststof
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en
producten
Niet gekend

2 (14)

> 200 werknemers

8 (57)

51 - 200 werknemers

2 (14)

21 - 50 werknemers

2 (14)

6 - 20 werknemers

2 (14)

< 6 werknemers

0 (0)
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1 (7)

3 (21)
2 (14)

4.4.4 1.2-dichloroethaan
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 4 (0,6 %).

TABEL 28. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN 1,2-DICHLOROETHAAN (N = 4).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
0 (0)

Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

2 à 10u

3 (75)

10 à 20u

0 (0)

≥ 20u

1 (25)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

1 (25)

Zwak

1 (25)

Sterk

1 (25)

Zeer sterk

1 (25)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd a.d.h.v. een schatting.

TABEL 29. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET 1,2-DICHLOROETHAAN (N = 4).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (25)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

2 (50)

Puntafzuiging

1 (25)

Flowkast

2 (50)

Gesloten systeem

0 (0)

Andere

0 (0)

Geen

1 (25)

Dermaal

3 (75)

Respiratoir

1 (25)

Oculair

3 (75)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 30. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET 1,2DICHLOROETHAAN (N = 4).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Productie, fabricage

2 (50)

Dienstverlening aan bedrijven
Onderzoek en ontwikkeling

1 (25)
1 (25)

Mannen

2 (50)

Vrouwen

2 (50)

< 25 jaar

1 (25)

25 - 29 jaar

1 (25)

30 - 39 jaar

2 (50)

40 - 49 jaar

0 (0)

≥ 50 jaar

0 (0)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan 1,2-dichloroethaan: laborant,
poederlakker, PhD chemie en maken van plastieken paletten.

TABEL 31. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET 1,2DICHLOROETHAAN (N = 4) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten
Terbeschikkingstelling van personeel

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (25)
1 (25)

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief
machines en apparaten
Onderwijs

1 (25)

> 200 werknemers

1 (25)

51 - 200 werknemers

1 (25)

21 - 50 werknemers

1 (25)

6 - 20 werknemers

1 (25)

< 6 werknemers

0 (0)
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1 (25)

4.4.5 Chloroform
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 10 (1.5%).

TABEL 32. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN CHLOROFORM (N = 10).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
8 (80)

2 à 10u

1 (10)

10 à 20u

1 (10)

≥ 20u

0 (0)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

7 (70)

Zwak

1 (10)

Sterk

2 (20)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

* Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd bepaald a.d.h.v. schattingen.

TABEL 33. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET CHLOROFORM (N = 10).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (20)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

3 (30)

Puntafzuiging

3 (30)

Flowkast

3 (30)

Gesloten systeem

0 (0)

Andere

0 (0)

Geen

2 (20)

Dermaal

6 (60)

Respiratoir

3 (30)

Oculair

6 (60)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 34. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
CHLOROFORM (N = 10).
Karakteristiek
Dienstverlening aan bedrijven

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (10)

Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud

1 (10)

Redder/schoonmaak zwembad gemeente

1 (10)

Onderzoek, ontwikkeling

5 (50)

Apotheek

1 (10)

Verzorging

1 (10)

Mannen

7 (70)

Vrouwen

3 (30)

< 25 jaar

1 (10)

25 - 29 jaar

3 (30)

30 - 39 jaar

2 (20)

40 - 49 jaar

2 (20)

≥ 50 jaar

2 (20)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan chloroform: laborant en
schoonmaker, redder/schoonmaak zwembad gemeente, onderzoeksingenieur, PhD chemie, adjunct
apotheker, verpleger, onderzoeker, professor.

TABEL 35. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET CHLOROFORM
(N = 10) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Diensten in verband met gebouwen;
landschapsverzorging
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Onderwijs

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (10)
1 (10)
2 (20)
4 (40)

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
en producten
Detailhandel, met uitzondering van de handel in
auto's en motorfietsen
> 200 werknemers

1 (10)

51 - 200 werknemers

3 (30)

1 (10)
6 (60)

21 - 50 werknemers

0 (0)

6 - 20 werknemers

1 (10)

< 6 werknemers

0 (0)

180

4.4.6 Benzeen
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 44 (6,6 %).

TABEL 36. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN BENZEEN (N = 44).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
24 (54,5)

2 à 10u

12 (27)

10 à 20u

1 (2)

≥ 20u

6 (13,5)

Niet gekend

Niveau*

1 (2)

Zeer zwak

29 (66)

Zwak

12 (27)

Sterk

3 (7)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 38 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 6 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 37. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET BENZEEN (N = 44).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
17 (39)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

22 (50)

Puntafzuiging

7 (16)

Flowkast

1 (2)

Gesloten systeem

4 (9)

Andere

5 (11)

Geen

12 (27)

Dermaal

30 (68)

Respiratoir

11 (25)

Oculair

22 (50)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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Van de 44 werknemers die blootgesteld zijn aan benzeen zijn er 7 werknemers (16 %) die geen
collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

TABEL 38. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
BENZEEN (N = 7).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
5 (71)

2 à 10u

1 (14,5)

10 à 20u

0 (0)

≥ 20u

1 (14,5)

Niet gekend

Niveau

0 (0)

Zeer zwak

6 (85,5)

Zwak

1 (14,5)

Sterk

0 (0)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

TABEL 39. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET BENZEEN
(N = 44).
Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Dienstverlening aan bedrijven
Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Handel, verkoop
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Onderzoek, ontwikkeling
Productie, fabricage
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud
Verzorging
Bouw
Andere

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (4,5)
3 (7)
1 (2)
15 (34,5)
2 (4,5)
10 (23)
2 (4,5)
1 (2)
4 (9)
4 (9)

Mannen

42 (95,5)

Vrouwen

2 (4,5)

< 25 jaar

4 (9)

25 - 29 jaar

9 (20,5)

30 - 39 jaar

14 (32)

40 - 49 jaar

9 (20,5)

≥ 50 jaar

8 (18)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan benzeen: groen/bosarbeider,
industrieel reiniger, inspecteur autokeuring, laborant, lasser/mechanieker, onderhoudsmedewerker,
productieoperator, machineoperator, ploegbaas gebouwen, slijper, technieker, wegenarbeider,
werfleider, klusjesman, monteur, chauffeur, metser, professor, pompbediende en zaakvoerder van
een garage.
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TABEL 40. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET BENZEEN
(N = 44) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek

Sectoren

Grootte van
de
onderneming

Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van
motorvoertuigen en motorfietsen
Terbeschikkingstelling van personeel
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en
apparaten
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische
activiteiten
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en
motorfietsen
Weg- en waterbouw
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde
lucht
Onderwijs
Niet gekend
> 200 werknemers

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
5 (11)
1 (2)
4 (6)
2 (4,5)
5 (11)
4 (6)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
7 (9)
1 (2)
2 (4,5)
2 (4,5)
2 (4,5)
2 (4,5)
2 (4,5)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
14 (32)

51 - 200 werknemers

14 (32)

21 - 50 werknemers

7 (16)

6 - 20 werknemers

8 (18)

< 6 werknemers

1 (2)
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4.4.7 Tolueen
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 67 (10 %).

TABEL 41. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN TOLUEEN (N = 67).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
35 (52)

2 à 10u

20 (30)

10 à 20u

5 (7,5)

≥ 20u

Niveau*

6 (9)

Niet gekend

1 (1,5)

Zeer zwak

28 (42)

Zwak

28 (42)

Sterk

8 (12)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

3 (4)

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 5 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 12 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 42. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET TOLUEEN (N = 67).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
24 (36)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

36 (54)

Puntafzuiging

13 (20)

Flowkast

3 (4,5)

Gesloten systeem

5 (7,5)

Andere

5 (7,5)

Geen

11 (16)

Dermaal

49 (73)

Respiratoir

23 (34)

Oculair

26 (39)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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Van de 67 werknemers die blootgesteld zijn aan tolueen zijn er 8 werknemers (12 %) die geen
collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

TABEL 43. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
TOLUEEN (N = 8).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
6 (75)

2 à 10u

0 (0)

10 à 20u

1 (12,5)

≥ 20u

1 (12,5)

Niet gekend

Niveau

0 (0)

Zeer zwak

5 (62,5)

Zwak

1 (12,5)

Sterk

1 (12,5)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

1 (12,5)

TABEL 44. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET TOLUEEN
(N = 67).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
7 (10)

Karakteristiek
Bouw

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Handel, verkoop
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Productie, fabricage
Onderzoek, ontwikkeling
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud
Verzorging
Andere

3 (4,5)
2 (3)
21 (31)
17 (25)
5 (7,5)
5 (7,5)
3 (4,5)
4 (6)

Mannen

59 (88)

Vrouwen

8 (12)

< 25 jaar

4 (6)

25 - 29 jaar

8 (12)

30 - 39 jaar

21 (31,5)

40 - 49 jaar

21 (31,5)

≥ 50 jaar

2 (19)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan tolueen: productieoperator,
laborant, industrieel reiniger, magazijnier, ploegbaas (onderhoud), onderhoudsmedewerker,
openbare reiniging, ambulancier, metaalbewerker/lasser, dakwerker, groenarbeider, mechanieker,
leerkracht haarzorg/schoonheidsverzorging, klusjesman, schrijnwerker, drukker, onderzoeker
schilder, wegenarbeider etc.
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TABEL 45. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET TOLUEEN
(N = 67) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Detailhandel, met uitzondering van de handel in
auto's en motorfietsen
Groothandel en handelsbemiddeling, met
uitzondering van de handel in motorvoertuigen
en motorfietsen
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie
van motorvoertuigen en motorfietsen
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
5 (7,5)
1 (1,5)
1 (1,5)

4 (6)
1 (1,5)
2 (3)

Weg- en waterbouw

1 (1,5)

Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
Diensten in verband met gebouwen;
landschapsverzorging
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief
machines en apparaten
Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en
producten
Vervaardiging van machines, apparaten en
werktuigen, n.e.g.
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende
minerale producten
Vervaardiging van papier en papierwaren
Vervaardiging van meubelen
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Verhuur en lease
Terbeschikkingstelling van personeel
Verschaffen van accommodatie
> 200 werknemers

6 (9)
1 (1,5)
7 (10)

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
4 (6)
3 (4)
1 (1,5)
1 (1,5)
23 (34)

51 - 200 werknemers

21 (31)

21 - 50 werknemers

10 (15)

6 - 20 werknemers

10 (15)

< 6 werknemers

2 (3)
3 (4)
5 (7,5)
6 (9)
4 (6)
4 (6)
1 (1,5)

3 (5)
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4.4.8 Methyl-iso-butylketon (MIBK)
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 21 (3 %).

TABEL 46. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN METHYL-ISO-BUTYLKETON (N = 21).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
10 (48)

2 à 10u

9 (43)

10 à 20u

1 (4,5)

≥ 20u

Niveau*

0 (0)

Niet gekend

1 (4,5)

Zeer zwak

8 (38)

Zwak

8 (38)

Sterk

3 (15)

Zeer sterk

1 (4,5)

Niet gekend

1 (4,5)

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 10 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 11 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 47. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET METHYL-ISO-BUTYLKETON (N = 21).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
4 (19)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Ventilatie

13 (62)

Puntafzuiging

10 (48)

Flowkast

1 (4.5)

Gesloten systeem

6 (29)

Andere

1 (4,5)

Geen
Persoonlijke
beschermingsmiddelen

0 (0)

Dermaal

20 (95)

Respiratoir

15 (71)

Oculair

17 (81)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 48. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET METHYLISO-BUTYLKETON (N = 21).
Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Productie, fabricage
Verzorging
Onderzoek, ontwikkeling
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Andere
Mannen

19 (90)

Vrouwen

2 (10)

< 25 jaar
Leeftijd

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
15 (71)
1 (4,5)
2 (10)
1 (4,5)
2 (10)

0 (0)

25 - 29 jaar

3 (14,5)

30 - 39 jaar

3 (14,5)

40 - 49 jaar

8 (38)

≥ 50 jaar

7 (33)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan: machineoperator, ambulancier,
inpakker, regeltechnieker, elektrotechnieker, teamleader staal, lijmspuiter, schilder, operator
(gietstand, proces, chemie), laborant, productiearbeider en schoonheidsspecialist.

TABEL 49. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET METHYL-ISOBUTYLKETON (N = 21) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
en producten
Vervaardiging van andere chemische producten
Vervaardiging van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten
Vervaardigen van machines, apparaten en
werktuigen, n.e.g.
Vervaardiging van andere transport middelen
Groothandel en handelsbemiddeling, met
uitzondering van de handel in motorvoertuigen
Menselijke gezondheidszorg
> 200 werknemers

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
7 (33)
7 (33)
3 (14)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
14 (67)

51 - 200 werknemers

5 (24)

21 - 50 werknemers

1 (4.5)

6 - 20 werknemers

0 (0)

< 6 werknemers

1 (4.5)

188

4.4.9. Formaldehyde
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 26 (4 %).

TABEL 50. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN FORMALDEHYDE (N = 26).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
12 (46)

2 à 10u

7 (27)

10 à 20u

6 (23)

≥ 20u

1 (4)

Niet gekend

-

Zeer zwak
Niveau*

15 (57.5)

Zwak

2 (7.5)

Sterk

8 (31)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

1 (4)

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 19 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 7 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 51. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET FORMALDEHYDE (N = 26).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
11 (42)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

8 (31)

Puntafzuiging

5 (19)

Flowkast

3 (12)

Gesloten systeem

1 (4)

Andere

1 (4)

Geen

6 (23)

Dermaal

20 (77)

Respiratoir

5 (19)

Oculair

6 (23)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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Van de 26 werknemers die blootgesteld zijn aan formaldehyde zijn er 4 werknemers (15 %) die geen
collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

TABEL 52. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
FORMALDEHYDE (N = 4).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Niveau

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (50)

2 à 10u

0 (0)

10 à 20u

1 (25)

≥ 20u

1 (20)

Niet gekend

0 (0)

Zeer zwak

2 (50)

Zwak

1 (25)

Sterk

1 (25)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

0 (0)

TABEL 53. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
FORMALDEHYDE (N = 26).
Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Productie, fabricage
Verzorging
Andere
Onderzoek, ontwikkeling
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
5 (19)
8 (31)
4 (15)
5 (19)
2 (8)
2 (8)

Mannen

12 (46)

Vrouwen

14 (54)

< 25 jaar

2 (8)

25 - 29 jaar

6 (23)

30 - 39 jaar

4 (15.5)

40 - 49 jaar

4 (15.5)

≥ 50 jaar

10 (38)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan: ploegbaas/proces-operator,
regeltechnieker, schoonheidsspecialist, apotheker, lerares haarzorg/schoonheidsverzorging,
schrijnwerker, dierenarts, inpakker, elektrotechnieker, PhD chemie, onderhoud, keukenmedewerker,
laboratoriumtechnoloog, wetenschappelijk medewerker en verpleegkundige
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TABEL 54. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET FORMALDEHYDE
(N = 26) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Vervaardiging van chemische producten
Sectoren

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en
producten
Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
Vervaardigen van metalen in primaire vorm
Vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen,
n.e.g.
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering
van de handel in motorvoertuigen
Detailhandel, met uitzondering van handel in auto's en
motorfietsen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
Veterinaire diensten
Niet gekend
> 200 werknemers

Grootte van de
onderneming

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (4)
2 (7.5)
1 (4)
1(4)
2 (7.5)
1 (4)
1 (4)
2 (7.5)
4 (15)
7 (27)
2 (7.5)
1 (4)
1 (4)
20 (76.5)

51 - 200 werknemers

2 (7.5)

21 - 50 werknemers

0 (0)

6 - 20 werknemers

2 (7.5)

< 6 werknemers

2 (7.5)
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4.4.10 Asbest
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 26 (4 %).

TABEL 55. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN ASBEST (N = 26).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Niveau*

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
23 (88)

2 à 10u

0 (0)

10 à 20u

0 (0)

≥ 20u

1 (4)

Niet gekend

2 (8)

Zeer zwak

22 (84)

Zwak

3 (12)

Sterk

0 (0)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

1 (4)

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 24 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 2 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting).

TABEL 56. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET ASBEST (N = 26).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
17 (65)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

3 (12)

Puntafzuiging

1 (4)

Flowkast

1 (4)

Gesloten systeem

1 (4)

Andere

4 (15)

Geen

9 (35)

Dermaal

12 (46)

Respiratoir

17 (65)

Oculair

5 (19)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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Van de 26 werknemers die blootgesteld zijn aan asbest zijn er 5 werknemers (19 %) die geen
collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

TABEL 57. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
ASBEST (N = 5).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Niveau

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
4 (80)

2 à 10u

0 (0)

10 à 20u

0 (0)

≥ 20u

1 (20)

Niet gekend

0 (0)

Zeer zwak

4 (80)

Zwak

0 (0)

Sterk

0 (0)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

1 (20)

TABEL 58. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET ASBEST
(N = 26).
Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Bouw
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Dienstverlening aan bedrijven
Productie, fabricage
Andere

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
9 (35)
10 (38)
1 (4)
2 (8)
4 (15)

Mannen

26 (100)

Vrouwen

0 (0)

< 25 jaar

1 (4)

25 - 29 jaar

2 (8)

30 - 39 jaar

7 (27)

40 - 49 jaar

6 (23)

≥ 50 jaar

10 (38)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan asbest: agent-onderzoeker
veiligheid, dakwerker, groenarbeider, inspecteur casino, wegenarbeider, onderhoud, inspecteur,
elektricien, schrijnwerker, monteur, gemeentearbeider, kwaliteitscontroleur, metser,
brandweerman, betonwerker, technicus en werfleider.
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TABEL 59. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET ASBEST (N = 26)
VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Vervaardiging van chemische producten

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (4)

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief
machines en apparaten
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende
minerale producten
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van
bouwprojecten
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Telecommunicatie
Architecten en ingenieurs; technische testen en
toetsen
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Terbeschikking stellen van personeel
Lotterijen en kansspelen
> 200 werknemers

1 (4)
1 (4)
10 (38)

51 - 200 werknemers

6 (23)

21 - 50 werknemers

2 (8)

6 - 20 werknemers

3 (12)

< 6 werknemers

4 (15)
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2 (8)
1 (4)
1 (4)
5 (19)
6 (23)
1 (4)
1 (4)
6 (23)

4.4.11 Refractaire keramische vezels
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 15 (2 %).

TABEL 60. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN REFRACTAIRE KERAMISCHE VEZELS (N = 15).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Niveau*

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
7 (47)

2 à 10u

2 (13)

10 à 20u

5 (33)

≥ 20u

0 (0)

Niet gekend

1 (7)

Zeer zwak

7 (47)

Zwak

8 (53)

Sterk

0 (0)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 13 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 2 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 61. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET REFRACTAIRE KERAMISCHE VEZELS (N = 15).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
3 (20)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

9 (60)

Puntafzuiging

4 (27)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

2 (13)

Andere

0 (0)

Geen

5 (33)

Dermaal

9 (60)

Respiratoir

6 (40)

Oculair

8 (53)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 62. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
REFRACTAIRE KERAMISCHE VEZELS (N = 15).
Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Productie, fabricage
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud
Onderzoek, ontwikkeling
Verzorging

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
6 (40)
4 (27)
1 (6.5)
3 (20)
1 (6.5)

Mannen

15 (100)

Vrouwen

0 (0)

< 25 jaar

1 (6.5)

25 - 29 jaar

4 (27)

30 - 39 jaar

4 (27)

40 - 49 jaar

2 (12.5)

≥ 50 jaar

4 (27)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan refractaire keramische vezels:
industrieel reiniger, machineoperator, ploegbaas/proces-operator, lasser, onderzoek ingenieur,
carrosserie bouwer, technicus, schrijnwerker en werfleider.

TABEL 63. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET REFRACTAIRE
KERAMISCHE VEZELS (N = 15) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
vervaardigen van metalen in primaire vorm
Sectoren

Grootte van de
onderneming

Vervaardigen van machines, apparaten en
werktuigen, n.e.g.
Productie en distributie van elektriciteit, gas,
stoom en gekoelde lucht
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groot- en detailhandel in en onderhoud en
reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Terbeschikking stellen van personeel
Diensten in verband met gebouwen;
landschapsverzorging
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
> 200 werknemers

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (12.5)
1 (6.5)
1 (6.5)
4 (27)
1 (6.5)
1 (6.5)
1 (6.5)
1 (6.4)
2 (12.5)
1 (6.4)
9 (60)

51 - 200 werknemers

3 (20)

21 - 50 werknemers

1 (7)

6 - 20 werknemers

2 (13)

< 6 werknemers

0 (0)
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4.4.12 Houtstof
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 60 (9 %).

TABEL 64. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN HOUTSTOF (N = 60).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
24 (40)

Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

2 à 10u

10 (17)

10 à 20u

9 (15)

≥ 20u

15 (25)

Niet gekend

Niveau*

2 (3)

Zeer zwak

19 (31.5)

Zwak

22 (36.5)

Sterk

12 (20)

Zeer sterk

1 (2)

Niet gekend

6 (10)

* Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 58 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 2 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting).

TABEL 65. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET HOUTSTOF (N = 60).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Preventiemaatregel

Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Geen

28 (47)

Ventilatie

19 (32)

Puntafzuiging

12 (20)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

1 (1.5)

Andere

9 (15)

Geen

31 (52)

Dermaal

13 (22)

Respiratoir

23 (38)

Oculair

13 (22)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.

Van de 60 werknemers die blootgesteld zijn aan houtstof zijn er 20 werknemers (32 %) die geen
collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
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TABEL 66. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
HOUTSTOF (N = 20).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Niveau

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
10 (50)

2 à 10u

3 (15)

10 à 20u

1 (5)

≥ 20u

4 (20)

Niet gekend

2 (10)

Zeer zwak

7 (35)

Zwak

8 (40)

Sterk

3 (15)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

2 (10)

TABEL 67. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
HOUTSTOF (N = 60).
Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Bouw
Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Productie, fabricage
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud
Verzorging
Onderzoek, ontwikkeling
Andere

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
15 (25)
10 (16.5)
13 (21.5)
14 (23)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
5 (8)

Mannen

58 (97)

Vrouwen

2 (3)

< 25 jaar

5 (8)

25 - 29 jaar

4 (7)

30 - 39 jaar

19 (32)

40 - 49 jaar

15 (25)

≥ 50 jaar

17 (28)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan houtstof: dakwerker,
groenarbeider, handlanger brandschade, hulpoperator, magazijnier, orbitaal lasser, ploegbaas
gebouwen, schrijnwerker, onderhoud, klusjesman, arbeider, schilder, boswachter, metser, voeger,
goederenbehandelaar, onderzoeker, behanger, container hersteller, cursist houtbewerking, logistiek
medewerker en werfleider.
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TABEL 68. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET HOUTSTOF
(N = 60) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Vervaardiging van chemische producten

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Vervaardiging van producten van rubber of
kunststof
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende
minerale producten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief
machines en apparaten
Vervaardiging van elektrische apparatuur
Vervaardiging van meubelen
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van
bouwprojecten
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groothandel en handelsbemiddeling, met
uitzondering van de handel in motorvoertuigen
en motorfietsen
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Verschaffen van accommodatie
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk
gebied
Terbeschikkingstelling van personeel
Diensten in verband met gebouwen;
landschapsverzorging
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
Niet gekend

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (3)
1 (1.5)
3 (5)
1 (1.5)
1 (1.5)
1 (1.5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
11 (18)
5 (8)

5 (8)
1 (1.5)
1 (1.5)
4 (7)
2 (3)
7 (11.5)
1 (1.5)
1 (1.5)
2 (3)
1 (1.5)

> 200 werknemers

20 (33)

51 - 200 werknemers

14 (23)

21 - 50 werknemers

9 (15)

6 - 20 werknemers

11 (18)

< 6 werknemers

6 (10)
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4.4.13 Kristallijn silica
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 40 (6 %).

TABEL 69. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN KRISTALLIJN SILICA (N = 40).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
13 (32.5)

Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

2 à 10u

16 (40)

10 à 20u

4 (10)

≥ 20u

7 (17.5)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

12 (30)

Zwak

22 (55)

Sterk

6 (15)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 37 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 3 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 70. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET KRISTALLIJN SILICA (N = 40).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Preventiemaatregel

Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Geen

17 (42.5)

Ventilatie

17 (42.5)

Puntafzuiging

8 (20)

Flowkast

1 (2.5)

Gesloten systeem

2 (5)

Andere

4 (10)

Geen

17 (42.5)

Dermaal

9 (22.5)

Respiratoir

20 (50)

Oculair

14 (35)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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Van de 40 werknemers die blootgesteld zijn aan kristallijn silica zijn er 8 werknemers (20 %) die geen
collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

TABEL 71. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
KRISTALLIJN SILICA (N = 8).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Niveau

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
5 (62,5)

2 à 10u

1 (12,5)

10 à 20u

0 (0)

≥ 20u

2 (25)

Niet gekend

0 (0)

Zeer zwak

2 (25)

Zwak

4 (50)

Sterk

2 (25)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

0 (0)

TABEL 72. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
KRISTALLIJN SILICA (N = 40).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Bouw
Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Onderzoek, ontwikkeling
Productie, fabricage
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Andere

12 (30)
3 (7.5)
4 (10)
13 (32.5)
7 (17.5)
1 (2.5)

Mannen

39 (98.5)

Vrouwen

1 (1.5)

< 25 jaar

2 (5)

25 - 29 jaar

4 (10)

30 - 39 jaar

7 (17.5)

40 - 49 jaar

19 (47.5)

≥ 50 jaar

8 (20)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan kristallijn silica: betonarbeider,
machineoperator, onderhoudsmedewerker, ploegbaas/proces-operator, projectingenieur, slijper,
onderhoud, lasser, schrijnwerker, machinebediener, metser, elektricien, PhD chemie, tandarts,
onderzoeker, bouwarbeider, schilder, magazijn arbeider, natuursteenbewerker, schipper,
boormeester, preventie adviseur en staalvoorbereider van grondstalen.
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TABEL 73. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET KRISTALLIJN
SILICA (N = 40) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende
minerale producten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief
machines en apparaten
Overige industrie
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom
en gekoelde lucht
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van
bouwprojecten
Weg- en waterbouw
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten
Terbeschikkingstelling van personeel
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Onderwijs
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
Niet gekend
> 200 werknemers

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
6 (15)
3 (7.5)
3 (7.5)
1 (2.5)
1 (2.5)
6 (15)
3 (7.5)
8 (20)
1 (2.5)
1 (2.5)
2 (5)
2 (5)
1 (2.5)
1 (2.5)
24 (60)

51 - 200 werknemers

5 (12.5)

21 - 50 werknemers

3 (7.5)

6 - 20 werknemers

6 (15)

< 6 werknemers

2 (5)

202

4.4.14 Poederlakken
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 12 (2 %).

TABEL 74. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN POEDERLAKKEN (N = 12).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
6 (50)

2 à 10u

3 (25)

10 à 20u

2 (17)

≥ 20u

1 (8)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

5 (42)

Zwak

3 (25)

Sterk

3 (25)

Zeer sterk

1 (8)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
* Het blootstellingsniveau werd voor 11 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 1 werknemer a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting).

TABEL 75. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET POEDERLAKKEN (N = 12).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
3 (25)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Ventilatie

7 (58)

Puntafzuiging

5 (42)

Flowkast

1 (8)

Gesloten systeem

1 (8)

Andere

2 (17)

Geen
Persoonlijke
beschermingsmiddelen

1 (8)

Dermaal

10 (83)

Respiratoir

10 (83)

Oculair

9 (75)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 76. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
POEDERLAKKEN (N = 12).
Karakteristiek
Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Installatie, herstelling, technisch onderhoud

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
9 (75)

Bouw

1 (8)

Productie, fabricage

2 (17)

Mannen

11 (92)

Vrouwen

1 (8)

< 25 jaar

1 (8)

25 - 29 jaar

2 (17)

30 - 39 jaar

3 (25)

40 - 49 jaar

5 (42)

≥ 50 jaar

1 (8)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan poederlakken:
onderhoudsmedewerker, carrosseriebouwer, mekanieker, schilder, poederlakker en drukker.

TABEL 77. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET POEDERLAKKEN
(N = 12) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Sectoren

Grootte van de
onderneming

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (8)

Vervaardiging van chemische producten

2 (17)

Vervaardiging van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van
bouwprojecten
Groot- en detailhandel in en onderhoud en
reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten
> 200 werknemers

2 (17)

51 - 200 werknemers

2 (17)

21 - 50 werknemers

2 (17)

6 - 20 werknemers

4 (33)

< 6 werknemers

1 (8)

204

2 (17)
4 (33)
1 (8)
3 (25)

4.4.15 Lasrook
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 77 (11,5 %).

TABEL 78. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN LASROOK (N = 77).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
32 (42)

2 à 10u

14 (18)

10 à 20u

14 (18)

≥ 20u

17 (22)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

28 (36)

Zwak

24 (31)

Sterk

22 (29)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

3 (4)

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 64 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 13 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 79. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET LASROOK (N = 77).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
16 (21)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

53 (69)

Puntafzuiging

33 (43)

Flowkast

1 (1)

Gesloten systeem

2 (3)

Andere

10 (13)

Geen

26 (34)

Dermaal

34 (44)

Respiratoir

31 (40)

Oculair

42 (55)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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Van de 77 werknemers die blootgesteld zijn aan lasrook zijn er 6 werknemers (8 %) die geen
collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

TABEL 80. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
LASROOK (N = 6).
Blootstellingsparameter
< 2u

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
3 (50)

2 à 10u
Duur

Niveau

1 (17)

10 à 20u

0 (0)

≥ 20u

2 (33)

Niet gekend

0 (0)

Zeer zwak

3 (50)

Zwak

0 (0)

Sterk

2 (33)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

1 (17)

TABEL 81. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET LASROOK
(N = 77).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Bouw
Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Productie, fabricage
Onderzoek, ontwikkeling
Verzorging
Andere

5 (6)
3 (4)
31 (40)
32 (42)
1 (1)
1 (1)
4 (5)

Mannen

68 (88)

Vrouwen

9 (12)

< 25 jaar
Leeftijd

3 (4)

25 - 29 jaar

10 (13)

30 - 39 jaar

23 (30)

40 - 49 jaar

18 (23)

≥ 50 jaar

23 (30)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan lasrook: buizenfitter,
draaier/frezer, gieterij-operator, hulpoperator, lasser, machineoperator, mechanieker,
metaalbewerker, monteur, onderhoud, orbitaal lasser, ploegbaas, slijper, werfleider, schrijnwerker,
klusjesman, loodgieter, metser, onderzoeker, arbeider, preventie adviseur en zaakvoerder van een
garage.
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TABEL 82. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET LASROOK
(N = 77) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
6 (8)

Karakteristiek
Vervaardiging van chemische producten

Sectoren

Grootte van
de
onderneming

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en
apparaten
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en
optische producten
Vervaardiging van elektrische apparatuur
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Weg- en waterbouw
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van
motorvoertuigen en motorfietsen
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in
motorvoertuigen en motorfietsen
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Telecommunicatie
Terbeschikkingstelling van personeel
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
> 200 werknemers

5 (6)
7 (9)
15 (19)

51 - 200 werknemers

15 (20)

21 - 50 werknemers

16 (22)

6 - 20 werknemers

10 (13)

< 6 werknemers

1 (1)
1 (1)
1 (1)
2 (3)
1 (1)
4 (5)
1 (1)
10 (13)
5 (6)
2 (3)
3 (5)
1 (1)
2 (3)
1 (1)
4 (5)
1 (1)
1 (1)
34 (44)

2 (3)
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4.4.16 Dieseluitlaat
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 91 (14 %).

TABEL 83. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN DIESELUITLAAT (N = 91).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
27 (30)

2 à 10u

36 (40)

10 à 20u

10 (11)

≥ 20u

18 (39)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

27 (30)

Zwak

40 (44)

Sterk

19 (21)

Zeer sterk

2 (2)

Niet gekend

3 (3)

* Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 85 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 6 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 84. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET DIESELUITLAAT (N = 91).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
53 (58)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Ventilatie

28 (31)

Puntafzuiging

18 (20)

Flowkast

1 (1)

Gesloten systeem

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

1 (1)

Andere

13 (14)

Geen

75 (82)

Dermaal

11 (12)

Respiratoir

4 (4)

Oculair

9 (10)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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Van de 91 werknemers die blootgesteld zijn aan dieseluitlaat zijn er 49 werknemers (54 %) die geen
collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

TABEL 85. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
DIESELUITLAAT (N = 49).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
16 (33)

2 à 10u

18 (37)

10 à 20u

4 (8)

≥ 20u

10 (21)

Niet gekend

Niveau

0 (0)

Zeer zwak

17 (36)

Zwak

22 (45)

Sterk

8 (17)

Zeer sterk

1 (2)

Niet gekend

0 (0)

TABEL 86. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
DIESELUITLAAT (N = 91).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Dienstverlening aan bedrijven
Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Handel, verkoop
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Productie, fabricage
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud
Onderzoek, ontwikkeling
Verzorging
Bouw
Andere

1 (1)
17 (19)
3 (3)
29 (32)
17 (19)
2 (2)
2 (2)
1 (1)
7 (8)
12 (13)

Mannen

89 (98)

Vrouwen

2 (2)

< 25 jaar

9 (10)

25 - 29 jaar

9 (10)

30 - 39 jaar

22 (24)

40 - 49 jaar

21 (23)

≥ 50 jaar

30 (33)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan dieseluitlaat: chauffeur,
handlanger brandschade, hulpoperator, inspecteur autokeuring, lader/verzender,
lasser/mechanieker, magazijnier, openbare reiniging, ploegbaas, technieker, onderhoud,
schrijnwerker, inspecteur, klusjesman, bosarbeider, elektrotechnieker, goederenbehandelaar,
maaltijdbedeling, uitvoerder grondboringen, operator, kaderlid, productiearbeider, tuinaannemer,
pompbediende, boormeester, wegentoezichter, leerkracht, wegenarbeider en zaakvoerder garage.
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TABEL 87. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET DIESELUITLAAT
(N = 91) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Vervaardiging van chemische producten

Sectoren

Grootte van
de
onderneming

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale
producten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines
en apparaten
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen,
aanhangwagens en opleggers
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Weg- en waterbouw
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van
motorvoertuigen en motorfietsen
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de
handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en
motorfietsen
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en
gekoelde lucht
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Terbeschikkingstelling van personeel
Verhuur en lease
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Sport, ontspanning en recreatie
Beveiligings- en opsporingsdiensten
Niet gekend
> 200 werknemers

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
8 (9)
4 (3)
1 (1)
1 (1)
6 (7)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
2 (2)
3 (3)
10 (11)
5 (5)
4 (3)
9 (10)
1 (1)
3 (3)
1 (1)
5 (5)
3 (3)
2 (2)
15 (16)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
39 (43)

51 - 200 werknemers

22 (24)

21 - 50 werknemers

14 (15)

6 - 20 werknemers

12 (3)

< 6 werknemers

4 (4)
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4.4.17 Methyleen-bis(fenyl)-isocyanaat (MBI)
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 11 (2 %).

TABEL 88. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN METHYLEEN-BIS(FENYL)-ISOCYANAAT (N = 11).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
6 (55)

2 à 10u

4 (36)

10 à 20u

1 (9)

≥ 20u

0 (0)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

6 (55)

Zwak

3 (27)

Sterk

2 (18)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd bepaald a.d.h.v. schattingen.

TABEL 89. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET METHYLEEN-BIS(FENYL)-ISOCYANAAT (N = 11).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
9 (82)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

2 (18)

Puntafzuiging

0 (0)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

0 (0)

Andere

0 (0)

Geen

5 (45)

Dermaal

6 (54)

Respiratoir

0 (0)

Oculair

1 (9)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 90. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
METHYLEEN-BIS(FENYL)-ISOCYANAAT (N = 11).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
4 (36)

Karakteristiek
Bouw
Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Installatie, herstelling, technisch onderhoud

2 (18)

Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud

1 (9)

Productie, fabricage

2 (18)

Verzorging

2 (18)

Mannen

7 (64)

Vrouwen

4 (36)

< 25 jaar

1 (9)

25 - 29 jaar

1 (9)

30 - 39 jaar

2 (18)

40 - 49 jaar

2 (18)

≥ 50 jaar

5 (46)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan methyleen-bis(fenyl)-isocyanaat:
dakwerker, huishoudhulp, onderhoud, verzorgende, plaatsen van aluminium ramen, keuken
medewerker, elektrotechnieker, metser, voeger en ploegbaas.

TABEL 91. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET METHYLEENBIS(FENYL)-ISOCYANAAT (N = 11) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende
minerale producten
Vervaardiging van machines, apparaten en
werktuigen, n.e.g.
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sectoren

Grootte van de
onderneming

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (9)
1 (9)
3 (27)

Bouw van gebouwen; ontwikkeling van
bouwprojecten
Terbeschikkingstelling van personeel

1 (9)

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale
verzekeringen
Maatschappelijke dienstverlening zonder
huisvesting
> 200 werknemers

1 (1)
3 (27)

51 - 200 werknemers

1 (9)

21 - 50 werknemers

1 (9)

6 - 20 werknemers

1 (9)

< 6 werknemers

1 (9)
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1 (9)

7 (64)

4.4.18 Hexamethyleen Diisocyanaat (HDI)
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 4 (0,6 %).

TABEL 92. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN HEXAMETHYLEEN DIISOCYANAAT (N = 4).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Blootstellingsparameter

Duur

< 2u

2 (50)

2 à 10u

1 (25)

10 à 20u

1 (25)

≥ 20u

0 (0)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

1 (25)

Zwak

1 (25)

Sterk

2 (50)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd bepaald a.d.h.v. schattingen.

TABEL 93. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET HEXAMETHYLEEN DIISOCYANAAT (N = 4).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
3 (75)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Ventilatie

1 (25)

Puntafzuiging

0 (0)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

0 (0)

Andere

0 (0)

Geen

0 (0)

Dermaal

4 (100)

Respiratoir

0 (0)

Oculair

0 (0)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 94. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
HEXAMETHYLEEN DIISOCYANAAT (N = 4).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud

1 (25)

Productie, fabricage

1 (25)

Verzorging

2 (50)

Mannen

0 ()

Vrouwen

4 (100)

< 25 jaar

0 (0)

25 - 29 jaar

1 (25)

30 - 39 jaar

2 (50)

40 - 49 jaar

0 (0)

≥ 50 jaar

1 (25)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan hexamethyleen diisocyanaat:
huishoudhulp, verzorgende en keuken medewerker.

TABEL 95. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET HEXAMETHYLEEN
DIISOCYANAAT (N = 4) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Terbeschikkingstelling van personeel
Sectoren

Grootte van de
onderneming

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (25)

Maatschappelijke dienstverlening zonder
huisvesting
> 200 werknemers

3 (75)

51 - 200 werknemers

1 (9)

21 - 50 werknemers

1 (9)

6 - 20 werknemers

1 (9)

< 6 werknemers

1 (9)
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7 (64)

4.4.19 Tolueen-di-isocyanaat (TDI)
Er waren twee (0,3 %) werknemer binnen de steekproef die blootgesteld waren aan tolueen-diisocyanaat (TDI) tijdens de laatste arbeidsweek. Het betrof een zwakke blootstelling aan een duur
van 2 à 10u, zonder gebruik van CBM’s en PBM’s. Daarnaast was er zeer zwakke blootstelling aan een
duur van minder dan twee uur, waarbij er gebruik gemaakt werd van een flowkast en handschoenen.
De werknemer betrof een mannelijke dakwerker van 24 jaar die werkt in een onderneming met
minder dan 6 werknemers in dienst en een vrouw van 35 jaar die werkt met micro- elektronische
assemblage bedrading in een onderneming met meer dan 200 werknemers.
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4.4.20 Cadmium
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 13 (2 %).

TABEL 96. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN CADMIUM (N = 13).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
5 (38.5)

2 à 10u

7 (8)

10 à 20u

2 (15)

≥ 20u

5 (38.5)

Niet gekend

Niveau*

-

Zeer zwak

9 (70)

Zwak

4 (3)

Sterk

0 (0)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

* Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 5 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 8 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 97. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET CADMIUM (N = 13).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (15)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Ventilatie

10 (77)

Puntafzuiging

9 (82)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

0 (0)

Andere

0 (0)

Geen
Persoonlijke
beschermingsmiddelen

0 (0)

Dermaal

11 (85)

Respiratoir

6 (46)

Oculair

6 (46)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 98. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
CADMIUM (N = 13).
Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Productie, fabricage
Onderzoek, ontwikkeling

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (8)
4 (31)
6 (46)
2 (15)

Mannen

12 (92)

Vrouwen

1 (8)

< 25 jaar

0 (0)

25 - 29 jaar

1 (8)

30 - 39 jaar

4 (31)

40 - 49 jaar

5 (38)

≥ 50 jaar

3 (23)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan cadmium: gieterij-operator,
machineoperator, metaalbewerker, slijper, ploegbaas/proces-operator, onderzoeker,
containerherstellerstalen preparator en werfleider.

TABEL 99. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET CADMIUM
(N = 13) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
en producten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten
Reparatie en installatie van machines en
apparaten
Terbeschikkingstelling van personeel
Onderwijs
> 200 werknemers

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (8)
6 (46)
2 (15)
2 (15)
1 (8)
1 (8)
5 (38)

51 - 200 werknemers

6 (46)

21 - 50 werknemers

1 (8)

6 - 20 werknemers

1 (8)

< 6 werknemers

0 (0)
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4.4.21 Lood en loodverbindingen
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 23 (3 %).

TABEL 100. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN LOOD EN LOODVERBINDINGEN (N = 23).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Niveau*

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
7 (30)

2 à 10u

7 (30)

10 à 20u

3 (13)

≥ 20u

5 (22)

Niet gekend

1 (4)

Zeer zwak

14 (61)

Zwak

4 (17)

Sterk

4 (17)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

1 (4)

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
*Het blootstellingsniveau werd voor 15 werknemers bepaald a.d.h.v. een schatting en voor 8 werknemers a.d.h.v.
een meting (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 101. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET LOOD EN LOODVERBINDINGEN (N = 23).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)

Preventiemaatregel

Collectieve
beschermingsmiddelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Geen

7 (30)

Ventilatie

13 (57)

Puntafzuiging

11 (48)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

2 (9)

Andere

3 (13)

Geen

9 (40)

Dermaal

13 (57)

Respiratoir

2 (9)

Oculair

4 (17)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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Van de 23 werknemers die blootgesteld zijn aan lood en loodverbindingen zijn er 2 werknemers (9 %)
die geen collectieve en geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

TABEL 102. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE GEEN BESCHERMINGSMIDDELEN GERUIKEN AAN
LOOD EN LOODVERBINDINGEN (N = 2).
Blootstellingsparameter
< 2u
Duur

Niveau

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
1 (50)

2 à 10u

1 (50)

10 à 20u

0 (0)

≥ 20u

0 (0)

Niet gekend

0 (0)

Zeer zwak

1 (50)

Zwak

0 (0)

Sterk

1 (50)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

0 (0)

TABEL 103. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET LOOD
EN LOODVERBINDINGEN (N = 23).
Karakteristiek

Hoofdfunctie

Geslacht

Leeftijd

Bouw
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Productie, fabricage
Onderzoek, ontwikkeling
Verzorging

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
4 (17)
6 (26)
9 (39)
3 (13)
1 (4)

Mannen

16 (60)

Vrouwen

7 (30)

< 25 jaar

1 (4)

25 - 29 jaar

2 (9)

30 - 39 jaar

10 (44)

40 - 49 jaar

5 (22)

≥ 50 jaar

5 (22)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan lood: dakwerker, operator,
metaalbewerker, elektrotechnieker, schilder, onderzoeker, loodgieter, metser, leerkracht, technieker
en zaakvoerder van een garage.
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TABEL 104. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET LOOD EN
LOODVERBINDINGEN (N = 23) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Karakteristiek
Vervaardiging van chemische producten

Sectoren

Grootte van de
onderneming

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
2 (9)

Vervaardiging van farmaceutische
grondstoffen en producten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van informaticaproducten en
van elektronische en optische producten
Vervaardiging van machines, apparaten en
werktuigen, n.e.g.
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van
bouwprojecten
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groot- en detailhandel in en onderhoud en
reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Telecommunicatie
Openbaar bestuur en defensie; verplichte
sociale verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
> 200 werknemers

2 (9)
1 (4)
14 (61)

51 - 200 werknemers

3 (13)

21 - 50 werknemers

0 (0)

6 - 20 werknemers

3 (13)

< 6 werknemers

3 (13)
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1 (4)
2 (9)
1 (4)
1 (4)
2 (9)
8 (35)
1 (4)
1 (4)
1 (4)

4.4.22 Beryllium
Aantal blootgestelde werknemers binnen de steekproef van Belgische werknemers (n = 666) die
deelnemen aan de PROBE studie: 4 (0,6 %).

TABEL 105. BLOOTSTELLING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS AAN BERYLLIUM (N = 4).
Blootstellingsparameter
< 2u

Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
0 (0)

2 à 10u
Duur

0 (0)

10 à 20u

0 (0)

≥ 20u

4 (100)

Niet gekend

-

Zeer zwak
Niveau*

4 (100)

Zwak

0 (0)

Sterk

0 (0)

Zeer sterk

0 (0)

Niet gekend

-

*Niveau:
Zeer zwak: licht verhoogd t.o.v. het blootstellingsniveau van de algemene bevolking of t.o.v. de detectielimiet
Zwak: minder dan 50% van de blootstellingslimiet
Sterk: circa 50% van de blootstellingslimiet
Zeer sterk: meer dan 50% van de blootstellingslimiet of overschrijding ervan
* Het blootstellingsniveau werd bepaald a.d.h.v. metingen (omgevingsmeting en/of biomonitoring).

TABEL 106. TOEPASSING VAN PREVENTIEMAATREGELEN BIJ DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE
BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET BERYLLIUM (N = 4).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
0 (0)

Preventiemaatregel
Geen
Collectieve
beschermingsmiddelen

Ventilatie

4 (100)

Puntafzuiging

4 (100)

Flowkast

0 (0)

Gesloten systeem

1 (25)

Andere

0 (0)

Geen
Persoonlijke
beschermingsmiddelen

0 (0)

Dermaal

4 (100)

Respiratoir

0 (0)

Oculair

0 (0)

N.B., de som is groter dan 100% omdat er voor één werknemer meer dan één CBM en/of PBM
ter beschikking kan zijn.
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TABEL 107. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN
MET BERYLLIUM (N = 4).
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
4 (100)

Karakteristiek
Hoofdfunctie
Geslacht

Leeftijd

Productie, fabricage
Mannen

4 (100)

Vrouwen

0 (0)

< 25 jaar

0 (0)

25 - 29 jaar

0 (0)

30 - 39 jaar

0 (0)

40 - 49 jaar

2 (50)

≥ 50 jaar

2 (50)

Functies van de deelnemende werknemers die blootgesteld zijn aan beryllium: gieterij-operator,
machineoperator en metaalbewerker.

TABEL 108. VERDELING VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE BEROEPSMATIG IN CONTACT KOMEN MET
BERYLLIUM (N = 4) VOLGENS DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN TEWERKSTELLING.
Aantal werknemers, n
(% van het aantal blootgestelden)
4 (100)

Karakteristiek
Sectoren

Gieten van ijzer
> 200 werknemers

Grootte van de
onderneming

0 (0)

51 - 200 werknemers

4 (100)

21 - 50 werknemers

0 (0)

6 - 20 werknemers

0 (0)

< 6 werknemers

0 (0)
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4.4.23 Overzicht van de belangrijkste chemische stoffen

TABEL 109. OVERZICHT VAN DE CHEMISCHE STOFFEN UIT DE GEHANTEERDE LIJST WAARAAN DE MEESTE WERKNEMERS
WAREN BLOOTGESTELD.

Onderneming

Karakteristieken van de werknemers

Preventiemaatregel

Blootstellingsparameters

In n (%)
Aantal werknemers
Duur
< 2u........................................................
2 à 10u ..................................................
10 à 20u ................................................
≥ 20u .....................................................
Niet gekend.........................................
Niveau
Zeer zwak .............................................
Zwak.......................................................
Sterk .......................................................
Zeer sterk .............................................
Niet gekend.........................................
CBM
Geen.......................................................
Ventilatie ..............................................
Puntafzuiging .....................................
Flowkast ................................................
Gesloten systeem ..............................
Andere...................................................
PBM
Geen.......................................................
Dermaal ................................................
Respiratoir............................................
Oculair ...................................................
Geen CBM noch PBM
Geslacht
Mannelijk ..............................................
Vrouwelijk ............................................
Leeftijdscategorie
< 25 jaar ...............................................
25 - 29 jaar ..........................................
30 - 39 jaar ..........................................
40 - 49 jaar ..........................................
≥ 50 jaar ...............................................
Hoofdfunctie
Bouw ......................................................
Dienstverlening aan bedrijven ......
Goederenbehandeling,
goederenopslag, logistiek ..............
Handel, verkoop ................................
Installatie, herstelling, technisch
onderhoud ...........................................
Onderzoek, ontwikkeling ................
Productie, fabricage .........................
Schoonmaak, bewaking,
huishoudelijk onderhoud ...............
Verzorging ...........................................
Andere...................................................
Grootte
> 200 werknemers ............................
51 - 200 werknemers .......................
21 - 50 werknemers ..........................
6 - 20 werknemers ............................
< 6 werknemers .................................

Diesel
uitlaat

Lasrook

Tolueen

Hout
stof

Benzeen

Kristallijn
Silica

Formalde
hyde

91 (14)

77 (12)

67 (10)

60 (9)

44 (7)

40 (6)

26 (4)

26 (4)

Lood en
Lood
verbindingen
23 (3)

27 (30)
36 (40)
10 (11)
18 (39)
0 (0)

32 (42)
14 (18)
14 (18)
17 (22)
0 (0)

35 (52)
20 (30)
5 (7.5)
6 (9)
1 (1.5)

24 (40)
10 (17)
9 (15)
15 (25)
2 (3)

24 (54.5)
12 (27)
1 (2)
6 (13.5)
1 (2)

13 (32.5)
16 (40)
4 (10)
7 (17.5)
0 (0)

12 (46)
7 (27)
6 (23)
1 (4)
0 (0)

23 (88)
0 (0)
0 (0)
1 (4)
2 (8)

7 (30)
7 (30)
3 (13)
5 (22)
1 (4)

27 (30)
40 (44)
19 (21)
2 (2)
3 (3)

28 (36)
24 (31)
22 (29)
0 (0)
3 (4)

28 (42)
28 (42)
8 (12)
0 (0)
3 (4)

19 (31.5)
22 (36.5)
12 (20)
1 (2)
6 (10)

29 (66)
12 (27)
3 (7)
0 (0)
0 (0)

12 (30)
22 (55)
6 (15)
0 (0)
0 (0)

15 (57.5)
2 (7.5)
8 (31)
0 (0)
1 (4)

22 (84)
3 (12)
0 (0)
0 (0)
1 (4)

14 (61)
4 (17)
4 (17)
0 (0)
1 (4)

53 (58)
28 (31)
18 (20)
1 (1)
1 (1)
13 (14)

16 (21)
53 (69)
33 (43)
1 (1)
2 (3)
10 (13)

24 (36)
36 (54)
13 (20)
3 (4.5)
5 (7.5)
5 (7.5)

28 (47)
19 (32)
12 (20)
0 (0)
1 (1.5)
9 (15)

17 (39)
22 (50)
7 (16)
1 (2)
4 (9)
5 (11)

17 (42.5)
17 (42.5)
8 (20)
1 (2.5)
2 (5)
4 (10)

11 (42)
8 (31)
5 (19)
3 (12)
1 (4)
1 (4)

17 (65)
3 (12)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
4 (15)

7 (30)
13 (57)
11 (48)
0 (0)
2 (9)
3 (13)

75 (82)
11 (12)
4 (4)
9 (10)
49 (54)

26 (34)
34 (44)
31 (40)
42 (55)
6 (8)

11 (16)
49 (73)
23 (34)
26 (39)
8 (12)

31 (52)
13 (22)
23 (38)
13 (22)
19 (32)

12 (27)
30 (68)
11 (25)
22 (50)
7 (16)

17 (42.5)
9 (22.5)
20 (50)
14 (35)
8 (20)

6 (23)
20 (77)
5 (19)
6 (23)
4 (15)

9 (35)
12 (46)
17 (65)
5 (19)
5 (19)

9 (40)
13 (57)
2 (9)
4 (17)
2 (9)

89 (98)
2 (2)

68 (88)
9 (12)

59 (88)
8 (12)

58 (97)
2 (3)

42 (95.5)
2 (4.5)

39 (98.5)
1 (1.5)

12 (46)
14 (54)

26 (100)
0 (0)

16 (60)
7 (30)

9 (10)
9 (10)
22 (24)
21 (23)
30 (33)

3 (4)
10 (13)
23 (30)
18 (23)
23 (30)

4 (6)
8 (12)
21 (31.5)
21 (31.5)
2 (19)

5 (8)
4 (7)
19 (32)
15 (25)
17 (28)

4 (9)
9 (20.5)
14 (32)
9 (20.5)
8 (18)

2 (5)
4 (10)
7 (17.5)
19 (47.5)
8 (20)

2 (8)
6 (23)
4 (15.5)
4 (15.5)
10 (38)

1 (4)
2 (8)
7 (27)
6 (23)
10 (38)

1 (4)
2 (9)
10 (44)
5 (22)
5 (22)

7 (8)
1 (1)

5 (6)
0 (0)

1 (13)
0 (0)

15 (25)
0 (0)

4 (9)
2 (4.5)

12 (30)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

9 (35)
1 (4)

4 (17)
0 (0)

17 (19)
3 (3)

3 (4)
0 (0)

3 (4.5)
2 (3)

10 (16.5)
0 (0)

3 (7)
1 (2)

3 (7.5)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

29 (32)
2 (2)
17 (19)

31 (40)
1 (1)
32 (42)

21 (31)
5 (7.5)
17 (25)

13 (21.5)
1 (2)
14 (23)

15 (34.5)
2 (4.5)
10 (23)

7 (17.5)
4 (10)
33 (32.5)

2 (8)
5 (19)
5 (19)

10 (38)
0 (0)
2 (8)

6 (26)
3 (13)
9 (39)

2 (2)
1 (1)
12 (13)

0 (0)
1 (1)
4 (5)

5 (7.5)
3 (4.5)
4 (6)

1 (2)
1 (2)
5 (8)

2 (4.5)
1 (2)
4 (9)

0 (0)
0 (0)
1 (2.5)

2 (8)
8 (31)
4 (15)

0 (0)
0 (0)
4 (15)

0 (0)
1 (4)
0 (0)

39 (43)
22 (24)
14 (15)
12 (13)
4 (4)

34 (44)
15 (20)
16 (22)
10 (13)
2 (3)

23 (834
21 (31)
10 (15)
10 (15)
3 (5)

20 (33)
14 (23)
9 (15)
11 (18)
6 (10)

14 (32)
14 (32)
7 (16)
8 (18)
1 (2)

2 (5)
4 (10)
7 (17.5)
19 (47.5)
8 (20)

20 (76.5)
2 (7.5)
0 (0)
2 (7.5)
2 (7.5)

10 (38)
6 (23)
2 (8)
3 (12)
4 (15)

14 (61)
3 (13)
0 (0)
3 (13)
3 (13)
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Asbest

4.5 Tijdsinvestering van de arbeidsartsen
Er werden in totaal 666 werknemers bevraagd door 47 arbeidsartsen. Dit komt neer op gemiddeld 14
werknemers per deelnemende arts. Per dag werden er gemiddeld 8 (1–20) werknemers bevraagd. De
artsen die alle 20 vragenlijsten hebben ingevuld deden daar gemiddeld 49 dagen over.
Wat betreft de benodigde tijdsduur voor het doorlopen van de websurvey, duurde het gemiddeld 32
minuten om de eerste module af te ronden. Ten slotte kostte het de arbeidsartsen gemiddeld 9:42
minuten om de tweede vragenlijst, die de blootstelling van de Belgische werknemers aan chemische
stoffen bevraagt, te voltooien.
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5. Discussie
In de PROBE-studie wordt getracht om meer precieze en betrouwbare gegevens te verzamelen van de
beroepsmatige blootstelling van Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten door een
systeem van peilpraktijken op te starten. We zien reeds aan de hand van deze eerste resultaten het
sterke potentieel van deze methode. De resultaten van de enquête kunnen uiteindelijk aangewend
worden als richtlijn voor beleidskeuzes inzake preventie en zo de arbeidsomstandigheden van de
Belgische werknemers die in contact komen met chemische producten verbeteren.
Een bijkomende bevestiging van het nut van de PROBE-studie kwam naar voren tijdens de
prioritiseringsoefening van chemische stoffen, waarmee een beperkte lijst kon worden vastgelegd met
prioritaire chemische stoffen die relevant zijn binnen de Belgische context. Voor het opstellen van deze
lijst werd een methodologie gehanteerd waarbij men enerzijds rekening houdt met het inherente
gevaar van de chemische stoffen (hazard) en de verwachte gezondheidseffecten, en anderzijds toetst
of de chemische stoffen relevant zijn voor de Belgische context door gebruik te maken van beschikbare
gegevens over blootstelling en verbruik in België. De beperkingen van de beschikbare Belgische
blootstellingsgegevens bemoeilijkten deze tweede stap echter, waaruit opnieuw het belang van deze
studie blijkt.

Rekrutering
Binnen de PROBE-studie hebben we 64 arbeidsartsen kunnen rekruteren vanuit een totaal bestand
van ongeveer 1000 Belgische arbeidsartsen. Uiteindelijk hebben 47 arbeidsartsen ook effectief de
vragenlijsten ingevuld. Dit komt overeen met 4,7 % van de totale arbeidsartsen populatie. SUMER, een
succesvol peilstation in Frankrijk dat reeds loopt sinds 1994, bestudeert eveneens de blootstelling van
werknemers aan chemische producten, naast andere beroepsrisico’s. Bij de start van de studie in 1994
werden er 1200 arbeidsartsen gerekruteerd uit een totale populatie van 5600 Franse arbeidsartsen
(response van 21,5 %). In 2003 hebben er 1800 arbeidsartsen deelgenomen aan het onderzoek
(response van 32 %) en in 2010, 2400 arbeidsartsen (response 42,9 %). Dit wil zeggen dat bijna de helft
van de totale populatie van arbeidsartsen in Frankrijk deelneemt aan deze peilpraktijken. De
participatie van Franse arbeidsartsen aan SUMER bij de start in 1994 is 5 keer hoger dan participatie
van Belgische arbeidsartsen aan ons onderzoek en 10 keer hoger in 2010. Een verklaring voor de hoge
participatie in SUMER is dat project ondersteunt wordt door de arbeidsinspectie, dit kan extra druk
leggen bij de arbeidsartsen om deel te nemen aan de studie. Het lagere participatie cijfer in de PROBEstudie kan deels verklaard worden door de overbevraging van arbeidsartsen voor deelname aan
onderzoek, het gebrek aan tijd, verhoging van de werkdruk enz. Om de werkdruk van de artsen te
verlagen moeten we in de toekomst kijken of een deel van de vragenlijst kan ingevuld worden door de
verpleegkundige op het vooronderzoek of door de werknelmer zelf. We zien dat er groeimogelijkheden
zijn, maar de Belgische arbeidsartsen zullen nog verder overtuigd moeten worden van het nut van de
toepassing van peilpraktijken in de arbeidsgeneeskundige praktijk.
De respons was alvast behoorlijk voor wat betreft de eerste vragenlijst, waarin de karakteristieken van
de deelnemende arbeidsartsen worden bevraagd. Met een netto steekproef van 59 artsen, bedroeg
de response 92 %. Uiteindelijk hebben 47 arbeidsartsen ook effectief blootstellingsvragenlijsten
ingevuld (response 73 %). Het doel is om een representatieve steekproef van arbeidsartsen te
bekomen, maar onrechtstreeks ook een representatieve steekproef van werknemers. De
karakteristieken van de deelnemende arbeidsartsen (n = 47) is een vrij goede weergave van de totale
arbeidsartsenpopulatie in België, behoudens de geografische spreiding over het land en de hoofdtaal
(21 % van de arbeidsartsen was Franstalig in PROBE t.o.v. 39 % van de arbeidsartsen in België). Er is
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een mooie verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke arbeidsartsen, tussen arbeidsartsen die werken
voor een interne en externe dienst, enz. Na een tussentijdse analyse van de steekproef van
arbeidsartsen hebben we geprobeerd de rekrutering nog kunnen bij te sturen en gevraagd om meer
Franstalige artsen te rekruteren. Toch zijn we niet aan het beoogde percentage geraakt. In termen van
grootte, zou de netto steekproef in principe ongeveer 280 arbeidsartsen moeten omvatten bij een
betrouwbaarheidsniveau van 95%, om een betrouwbare afspiegeling te zijn van de populatie. Daar
deze studie een pilootproject betreft dat over een beperkt budget en tijdsbestek beschikt, werd er
voorlopig gedoeld op een rekrutering van zowat 80 externe en 10 interne arbeidsartsen. Daarnaast is
het natuurlijk ook zo dat iedere deelnemende arbeidsarts verschillende werknemers bevraagt, die deel
uitmaken van de eigenlijke populatie die we wensen te onderzoeken. Via een kleiner aantal
arbeidsartsen, die het peilpraktijkennetwerk vormen, kan een populatie bereikt worden die enkele
malen groter is. Hierdoor is de grootte van de steekproef van arbeidsartsen van secundair belang, op
voorwaarde dat de karakteristieken vergelijkbaar zijn met die van de totale populatie.
De respons voor de tweede vragenlijst, rond de beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen,
bedroeg 73 %. Dit wil zeggen dat 47 artsen uit de groep van 64 gerekruteerde arbeidsartsen de
bevraging van werknemers hadden aangevangen. De arbeidsartsen hebben gemiddeld 14
vragenlijsten ingevuld en er werden in totaal 666 werknemers bevraagd. Indien alle artsen, alle 20
vragenlijsten hadden ingevuld, zouden er in totaal 940 werknemers opgenomen worden in de studie.
In 2010 werden er in het SUMER-onderzoek 53 940 werknemers bevraagd door 2400 arbeidsartsen.
Dit komt overeen met 22 vragenlijsten per arts. Ook hier zien we nog veel groeimogelijkheden.
Wat betreft de representativiteit van de steekproef van werknemers, merken we op dat we meer
mannelijke werknemers (76 %) hebben kunnen rekruteren dan vrouwelijke werknemers (24 %). Deze
percentages komen niet overeen met de verdeling van de werknemers in België (46 % vrouwelijke
werknemers en 54 % mannelijke). Bovendien zien we dat bepaalde subgroepen meer aan bod komen,
zoals bijvoorbeeld werknemers die werken in de industrie. Dit verklaart ook direct het hogere
percentage aan gerekruteerde mannelijke werknemers in de PROBE-studie, aangezien er meer
mannen werken in de industrie. Bij SUMER is de respons dermate groot, dat de steekproef van
werknemers niet alleen representatief is voor de totale werknemerspopulatie in Frankrijk, maar dat
de resultaten bovendien ook aangewend kunnen worden om op regionaal niveau dieper te gaan
inzoomen. De statistische kwaliteit en het algemeen belang van het onderzoek werden dan ook erkend
door CNIS (le Conseil national de l'information statistique)[13]. Wanneer we in PROBE ons
peilpraktijknetwerk verder kunnen uitbouwen zal onze steekproef ook meer representatief worden.

Blootstellingsresultaten
De analyse van de blootstellingsgegevens toont aan dat 47 % van de bevraagde werknemers tijdens
de laatste werkweek was blootgesteld aan één of meer gevaarlijke chemische producten uit de lijst
van prioritaire stoffen die werd gehanteerd in deze studie. Van deze werknemers was 14 %
blootgesteld aan 3 of meer chemische producten. In 2015 meldde 17 % van de werknemers in de EU
dat ze beroepsmatig aan chemische stoffen werden blootgesteld en gaf 15 % aan rook, gassen, poeder
of stof in te ademen op het werk[18]. De SUMER-studie die werd uitgevoerd in 2010 toonde aan dat
meer dan 10 % van de Franse werknemers was blootgesteld aan minstens één carcinogeen, mutageen
of reprotoxisch chemisch product[19]. Bijna iedere stof die aan bod komt in de prioritaire lijst van
chemische stoffen beschikt over één van deze eigenschappen, toch ligt ons huidig cijfer beduidend
hoger. Hier zijn meerdere mogelijke verklaringen voor. De SUMER-studie bevraagt naast de
blootstelling aan 89 chemische stoffen, ook blootstelling aan geluid, fysieke lasten, biologische agentia
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enz. terwijl we in PROBE ons specifiek richten op 22 geselecteerde chemische stoffen. Mogelijks is de
bevraging in SUMER minder sensitief en is er een onderschatting van de blootstelling, terwijl er in
PROBE mogelijks een overschatting is. Een manier om deze overschatting tegen te gaan is een goede
opleiding en coaching van de arbeidsartsen. Zoals eerder werd vermeld werden er in PROBE veel
mannelijke werknemers gerekruteerd te werk gesteld in de industrie. Dit is ook een mogelijke
verklaring voor het hogere blootstellingspercentage aangezien mannen vaker blootgesteld worden
aan chemische stoffen en er in de industrie meer met deze producten gewerkt wordt. De overschatting
van de blootstelling kan komen omdat er geen rekening werd gehouden met het
blootstellingscriterium ‘tijdens de laatste arbeidsweek’ en hierdoor het blootstellingspercentage hoger
ligt. Nu werd er in PROBE gewerkt met een E-learning om informatie te geven over de chemische
stoffen en uitleg over het verloop van de studie werd gegeven via mail. Daarnaast werd het belang van
een willekeurige selectie van werknemers wellicht onvoldoende onderstreept, waardoor het aandeel
blootgestelden groter is dan in de totale werknemerspopulatie. Ook zullen artsen die niet werken in
de chemische sector minder gemotiveerd geweest zijn om deel te nemen aan de studie. Dit kan ook
een verklaring zijn voor de overschatting. Derhalve dient er in de toekomst meer belang te worden
gehecht aan een goede toelichting van de bedoeling en de praktische aanpak van de bevraging. We
hadden evenwel initieel voor ogen om een World Café te organiseren waarbij de deelnemende
arbeidsartsen bij elkaar gebracht zouden worden om hen in te lichten over de studie. Een soortgelijke
aanpak werd eveneens toegepast bij het Peilstation Intensief Melden (PIM), waarbij er bij aanvang van
het project en daaropvolgend jaarlijks interactieve workshops werden georganiseerd, met als doel de
artsen beter in staat te stellen om beroepsgerelateerde aandoeningen vast te stellen.
De chemische stoffen die het meest frequent werden gerapporteerd als zijnde een bron van
beroepsmatige blootstelling tijdens de laatste arbeidsweek omvatten dieseluitlaat, lasrook, tolueen,
houtstof, benzeen, kristallijn silica, formaldehyde, asbest en lood. Aan dieseluitlaat waren 91
werknemers blootgesteld, overeenstemmend met 14 % van de steekproef. Als we gaan vergelijken
met de acht belangrijkste carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen die bleken uit SUMER (met
name dieseluitlaat, minerale oliën, houtstof, kristallijn silica, formaldehyde, lood en loodverbindingen,
asbest en ftalaten), zien we een belangrijke overlap[19]. Minerale oliën en ftalaten werden niet
opgenomen in de lijst van prioritaire chemische stoffen die werd samengesteld voor de PROBE-studie.
In PROBE gaat het in de meeste gevallen om een zeer zwakke tot zwakke blootstelling, de duur van de
blootstelling varieert sterk van minder dan 2u tot meer dan 20u tijdens de voorbije arbeidsweek.
Verder blijkt uit onze enquête dat vooral mannen zijn blootgesteld en dat de grootste proportie
tewerkgesteld is in de ‘productie en fabricage’ en zich bevindt in de leeftijdscategorie van ≥ 50 jaar. De
meest getroffen bedrijven de kleinere ondernemingen (< 6 weknemers, 6 – 20 werknemers en 20 –
51 werknemers). De resultaten van SUMER in 2010 toonden aan dat ook hier voornamelijk mannelijke
werknemers waren blootgesteld aan minstens één chemische stof, en dat het vooral ging om jonge
arbeiders (in het bijzonder om leerlingen en stagiairs) met een functie in onderhoud of bouw[20]. Deze
sectoren zijn overwegend mannelijke sectoren, maar zelfs binnen deze sectoren zijn mannen meer
blootgesteld dan vrouwen. Dit kan volgens SUMER ook meer algemeen gesteld worden voor wat
betreft carcinogene stoffen: de kans dat mannelijke werknemers blootgesteld zijn aan minstens één
kankerverwekkend chemisch product, is tweemaal groter dan bij vrouwelijke werknemers in identieke
omstandigheden[21]. Wat de grootte van de ondernemingen aangaat, kwamen in Frankrijk
voornamelijk kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers naar voren[20]. Ook in PROBE
vonden we dat er voornamelijk een blootstelling was in de kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld, we
hebben 69 werknemers kunnen rekruteren uit een bedrijft met 21 – 50 werknemers. Van deze 69
werknemers waren er 43 blootgesteld (62 %) aan 1 of meer dan 1 chemische producten. Dit valt
voornamelijk te verklaren uit het feit dat kleine ondernemingen over het algemeen een minder
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adequaat preventiebeleid hebben ontwikkeld[21]. In SUMER werden voornamelijk stagairs en leerlingen
blootgesteld. In de PROBE-studie hebben we onvoldoende stagairs (n = 5) kunnen rekruteren om over
deze groep een uitspraak te kunnen doen.
Tevens zien we dat het gebruik van preventieve maatregelen voor verschillende stoffen ontoereikend
is. Dieseluitlaat scoort hierbij het slechtst, met 54 % van de bevraagde werknemers die niet beschikten
of geen gebruik maakten CBM’s en PBM’s. Het gaat hier in de meeste gevallen over een zeer zwakke
tot zwakke blootstelling, maar als we kijken naar de duur van de blootstelling zien we wel dat 21 % van
de werknemers die geen CBM’s en PBM’s gebruiken meer dan 20 uur waren blootgesteld aan
dieseluitlaat in de voorbije arbeidsweek. Ook hier zien we opnieuw een gelijkaardig patroon als bij
SUMER. Anno 2003/2010 was 42 %/ 32 % van de Franse werknemers volledig onbeschermd tegen een
bestaande blootstelling aan dieseluitlaat. Op de 2de plaats komt houtstof, waarbij 32 % van de
werknemers geen CBM’s en PBM’s gebruikten. Het gaat hier wederom over een zeer zwakke tot
zwakke blootstelling, maar als we kijken naar de duur van de blootstelling zien we ook hier dat 20 %
van de werknemers die geen CBM’s en PBM’s gebruiken meer dan 20 uur waren blootgesteld waren
aan houtstof in de voorbije arbeidsweek.

Sterktes en zwaktes
We kunnen concluderen dat, hoewel er momenteel nog enkele tekortkomingen bestaan ten aanzien
van de steekproef (zoals representativiteit en samenstelling) en van de rapportage qua chemische
stoffen (met name dat er niet steeds notitie werd genomen van bepaalde voorwaarden), er wel reeds
belangrijke en duidelijke tendensen konden worden geïdentificeerd die gelijklopen met de resultaten
van SUMER. Onze resultaten zijn op dit ogenblik dus nog niet voldoende representatief voor de gehele
werknemerspopulatie, maar ze geven echter wel reeds een duidelijke richting en consistentie aan.
Naarmate het onderzoek verder loopt en er een grotere steekproef wordt bekomen, zal de eerste
tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit van de steekproef zich oplossen. De overige
tekortkomingen kunnen eveneens op relatief eenvoudige wijze aangepakt worden bij een eventuele
verderzetting van het peilpraktijkennetwerk. De belangrijkste werkpunten naar de toekomst toe
omvatten dan ook vooral de verdere oppuntstelling van de vragenlijst en een grondigere voorlichting
van de arbeidsartsen.
Nu resteert ons nog de vraag of het systeem van peilpraktijken een efficiënte en doeltreffende
methode vormt om onze doelstelling te bereiken, namelijk het verwerven van betrouwbare
blootstellingsgegevens van de Belgische werknemers aan chemische stoffen.
Een eerste en belangrijk voordeel van dit systeem is dat er via een beperkt peilpraktijkennetwerk
bestaande uit vrijwillig deelnemende arbeidsartsen een wezenlijk grotere populatie van werknemers
bereikt en onderzocht kan worden. Zo kan er op relatief korte tijd en op een gerichte manier een grote
hoeveelheid aan gegevens verzameld worden. De registrerende arbeidsarts heeft dus een belangrijke,
centrale positie binnen het voorgestelde systeem van peilpraktijken, aangezien het identificeren van
een blootstelling een zekere technische en medische expertise vereist waar enkel de arbeidsarts over
beschikt. Ook kan de arts zich hierbij baseren op zijn doorgedreven kennis van de bedrijven en de
activiteiten van de werknemers waarover hij/zij het gezondheidstoezicht uitoefent.
Dit type onderzoek gebeurt steeds aan de hand van een duidelijk gedefinieerde doelstelling en spitst
zich als dusdanig toe op een goed afgebakend en specifiek onderzoeksdomein. Een belangrijk voordeel
is dat op die manier de mogelijkheid wordt gecreëerd om hierrond een opleiding te voorzien voor de
arbeidsartsen die deel uitmaken van het peilpraktijkennetwerk. Dit komt de kwaliteit van de
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verzamelde gegevens ten goede en maakt de arbeidsartsen tevens alert op het herkennen van
specifieke blootstellingsscenario’s. We hebben in onze studie een E-learning module voorzien voor de
arbeidsartsen, waarin achtergrondinformatie wordt verschaft voor iedere chemische stof die aan bod
komt in de enquête. Zo werd er voor elke stof een oplijsting voorzien van de fysicochemische
eigenschappen, het toxicologisch profiel samen met de bijhorende gevarenaanduidingen, de
voornaamste toepassingen alsook de belangrijkste sectoren en/of beroepen waarbij blootstelling kan
optreden. Het lijkt ons beter om in de toekomst een world café of studiedag te organiseren waarbij de
artsen opgeleid en geïnformeerd worden om deel te nemen aan de studie en er op meer uniforme
manier zal gerapporteerd worden.
Bij deze dataverzamelingsmethode is het eveneens mogelijk om de evolutie op te volgen van de
onderzochte problematiek. Door opeenvolgende enquêtes af te nemen met een vast tijdsinterval
kunnen zekere trends opgespoord worden. Men kan eveneens evalueren of preventieve acties die
eerder werden ingevoerd volgend op een vorige bevragingsperiode, effectief zijn geweest. Aan de
hand van het Frans periodiek cross-sectioneel onderzoek van SUMER werd de evolutie van
verscheidene arbeidsrisico’s nauwgezet in kaart gebracht (1994, 2003, 2010, 2017 (resultaten nog niet
gekend)).
Tot slot kijken we nog even naar het inhoudelijk aspect van de PROBE-enquête. De bevraging van de
blootstelling aan chemische producten tijdens de laatste arbeidsweek geeft een temporeel karakter
aan de studie. Dit zorgt ervoor dat recente, soms incidentele blootstellingen gerapporteerd kunnen
worden, zoals bijvoorbeeld een accidentele blootstelling bij een arbeidsongeval. Deze informatie
draagt bij tot de detectie van specifieke arbeidsrisico’s en maakt het mogelijk om gerichte preventieve
acties te ondernemen. Ook laat het temporele karakter toe om eventueel contact op te nemen met
de rapporterende arbeidsarts als er een verdere verduidelijking rond een bepaalde casus nodig is.
Een voor de hand liggende, doch onvermijdbare beperking van het systeem, is dat het invullen van de
vragenlijst enige tijd vraagt. Bij wijze van planning wordt er doorgaans een kwartier voorzien voor
iedere periodieke gezondheidsbeoordeling, terwijl het invullen van de vragenlijst rond de blootstelling
aan chemische stoffen gemiddeld 9 minuten en 42 seconden in beslag nam. Dit zorgt uiteraard voor
een toename van de werkdruk. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de artsen er zelf vrij voor
kunnen kiezen of ze één of meerdere vragenlijsten invullen per dag, of zelfs geen als dit niet zou
passen. Daarnaast zou het eventueel ook mogelijk zijn om de werknemer of een verpleegkundige een
deel van de vragenlijst te laten invullen bij een volgend project waarbij er gebruik wordt gemaakt van
peilpraktijken, dat eventueel een ander thema behandelt binnen de arbeidsgeneeskundige praktijk. Zo
wordt er ook in SUMER gebruik gemaakt van twee vragenlijsten: een hoofdenquête bestemd voor de
arbeidsgeneesheer en een enquête bestemd voor de werknemer.
Daarnaast is het ook zo dat er geen absoluut waarheidsgetrouwe kennis van de blootstelling wordt
verworven. De resultaten hangen af van verschillende parameters, waaronder de meetmethode, het
tijdstip van de staalname bij een omgevingsmeting of biomonitoring,... Elke melding weerspiegelt dus
één benadering van de blootstelling op een welbepaald moment, zonder een beeld te scheppen van
de variabiliteit ervan. In deze context dienen er enkele bemerkingen gemaakt te worden bij de
rapportage van het blootstellingsniveau, meer bepaald bij de legende die wordt gehanteerd bij de
bepaling hiervan. In de eerste plaats stelden we vast dat de meeste artsen een inschatting maakten
van het niveau op basis van hun deskundigheid en ervaring. Een dergelijke inschatting is echter steeds
in enige mate subjectief, waardoor het ingeschatte niveau mogelijk niet helemaal overeenstemt met
de reële situatie op de werkvloer. Daarnaast kan het niveau ook bepaald worden aan de hand van een
meting (omgevingsmeting, biomonitoring). Hier stellen zich eveneens enkele problemen. In het geval
van een zeer zwakke blootstelling wordt de detectielimiet gezien als referentiepunt. De detectielimiet
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hangt echter af van de gevoeligheid van de gebruikte meetmethode, dus tenzij overal dezelfde
meetmethode voor een bepaald chemisch product wordt toegepast, is de uitkomst variabel. De
overige blootstellingsniveaus (zwak, sterk, zeer sterk) worden bepaald aan de hand van de verhouding
tot de blootstellingslimiet. Sommige grenswaarden worden echter als verouderd beschouwd (zoals in
het geval van asbest bijv.), omdat er zelfs bij dit niveau nog steeds een residueel risico aanwezig is. Ten
slotte bestaat er voor dieseluitlaat geen Belgische blootstellingslimiet waarop men zich kan baseren.
Hier werd voorlopig nog geen alternatieve referentiewaarde voor voorzien. Een mogelijke richtlijn die
hier in de toekomst voor kan worden aangewend, is de aanbeveling van de Nederlandse
gezondheidsraad[22].
Tot besluit blijkt er duidelijk uit onze studie dat een systeem van peilpraktijken een goede methode is
om een preciezer beeld te krijgen van de blootstelling van de Belgische werknemers aan chemische
stoffen, mits wat bijsturing en aanpassingen in de huidige methodiek. Dit systeem kan dan ook
aanbevolen worden om in de toekomst op grotere schaal te implementeren teneinde dit soort data te
verzamelen in een arbeidsgeneeskundige context.

6. Conclusie
Als besluit kan gesteld worden dat een systeem van peilpraktijken een goede methode is om een
preciezer beeld te krijgen van de blootstelling van de Belgische werknemers aan chemische stoffen,
mits wat bijsturing en aanpassingen in de huidige methodiek. Dit systeem kan dan ook als plan van
aanpak worden aanbevolen om in de toekomst op grotere schaal te implementeren teneinde dit soort
data te verzamelen in een arbeidsgeneeskundige context. De belangrijkste werkpunten naar de
toekomst toe omvatten een verdere oppuntstelling van de vragenlijst, een grondigere voorlichting van
de deelnemende arbeidsartsen, arbeidsartsen tijd geven om deel te nemen aan wetenschappelijk
onderzoek.

230

Referenties
[1]

S. Ronsmans et al., “Analyse van de blootstellingsgegevens beschikbaar in de EDPB’s en de
IDPB’s,” 2017 (Not published).

[2]

S. Ronsmans et al., “Projectvoorstel: Onderzoek naar de blootstelling van de Belgische
werknemers aan gevaarlijke chemische producten,” 2016 (Not published).

[3]

J. Bakusic et al., “Methodologies to identify work-related diseases: Review of sentinel and
alert apporaches. European Risk Observatory Literature Review,” 2017.

[4]

D. Spreeuwers et al., “Sentinel surveillance of occupational diseases: A quality improvement
project,” Am. J. Ind. Med., vol. 51, no. 11, pp. 834–842, Nov. 2008.

[5]

“Actieve geneesmiddelenbewaking | FAGG.” [Online]. Available: https://www.faggafmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/geneesmiddelenbewakin
g/proactieve_vigilantie. [Accessed: 24-May-2018].

[6]

P. Smits, A. Medisch, and C. Universiteit, “Een nieuw NCvB Peilstation Intensief Melden Een
nieuw NCvB Peilstation Intensief Melden,” no. June, 2014.

[7]

H. F. van der Molen et al., “Annual incidence of occupational diseases in economic sectors in
The Netherlands.,” Occup. Environ. Med., vol. 69, no. 7, pp. 519–21, Jul. 2012.

[8]

“Peilstation Intensief Melden gaat door | Beroepsziekten.nl.” [Online]. Available:
https://beroepsziekten.nl/content/peilstation-intensief-melden-gaat-door. [Accessed: 09May-2018].

[9]

B. Sorgdrager and T. Brand, “NCvB Peilstation Intensief Melden: drie leerpunten,” TBV –
Tijdschr. voor Bedrijfs- en Verzek., vol. 24, no. 6, pp. 294–295, Jun. 2016.

[10]

M. Carder et al., “A review of occupational disease surveillance systems in Modernet
countries,” Occup. Med. (Chic. Ill)., vol. 65, no. 8, pp. 615–625, Nov. 2015.

[11]

A. Lemaitre et al., “Programme de surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP)
en France,” 2014.

[12]

M. Valenty et al., “Surveillance programme for uncompensated work-related diseases in
France,” Occup. Med. (Chic. Ill)., vol. 65, no. 8, pp. 642–650, Nov. 2015.

[13]

“Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels (Sumer) :
édition 2016-2017 - Ministère du Travail,” 2016. [Online]. Available: http://dares.travailemploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicaledes-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition-118967. [Accessed: 10-May-2018].

[14]

“Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer): édition 2010 Ministère du Travail,” 2013. [Online]. Available: http://dares.travail-emploi.gouv.fr/daresetudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-auxrisques-professionnels-sumer-edition#L-enquete-Sumer-2010. [Accessed: 13-May-2018].

[15]

I. Niedhammer, T. Lesuffleur, G. Labarthe, and J.-F. Chastang, “Role of working conditions in
the explanation of occupational inequalities in work injury: findings from the national French
SUMER survey,” BMC Public Health, vol. 18, no. 1, p. 344, Dec. 2018.

[16]

S. Schulze-Marmeling, “Working conditions and occupational risks: SUMER 2010,” Eur. Found.
Improv. Living Work. Cond., 2013.

[17]

S. Ronsmans et al., “Prioritisering stoffen PROBE,” 2017 (Not published).
231

[18]

“Gevaarlijke stoffen - Veiligheid en gezondheid op het werk – EU-OSHA.” [Online]. Available:
https://osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances. [Accessed: 30-May-2018].

[19]

M. Cavet and S. Memmi, “Les expositions aux cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques,”
Dares Anal, vol. 74, pp. 1–10, 2015.

[20]

M. Leonard et al., “Évaluer l’exposition professionnelle sans la mesure ? Apports de l’enquête
SUMER,” Arch. des Mal. Prof. l’Environnement, vol. 79, no. 3, p. 384, May 2018.

[21]

M. Cavet and M. Léonard, “Les expositions aux produits chimiques cancérogènes en 2010,”
DARES Anal., vol. 054, no. 1, pp. 1–9, 2013.

[22]

“Diesel Engine Exhaust Health-based recommended occupational exposure limit Preferentially
bij e-mail Draft for public review,” 2018.

232

Bijlage 1
1. Trichloréthylène
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 16 (2,4 %).

TABLE 1. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU TRICHLORÉTHYLÈNE (N = 16).
Nombre de travailleurs, n
(%nombre exposés)
9 (56,5)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

6 (37,5)

10 à 20h

1 (6)

≥ 20h

0 (0)

Pas connue

-

Très faible

9 (56,5)

Faible

6 (37,5)

Forte

1 (6)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 14 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 2 travailleurs sur
la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 2. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU TRICHLORÉTHYLÈNE (N = 16).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
4 (25)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Ventilation

9 (56,5)

Aspiration

2 (12,5)

Hotte à flux laminaire

1 (6)

Système fermé

2 (12,5)

Autre

0 (0)

Pas de protection
Protection personnelle

1 (6)

Peau

13 (81)

Poumons

3 (19)

Yeux

6 (37,5)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 3. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU TRICHLORÉTHYLÈNE (N =
16).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (6)

Caractéristique
Entreprises de services
Construction
Fonction principale

Sexe

Âge

1 (6)

Manutention, magasinage, logistique

2 (12,5)

Installation, réparation, maintenance

7 (44)

Etudes, recherche et développement, méthodes

1 (6)

Production, fabrication

3 (19)

Nettoyage, gardiennage, entretien ménager

1 (6)

Hommes

14 (87,5)

Femmes

2 (12,5)

< 25 Ans

0 (0)

25 - 29 Ans

1 (6,25)

30 - 39 Ans

5 (31,25)

40 - 49 Ans

5 (31,25)

≥ 50 Ans

5 (31,25)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au trichloréthylène : garagiste,
installateur, réparateur, contrôleur de qualité des matériaux, technicien de laboratoire,
automécanicien, monteur etc.

TABLE 4. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU TRICHLORÉTHYLÈNE (N = 16)
SELON LE CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique
Commerce de gros et de détail et entretien et
réparation de véhicules automobiles et de
motocyclettes
Services liés aux bâtiments; aménagement paysager

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (12,5)

1 (6,25)

Transformation primaire des métaux

2 (12,5)

Autres activités scientifiques et techniques
spécialisées
Services sociaux avec logement

2 (12,5)

Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Fabrication de matières premières et de produits
pharmaceutiques
Construction de bâtiments, développement de
projets de construction
Production et distribution de l'électricité, du gaz, de
la vapeur et de l'air conditionné
Transport terrestre et transport par conduites

2 (12,5)

Télécommunications

1 (6,25)

Pas connu

1 (6,25)

1 (6,25)

1 (6,25)
1 (6,25)
1 (6,25)
1 (6,25)

> 200 travailleurs

8 (50)

51 - 200 travailleurs

4 (25)

21 - 50 travailleurs

1 (6)

6 - 20 travailleurs

3 (19)

< 6 travailleurs

0 (0)
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2. Perchloréthylène
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 7 (1 %).

TABLE 5. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU PERCHLORÉTHYLÈNE (N = 7).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (14)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

2 (29)

10 à 20h

4 (57)

≥ 20h

0 (0)

Pas connue

-

Très faible

2 (29)

Faible

1 (14)

Forte

4 (57)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 6 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 1 travailleur sur
la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 6. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU PERCHLORÉTHYLÈNE (N = 7).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (29)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

4 (57)

Aspiration

1 (14)

Hotte à flux laminaire

0 (0)

Système fermé

0 (0)

Autre

0 (0)

Pas de protection

1 (14)

Peau

5 (71)

Poumons

4 (57)

Yeux

3 (43)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 7. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU PERCHLORÉTHYLÈNE (N =
7).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (14)

Caractéristique
Commerce et vente
Fonction principale

Sexe

Âge

Nettoyage, gardiennage, entretien ménager

3 (43)

Installation, réparation, maintenance

2 (29)

Manutention, magasinage, logistique

1 (14)

Hommes

5 (71)

Femmes

2 (29)

< 25 Ans

1 (14)

25 - 29 Ans

1 (14)

30 - 39 Ans

2 (29)

40 - 49 Ans

1 (14)

≥ 50 Ans

2 (29)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au perchloréthylène: responsable
d’entrepôt, nettoyeur, opérateur maintenance, automécanicien et monteur.

TABLE 8. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU PERCHLORÉTHYLÈNE (N = 7)
SELON LE CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISEEN .
Caractéristique
Services liés aux constructions, aménagement
paysager
Location et bail
Secteurs

Taille de
l’entreprise

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (14)
1 (14)

Services sociaux avec logement

3 (43)

Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Commerce de gros et de détail et entretien et
réparation de véhicules automobiles et de
motocyclettes
> 200 travailleurs

1 (14)

51 - 200 travailleurs

1 (14)

1 (14)

5 (72)

21 - 50 travailleurs

0 (0)

6 - 20 travailleurs

1 (14)

< 6 travailleurs

0 (0)
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3. Chlorure de méthylène
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 14 (2 %).

TABLE 9. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU CHLORURE DE MÉTHYLÈNE (N = 14).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
7 (50)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

5 (36)

10 à 20h

1 (7)

≥ 20h

1 (7)

Pas connue

-

Très faible

4 (29)

Faible

7 (50)

Forte

2 (14)

Très forte

0 (0)

Pas connue

1 (7)

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 11 travailleurs sur base d’une estimation et pour 3 travailleurs sur
base d’une mesure d’ambiance.

TABLE 10. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CHLORURE DE MÉTHYLÈNE (N = 14).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
3 (21)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

10 (71)

Aspiration

5 (36)

Hotte à flux laminaire

0 (0)

Système fermé

0 (0)

Autre

0 (0)

Pas de protection

4 (29)

Peau

7 (50)

Poumons

5 (36)

Yeux

3 (21)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 11. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CHLORURE DE
MÉTHYLÈNE (N = 14).
Caractéristique
Installation, réparation, maintenance
Fonction principale

Sexe

Âge

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
4 (29)

Production, fabrication

6 (43)

Traiteur

2 (14)

Manutention, magasinage, logistique

1 (7)

Etudes, recherche et développement, méthodes

1 (7)

Hommes

14 (100)

Femmes

0 (0)

< 25 Ans

0 (0)

25 - 29 Ans

1 (7)

30 - 39 Ans

4 (29)

40 - 49 Ans

6 (43)

≥ 50 Ans

3 (21)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au chlorure de méthylène: garagiste,
contrôleur/préparateur spécialisé, bricoleur, imprimeur, réparation de meubles, commis de cuisine,
travailleur dans la restauration, automécanicien, travailleur dans la production chimique etc.

TABLE 12. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CHLORURE DE MÉTHYLÈNE
(N = 14) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique
Fabrication de produits chimiques

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (7)

Commerce de gros et de détail et entretien et
réparation de véhicules automobiles et de
motocyclettes
Services sociaux avec logement

2 (14)

Education

1 (7)

Transport terrestre et transport par conduites

1 (7)

1 (7)

Impression, reproduction de supports enregistrés

1 (7)

Fabrication de produits en caoutchouc ou en
plastique
Fabrication de matières premières et de produits
pharmaceutiques
Pas connu

2 (14)

> 200 travailleurs

8 (57)

51 - 200 travailleurs

2 (14)

21 - 50 travailleurs

2 (14)

6 - 20 travailleurs

2 (14)

< 6 travailleurs

0 (0)
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3 (21)
2 (14)

4. 1,2-dichloréthane
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 4 (0,6 %).

TABLE 13. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU 1,2-DICHLORÉTHANE (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
0 (0)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

3 (75)

10 à 20h

0 (0)

≥ 20h

1 (25)

Pas connue

-

Très faible

1 (25)

Faible

1 (25)

Forte

1 (25)

Très forte

1 (25)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était sur la base d’une mesure d’ambiance.

TABLE 14. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU 1,2-DICHLORÉTHANE (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Mesure de prévention

Protection collective

Protection personnelle

Pas de protection

1 (25)

Ventilation

2 (50)

Aspiration

1 (25)

Hotte à flux laminaire

2 (50)

Système fermé

0 (0)

Autre

0 (0)

Pas de protection

1 (25)

Peau

3 (75)

Poumons

1 (25)

Yeux

3 (75)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 15. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU 1,2-DICHLORÉTHANE
(N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Production, fabrication

2 (50)

Entreprises de services
Etudes, recherche et développement, méthodes

1 (25)
1 (25)

Hommes

2 (50)

Femmes

2 (50)

< 25 Ans

1 (25)

25 - 29 Ans

1 (25)

30 - 39 Ans

2 (50)

40 - 49 Ans

0 (0)

≥ 50 Ans

0 (0)

Fonctions des employés participants exposés à 1,2-dichloréthane : technicien de laboratoire, peintre
de revêtements en poudre, doctorat en chimie et fabrication de palettes en plastique.

TABLE 16. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU 1,2-DICHLORÉTHANE (N =
4) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Autres activités scientifiques et techniques
spécialisées
Autres services personnels

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (25)
1 (25)

Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Education

1 (25)

> 200 travailleurs

1 (25)

51 - 200 travailleurs

1 (25)

21 - 50 travailleurs

1 (25)

6 - 20 travailleurs

1 (25)

< 6 travailleurs

0 (0)
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1 (25)

5. Chloroforme
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 10 (1.5%).

TABLE 17. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU CHLOROFORME (N = 10).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
8 (80)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

1 (10)

10 à 20h

1 (10)

≥ 20h

0 (0)

Pas connue

-

Très faible

7 (70)

Faible

1 (10)

Forte

2 (20)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

* Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé sur la base d’une estimation.

TABLE 18. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CHLOROFORME (N = 10).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (20)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

3 (30)

Aspiration

3 (30)

Hotte à flux laminaire

3 (30)

Système fermé

0 (0)

Autre

0 (0)

Pas de protection

2 (20)

Peau

6 (60)

Poumons

3 (30)

Yeux

6 (60)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 19. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CHLOROFORME (N =
10).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (10)

Caractéristique
Entreprises de services

Fonction principale

Sexe

Âge

Nettoyage, gardiennage, entretien ménager

1 (10)

Maître nageur/nettoyeur de piscine communale

1 (10)

Etudes, recherche et développement, méthodes

5 (50)

Pharmacie

1 (10)

Soins

1 (10)

Hommes

7 (70)

Femmes

3 (30)

< 25 Ans

1 (10)

25 - 29 Ans

3 (30)

30 - 39 Ans

2 (20)

40 - 49 Ans

2 (20)

≥ 50 Ans

2 (20)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au chloroforme: technicien de
laboratoire, maître nageur/nettoyeur de piscine communale, ingénieur de recherche, doctorat en
chimie, aide pharmacien, infirmière, chercheur, professeur.

TABLE 20. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CHLOROFORME (N = 10)
SELON LE CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Services liés aux constructions, aménagement
paysage
Autres activités scientifiques et techniques
spécialisées
Administration publique et défense, assurance
sociale obligatoire
Éducation

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (10)
1 (10)
2 (20)
4 (40)

Fabrication de matières premières et de produits
pharmaceutiques
Commerce de détail, excluant les échanges de
voitures et de motocyclettes
> 200 travailleurs

1 (10)

51 - 200 travailleurs

3 (30)

1 (10)
6 (60)

21 - 50 travailleurs

0 (0)

6 - 20 travailleurs

1 (10)

< 6 travailleurs

0 (0)
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6. Benzène
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 44 (6,6 %).

TABLE 21. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU BENZÈNE (N = 44).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
24 (54,5)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

2 à 10h

12 (27)

10 à 20h

1 (2)

≥ 20h

Intensité*

6 (13,5)

Pas connue

1 (2)

Très faible

29 (66)

Faible

12 (27)

Forte

3 (7)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 38 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 6 travailleurs
sur la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 22. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU BENZÈNE (N = 44).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
17 (39)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

22 (50)

Aspiration

7 (16)

Hotte à flux laminaire

1 (2)

Système fermé

4 (9)

Autre

5 (11)

Pas de protection

12 (27)

Peau

30 (68)

Poumons

11 (25)

Yeux

22 (50)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 44 travailleurs qui ont été exposés au benzène, il y a 7 travailleurs (16 %) qui n’ont pas utilisé
des moyens de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

TABLE 23. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES

QUI N’ONT PAS UTILISÉ DES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE

OU DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (N = 7) AU BENZÈNE.
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
5 (71)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

2 à 10h

1 (14,5)

10 à 20h

0 (0)

≥ 20h

Intensité

1 (14,5)

Pas connue

0 (0)

Très faible

6 (85,5)

Faible

1 (14,5)

Forte

0 (0)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

TABLE 24. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU BENZÈNE (N = 44).
Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Entreprises de services
Manutention, magasinage, logistique
Commerce et vente
Installation, réparation, maintenance
Etudes, recherche et développement, méthodes
Production, fabrication
Nettoyage, gardiennage, entretien ménager
Soin
Construction
Autre
Hommes

42 (95,5)

Femmes

2 (4,5)

< 25 Ans

4 (9)

25 - 29 Ans
Âge

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (4,5)
3 (7)
1 (2)
15 (34,5)
2 (4,5)
10 (23)
2 (4,5)
1 (2)
4 (9)
4 (9)

9 (20,5)

30 - 39 Ans

14 (32)

40 - 49 Ans

9 (20,5)

≥ 50 Ans

8 (18)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au benzène : ouvrier des espaces
verts/ouvrier forestier, nettoyeur industriel, inspecteur autosécurité, technicien de laboratoire,
soudeur/mécanicien, opérateur maintenance, operator production, opérateur machines, chef
d’équipe construction, fraiseur, technicien, ouvrier voirie, gestionnaire de site, bricoleur, monteur,
conducteur, maçon, professeur, pompiste et garagiste.

244

TABLE 25. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU BENZÈNE(N = 44) SELON LES
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Commerce de gros et de détail et entretien et réparation de
véhicules automobiles et de motocyclettes
Autres services personnels
Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des machines et
équipements
Services liés aux constructions; aménagement paysager
Fabrication de machines, équipements et outillages
Fabrication de produits chimiques
Fabrication de matières premières et de produits pharmaceutiques
Impression, reproduction de supports enregistrés
Architectes et ingénieurs; essais et essais techniques
Administration publique et défense; assurance sociale obligatoire
Autres activités scientifiques et techniques spécialisées
Commerce de détail, excluant les échanges de voitures et de
motocyclettes
Routes et construction
Activités de stockage et services auxiliaires des transports
Transport terrestre et transport par conduites
Construction de bâtiments, développement de projets de
construction
Production et distribution de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de
l'air conditionné
Education
Pas connu
> 200 travailleurs

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
5 (11)
1 (2)
4 (6)
2 (4,5)
5 (11)
4 (6)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
7 (9)
1 (2)
2 (4,5)
2 (4,5)
2 (4,5)
2 (4,5)
2 (4,5)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
14 (32)

51 - 200 travailleurs

14 (32)

21 - 50 travailleurs

7 (16)

6 - 20 travailleurs

8 (18)

< 6 travailleurs

1 (2)
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7. Toluène
Nombre de travailleurs dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à l’étude
PROBE : 67 (10 %).

TABLE 26. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU TOLUÈNE (N = 67).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
35 (52)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

2 à 10h

20 (30)

10 à 20h

5 (7,5)

≥ 20h

Intensité*

6 (9)

Pas connue

1 (1,5)

Très faible

28 (42)

Faible

28 (42)

Forte

8 (12)

Très forte

0 (0)

Pas connue

3 (4)

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 5 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 12 travailleurs
sur la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 27. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU TOLUÈNE (N = 67).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
24 (36)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

36 (54)

Aspiration

13 (20)

Hotte à flux laminaire

3 (4,5)

Système fermé

5 (7,5)

Autre

5 (7,5)

Pas de protection

11 (16)

Peau

49 (73)

Poumons

23 (34)

Yeux

26 (39)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 67 travailleurs exposés au Toluène, il y a 8 travailleurs (12 %) qui n’ont pas utilisé des moyens
de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

TABLE 28. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES QUI N’ONT PAS UTILISÉ DES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE OU
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU TOLUÈNE (N = 8).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
6 (75)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité

2 à 10h

0 (0)

10 à 20h

1 (12,5)

≥ 20h

1 (12,5)

Pas connue

0 (0)

Très faible

5 (62,5)

Faible

1 (12,5)

Forte

1 (12,5)

Très forte

0 (0)

Pas connue

1 (12,5)

TABLE 29. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU TOLUÈNE (N = 67).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Construction

7 (10)

Manutention, magasinage, logistique
Commerce et vente
Installation, réparation, maintenance
Production, fabrication
Etudes, recherche et développement, méthodes
Nettoyage, gardiennage, entretien ménager
Soin
Autre

3 (4,5)
2 (3)
21 (31)
17 (25)
5 (7,5)
5 (7,5)
3 (4,5)
4 (6)

Hommes

59 (88)

Femmes

8 (12)

< 25 Ans

4 (6)

25 - 29 Ans

8 (12)

30 - 39 Ans

21 (31,5)

40 - 49 Ans

21 (31,5)

≥ 50 Ans

2 (19)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au Toluène: opérateur de production,
technicien de laboratoire, nettoyeur industriel, responsable d’entrepôt, chef d’équipe (maintenance),
opérateur de maintenance, nettoyage public, ambulancier, processeur de métal/soudeur, couvreur,
ouvrier des espaces verts, mécanicien, professeur coiffure/esthétique, bricoleur, menuisier,
imprimeur, chercheur, peintre, ouvrier routier etc.
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TABLE 30. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU TOLUÈNE
(N = 67) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique
Travaux de construction spécialisés

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
5 (7,5)

Commerce de détail, excluant les échanges de
voitures et de motocyclettes
Commerce de gros et échanges commerciaux, à
l'exception du commerce des véhicules à moteur et
motos
Commerce de gros et de détail et entretien et
réparation de véhicules automobiles et de
motocyclettes
Construction de bâtiments, développement de projets
de construction
Transport terrestre et transport par conduites

1 (1,5)

Construction de routes et de voies d'eau

1 (1,5)

Éducation
Soins de santé humaine
Administration publique et défense; assurance sociale
obligatoire
Services sociaux avec logement
Services liés aux constructions; aménagement
paysager
Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des
machines et équipements
Fabrication de produits chimiques
Fabrication de matières premières et de produits
pharmaceutiques
Fabrication de machines, équipements et outillages
Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques
Fabrication de papier et de produits en papier
Fabrication de meubles
Services de réparation et d'installation de machines et
d'équipement
Impression, reproduction de supports enregistrés
Location et bail
Autres services personnels
Prestateurs d’hébergement

6 (9)
1 (1,5)
7 (10)

> 200 travailleurs

23 (34)

51 - 200 travailleurs

21 (31)

21 - 50 travailleurs

10 (15)

6 - 20 travailleurs

10 (15)

< 6 travailleurs

1 (1,5)

4 (6)

1 (1,5)
2 (3)

2 (3)
3 (4)
5 (7,5)
6 (9)
4 (6)
4 (6)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
4 (6)
3 (4)
1 (1,5)
1 (1,5)

3 (5)
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8. Méthylisobutylcétone (MIBK)
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 21 (3 %).

TABLE 31. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE (N = 21).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
10 (48)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

2 à 10h

9 (43)

10 à 20h

1 (4,5)

≥ 20h

Intensité*

0 (0)

Pas connue

1 (4,5)

Très faible

8 (38)

Faible

8 (38)

Forte

3 (15)

Très forte

1 (4,5)

Pas connue

1 (4,5)

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 10 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 11 travailleur
sur la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 32. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE (N = 21).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
4 (19)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Ventilation

13 (62)

Aspiration

10 (48)

Hotte à flux laminaire

1 (4.5)

Système fermé

6 (29)

Autre

1 (4,5)

Pas de protection
Protection personnelle

0 (0)

Peau

20 (95)

Poumons

15 (71)

Yeux

17 (81)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.

TABLE 33. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES QUI SONT PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE (N = 21).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Caractéristique
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Fonction principale

Sexe

Production, fabrication
Soin
Etudes, recherche et développement, méthodes
Installation, réparation, maintenance
Autre

15 (71)
1 (4,5)
2 (10)
1 (4,5)
2 (10)

Hommes

19 (90)

Femmes

2 (10)

< 25 Ans
Âge

0 (0)

25 - 29 Ans

3 (14,5)

30 - 39 Ans

3 (14,5)

40 - 49 Ans

8 (38)

≥ 50 Ans

7 (33)

Fonctions des employés participants exposés à méthylisobutylcétone: opérateur machines,
ambulancier, opérateur emballage, technicien de ligne, électrotechnicien, chef d'équipe acier,
pulvérisateur adhésif, peintre, opérateur (moulage, procès, chimie), technicien de laboratoire,
opérateur production et esthéticienne.

TABLE 34. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE (N
= 21) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Fabrication de matières premières et de produits
pharmaceutiques
Fabrication d'autres produits chimiques
Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Fabrication de machines, équipements et
outillages
Fabrication d'autres moyens de transport
Commerce de gros et médiation commerciale, à
l'exception du commerce des véhicules à moteur
Soins de santé humaine
> 200 travailleurs

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
7 (33)
7 (33)
3 (14)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
14 (67)

51 - 200 travailleurs

5 (24)

21 - 50 travailleurs

1 (4.5)

6 - 20 travailleurs

0 (0)

< 6 travailleurs

1 (4.5)
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9. Formaldéhyde
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 26 (4 %).

TABLE 35. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU FORMALDÉHYDE (N = 26).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
12 (46)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

7 (27)

10 à 20h

6 (23)

≥ 20h

1 (4)

Pas connue

-

Très faible

15 (57.5)

Faible

2 (7.5)

Forte

8 (31)

Très forte

0 (0)

Pas connue

1 (4)

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’intensité d’exposition était déterminée pour 19 travailleurs sur base d’une estimation et pour 7 travailleurs sur
base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 36. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU FORMALDÉHYDE (N = 26).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
11 (42)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

8 (31)

Aspiration

5 (19)

Hotte à flux laminaire

3 (12)

Système fermé

1 (4)

Autre

1 (4)

Pas de protection

6 (23)

Peau

20 (77)

Poumons

5 (19)

Yeux

6 (23)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 26 travailleurs qui sont exposés au formaldéhyde, il y a 4 travailleurs (15%) qui n'ont pas
utilisé des moyens collectifs de protection ou des équipements de protection individuelle.

TABLE 37. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES QUI N’UTILISENT PAS DES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE OU
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU FORMALDÉHYDE (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (50)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité

2 à 10h

0 (0)

10 à 20h

1 (25)

≥ 20uh

1 (20)

Pas connue

0 (0)

Très faible

2 (50)

Faible

1 (25)

Forte

1 (25)

Très forte

0 (0)

Pas connue

0 (0)

TABLE 38. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU FORMALDÉHYDE (N =
26).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Production, fabrication
Soin
Autre
Etudes, recherche et développement, méthodes
Installation, réparation, maintenance
Nettoyage, gardiennage, entretien ménager

5 (19)
8 (31)
4 (15)
5 (19)
2 (8)
2 (8)

Hommes

12 (46)

Femmes

14 (54)

< 25 Ans

2 (8)

25 - 29 Ans

6 (23)

30 - 39 Ans

4 (15.5)

40 - 49 Ans

4 (15.5)

≥ 50 Ans

10 (38)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au formaldéhyde: chef d’équipe/procesoperator, technicien de ligne, esthéticienne, pharmacien, professeur coiffure/esthétique, menuisier,
vétérinaire , opérateur emballage, électrotechnicien, doctorat en chimie, maintenance, commis de
cuisine, technologue de laboratoire, assistant scientifique et infirmière.
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TABLE 39. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU FORMALDÉHYDE (N = 26)
SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (4)

Caractéristique
Fabrication de produits chimiques
Secteurs

Taille de
l’entreprise

Fabrication de matières premières et de produits
pharmaceutiques
Fabrication de produits en caoutchouc ou en plastique
Fabrication de métaux sous forme primaire
Fabrication de machines, équipements et outillages
Services de réparation et d'installation de machines et
d'équipement
Commerce de gros et médiation commerciale, à
l'exception du commerce des véhicules à moteur
Commerce de détail, excluant les échanges de voitures
et de motocyclettes
Éducation
Soins de santé humaine
Services sociaux avec logement
Services vétérinaires
Pas connu
> 200 travailleurs
51 - 200 travailleurs

2 (7.5)
1 (4)
1(4)
2 (7.5)
1 (4)
1 (4)
2 (7.5)
4 (15)
7 (27)
2 (7.5)
1 (4)
1 (4)
20 (76.5)
2 (7.5)

21 - 50 travailleurs

0 (0)

6 - 20 travailleurs

2 (7.5)

< 6 travailleurs

2 (7.5)
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10. Amiante
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 26 (4 %).

TABLE 40. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES A AMIANTE (N = 26).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
23 (88)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

0 (0)

10 à 20h

0 (0)

≥ 20h

1 (4)

Pas connue

2 (8)

Très faible

22 (84)

Faible

3 (12)

Forte

0 (0)

Très forte

0 (0)

Pas connue

1 (4)

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 24 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 2 travailleurs
sur la base d’une mesure (mesure d’ambiance).

TABLE 41. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS À L’AMIANTE (N = 26).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
17 (65)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

3 (12)

Aspiration

1 (4)

Hotte à flux laminaire

1 (4)

Système fermé

1 (4)

Autre

4 (15)

Pas de protection

9 (35)

Peau

12 (46)

Poumons

17 (65)

Yeux

5 (19)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 26 travailleurs exposés à l’amiante, il y a 5 travailleurs (19 %) qui n’utilisent pas des moyens
de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

TABLE 42. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES QUI N’UTILISENT PAS DES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE OU
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE À L’AMIANTE (N = 5).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
4 (80)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité

2 à 10h

0 (0)

10 à 20h

0 (0)

≥ 20h

1 (20)

Pas connue

0 (0)

Très faible

4 (80)

Faible

0 (0)

Forte

0 (0)

Très forte

0 (0)

Pas connue

1 (20)

TABLE 43. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EN CONTACT AVEC L‘AMIANTE (N =
26).
Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Construction
Installation, réparation, maintenance
Entreprises de services
Production, fabrication
Autre

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
9 (35)
10 (38)
1 (4)
2 (8)
4 (15)

Hommes

26 (100)

Femmes

0 (0)

< 25 Ans

1 (4)

25 - 29 Ans

2 (8)

30 - 39 Ans

7 (27)

40 - 49 Ans

6 (23)

≥ 50 Ans

10 (38)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés à l’amiante: agent-rechercheur securité,
couvreur, travailleur des espaces verts, inspecteur casino, travailleur routier, opérateur maintenance,
inspecteur, électricien, menuisier, monteur, ouvrier communal, controleur de qualité, maçon,
pompier, opérateur béton, technicien et gestionnaire de site.

255

TABLE 44. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFFESSIONNELLEMENT EN CONTACT AVEC L’AMIANTE (N = 26)
SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique
Fabrication de produits chimiques

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (4)

Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques
Services de réparation et d'installation de
machines et d'équipement
Construction de bâtiments, développement de
projets de construction
Travaux de construction spécialisés
Télécommunications
Architectes et ingénieurs, essais et essais
techniques
Administration publique et défense; assurance
sociale obligatoire
Autres services personnels
Loterie et jeux de hasard
> 200 travailleurs

1 (4)
1 (4)
10 (38)

51 - 200 travailleurs

6 (23)

21 - 50 travailleurs

2 (8)

6 - 20 travailleurs

3 (12)

< 6 travailleurs

4 (15)
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2 (8)
1 (4)
1 (4)
5 (19)
6 (23)
1 (4)
1 (4)
6 (23)

11. Fibres céramiques réfractaires
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 15 (2 %).

TABLE 45. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AUX FIBRES CÉRAMIQUES RÉFRACTAIRES (N = 15).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
7 (47)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

2 (13)

10 à 20h

5 (33)

≥ 20h

0 (0)

Pas connue

1 (7)

Très faible

7 (47)

Faible

8 (53)

Forte

0 (0)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 13 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 2 travailleurs
sur la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 46. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX FIBRES CÉRAMIQUES RÉFRACTAIRES (N = 15).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
3 (20)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

9 (60)

Aspiration

4 (27)

Hotte à flux laminaire

0 (0)

Système fermé

2 (13)

Autre

0 (0)

Pas de protection

5 (33)

Peau

9 (60)

Poumons

6 (40)

Yeux

8 (53)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 47. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX FIBRES CÉRAMIQUES
RÉFRACTAIRES (N = 15).
Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Installation, réparation, maintenance
Production, fabrication
Nettoyage, gardiennage, entretien ménager
Etudes, recherche et développement, méthodes
Soin

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
6 (40)
4 (27)
1 (6.5)
3 (20)
1 (6.5)

Hommes

15 (100)

Femmes

0 (0)

< 25 Ans

1 (6.5)

25 - 29 Ans

4 (27)

30 - 39 Ans

4 (27)

40 - 49 Ans

2 (12.5)

≥ 50 Ans

4 (27)

Fonctions des employés participants exposés à Fibres céramiques réfractaires: nettoyeur industriel,
opérateur machines, chef d’équipe/proces-opérateur, soudeur, ingénieur de recherche, carrossier,
technicien, menuisier et gestionnaire de site.

TABLE 48. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX FIBRES CÉRAMIQUES
RÉFRACTAIRES (N = 15) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique
Fabrication de métaux sous forme primaire
Secteurs

Taille de
l’entreprise

Fabrication de machines, équipements et
outillages n.c.a.
Production et distribution de l'électricité, du gaz,
de la vapeur et de l'air conditionné
Travaux de construction spécialisés
Commerce de gros et de détail et entretien et
réparation de véhicules automobiles et de
motocyclettes
Autres services personnels
Services liés aux constructions; aménagement
paysager
Administration publique et défense; assurance
sociale obligatoire
Éducation
Soins de santé humaine
> 200 travailleurs

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (12.5)
1 (6.5)
1 (6.5)
4 (27)
1 (6.5)

1 (6.5)
1 (6.5)
1 (6.4)
2 (12.5)
1 (6.4)
9 (60)

51 - 200 travailleurs

3 (20)

21 - 50 travailleurs

1 (7)

6 - 20 travailleurs

2 (13)

< 6 travailleurs

0 (0)
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12. Poussière de bois
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 60 (9 %).

TABLE 49. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES À LA POUSSIÈRE DE BOIS (N = 60).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
24 (40)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

10 (17)

10 à 20h

9 (15)

≥ 20h

15 (25)

Pas connue

2 (3)

Très faible

19 (31.5)

Faible

22 (36.5)

Forte

12 (20)

Très forte

1 (2)

Pas connue

6 (10)

* Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 58 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 2 travailleur sur
la base d’une mesure (mesure d’ambiance).

TABLE 50. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES DE BOIS (N = 60).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Mesure de prévention

Protection collective

Pas de protection

28 (47)

Ventilation

19 (32)

Aspiration

12 (20)

Hotte à flux laminaire
Système fermé

Protection personnelle

0 (0)
1 (1.5)

Autre

9 (15)

Pas de protection

31 (52)

Peau

13 (22)

Poumons

23 (38)

Yeux

13 (22)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 60 travailleurs professionnellement exposés aux poussières de bois, il y a 20 travailleurs (32
%) qui n’ont pas utilisé des moyens de protection collective ou des équipements de protection
individuelle.

TABLE 51. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES QUI N’UTILISENT PAS DES MOYENT DE PROTECTION COLLECTIVE NI
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AUX POUSSIÈRES DE BOIS (N = 20).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
10 (50)

Paramètre d’exposition
< 2h
2 à 10h
Durée

Intensité

3 (15)

10 à 20h

1 (5)

≥ 20h

4 (20)

Pas connue

2 (10)

Très faible

7 (35)

Faible

8 (40)

Forte

3 (15)

Très forte

0 (0)

Pas connue

2 (10)

TABLE 52. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES DE BOIS
(N = 60).
Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Construction
Manutention, magasinage, logistique
Installation, réparation, maintenance
Production, fabrication
Nettoyage, gardiennage, entretien ménager
Soin
Etudes, recherche et développement, méthodes
Autre

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
15 (25)
10 (16.5)
13 (21.5)
14 (23)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
5 (8)

Hommes

58 (97)

Femmes

2 (3)

< 25 Ans

5 (8)

25 - 29 Ans

4 (7)

30 - 39 Ans

19 (32)

40 - 49 Ans

15 (25)

≥ 50 Ans

17 (28)

Fonctions des employés participants exposés à Poussière de bois: couvreur, ouvrier des espaces
verts, nettoyeur après incendie, opérateur auxiliaire, responsable d’entrepôt, soudeur, chef d’équipe
bâtiment, menuisier, opérateur maintenance, bricoleur, ouvrier, peintre, ouvrier forestier, maçon,
jointoyeur, manutentionnaire, chercheur, poseur de papier peint, réparateur, professeur de travail
du bois, , employé logistique et gestionnaire de site.
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TABLE 53. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES DE BOIS
(N = 60) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique
Fabrication de produits chimiques

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Fabrication de produits en caoutchouc ou en
plastique
Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques
Fabrication de métaux sous forme primaire
Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de meubles
Services de réparation et d'installation de
machines et d'équipement
Construction de bâtiments, développement de
projets de construction
Travaux de construction spécialisés
Commerce ee gros et médiation commerciale, à
l'exception du commerce des véhicules à moteur
Transport terrestre et transport par conduites
Fourniture d'hébergement
Travaux de recherche et développement dans le
domaine scientifique
Autres services personnels
Services liés aux constructions; aménagement
paysager
Administration publique et défense; assurance
sociale obligatoire
Éducation
Soins de santé humaine
Services sociaux avec logement
Pas connu

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (3)
1 (1.5)
3 (5)
1 (1.5)
1 (1.5)
1 (1.5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
11 (18)
5 (8)
5 (8)
1 (1.5)
1 (1.5)
4 (7)
2 (3)
7 (11.5)
1 (1.5)
1 (1.5)
2 (3)
1 (1.5)

> 200 travailleurs

20 (33)

51 - 200 travailleurs

14 (23)

21 - 50 travailleurs

9 (15)

6 - 20 travailleurs

11 (18)

< 6 travailleurs

6 (10)
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13. Silice cristalline
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 40 (6 %).

TABLE 54. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES À LA SILICE CRISTALLINE (N = 40).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
13 (32.5)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

2 à 10h

16 (40)

10 à 20h

4 (10)

≥ 20h

Intensité*

7 (17.5)

Pas connue

-

Très faible

12 (30)

Faible

22 (55)

Forte

6 (15)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 37 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 3 travailleur sur
la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 55. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS À LA SILICE CRISTALLINE (N = 40).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Mesure de prévention

Protection collective

Protection personnelle

Pas de protection

17 (42.5)

Ventilation

17 (42.5)

Aspiration

8 (20)

Hotte à flux laminaire

1 (2.5)

Système fermé

2 (5)

Autre

4 (10)

Pas de protection

17 (42.5)

Peau

9 (22.5)

Poumons

20 (50)

Yeux

14 (35)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 40 travailleurs professionnellement exposés à la silice cristalline, il y a 8 travailleurs (20 %) qui
n’utilisent pas de moyens de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

TABLE 56. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES QUI N’UTILISENT PAS DE MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE OU
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE À LA SILICE CRISTALLINE (N = 8).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
5 (62,5)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité

2 à 10h

1 (12,5)

10 à 20h

0 (0)

≥ 20h

2 (25)

Pas connue

0 (0)

Très faible

2 (25)

Faible

4 (50)

Forte

2 (25)

Très forte

0 (0)

Pas connue

0 (0)

TABLE 57. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS À LA SILICE CRISTALLINE (N
= 40).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Construction
Manutention, magasinage, logistique
Etudes, recherche et développement, méthodes
Production, fabrication
Installation, réparation, maintenance
Autre

12 (30)
3 (7.5)
4 (10)
13 (32.5)
7 (17.5)
1 (2.5)

Hommes

39 (98.5)

Femmes

1 (1.5)

< 25 Ans

2 (5)

25 - 29 Ans

4 (10)

30 - 39 Ans

7 (17.5)

40 - 49 Ans

19 (47.5)

≥ 50 Ans

8 (20)

Fonctions des employés participants exposés à la silice cristalline: ouvrier béton, opérateur
machines, opérateur maintenance, chef d’équipe/proces-opérateur, ingénieur de projet, tailleur de
pierre, soudeur, menuisier, opérateur machines, maçon, électricien, doctorat en chimie, dentiste,
chercheur, ouvrier de construction, peintre, ouvrier d'entrepôt, travailleur de pierre naturelle,
batelier, ouvrier forages, conseiller en prévention et préparateur d'acier et d'échantillons de sol.
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TABLE 58. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS À LA SILICE CRISTALLINE (N = 40)
SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques
Fabrication de métaux sous forme primaire
Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Autre industrie
Production et distribution de l'électricité, du gaz, de
la vapeur et de l'air conditionné
Construction de bâtiments, développement de
projets de construction
Construction de routes et voies navigables
Travaux de construction spécialisés
Autres activités scientifiques et techniques
spécialisées
Autres services personnels
Administration publique et défense; assurance
sociale obligatoire
Éducation
Services sociaux avec logement
Pas connu
> 200 travailleurs

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
6 (15)
3 (7.5)
3 (7.5)
1 (2.5)
1 (2.5)
6 (15)
3 (7.5)
8 (20)
1 (2.5)
1 (2.5)
2 (5)
2 (5)
1 (2.5)
1 (2.5)
24 (60)

51 - 200 travailleurs

5 (12.5)

21 - 50 travailleurs

3 (7.5)

6 - 20 travailleurs

6 (15)

< 6 travailleurs

2 (5)
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14. Poussières de peinture
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 12 (2 %).

TABLE 59. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES À LA POUSSIÈRE DE PEINTURE (N = 12).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
6 (50)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

3 (25)

10 à 20h

2 (17)

≥ 20h

1 (8)

Pas connue

-

Très faible

5 (42)

Faible

3 (25)

Forte

3 (25)

Très forte

1 (8)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 11 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 1 travailleur sur
la base d’une mesure (mesure d’ambiance).

TABLE 60. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX POUSSIÈRES DE PEINTURE (N = 12).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
3 (25)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

7 (58)

Aspiration

5 (42)

Hotte à flux laminaire

1 (8)

Système fermé

1 (8)

Autre

2 (17)

Pas de protection

1 (8)

Peau

10 (83)

Poumons

10 (83)

Yeux

9 (75)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 61. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS À LA POUSSIÈRE DE
PEINTURE (N = 12).
Caractéristique
Fonction principale

Sexe

Âge

Installation, réparation, maintenance

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
9 (75)

Construction

1 (8)

Production, fabrication

2 (17)

Hommes

11 (92)

Femmes

1 (8)

< 25 Ans

1 (8)

25 - 29 Ans

2 (17)

30 - 39 Ans

3 (25)

40 - 49 Ans

5 (42)

≥ 50 Ans

1 (8)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés à poussière de peinture: maintenance,
carrossier, mécanicien, peintre, imprimeur.

TABLE 62. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS À LA POUSSIÈRE DE PEINTURE (N
= 12) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE.
Caractéristique
Secteurs

Taille de
l’entreprise

Impression, reproduction de supports
enregistrés
Fabrication de produits chimiques

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (8)
2 (17)

Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Construction de bâtiments, développement de
projets de construction
Commerce de gros et de détail et entretien et
réparation de véhicules automobiles et de
motocyclettes
Autres activités scientifiques et techniques
spécialisées
> 200 travailleurs

2 (17)

51 - 200 travailleurs

2 (17)

21 - 50 travailleurs

2 (17)

6 - 20 travailleurs

4 (33)

< 6 travailleurs

1 (8)
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2 (17)
4 (33)

1 (8)
3 (25)

15. Fumées de soudure
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon des travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 77 (11,5 %).

TABLE 63. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AUX FUMÉES DE SOUDURE (N = 77).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
32 (42)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

14 (18)

10 à 20h

14 (18)

≥ 20h

17 (22)

Pas connue

-

Très faible

28 (36)

Faible

24 (31)

Forte

22 (29)

Très forte

0 (0)

Pas connue

3 (4)

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 64 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 13 travailleur
sur la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 64. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX FUMÉES DE SOUDURE (N = 77).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
16 (21)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

53 (69)

Aspiration

33 (43)

Hotte à flux laminaire

1 (1)

Système fermé

2 (3)

Autre

10 (13)

Pas de protection

26 (34)

Peau

34 (44)

Poumons

31 (40)

Yeux

42 (55)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 77 travailleurs professionnellement exposés aux fumées de soudure, il y a 6 travailleurs (8 %)
qui n’utilisent pas de moyens de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

TABLE 65. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES QUI N’UTILISENT PAS DES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE OU
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AUX FUMÉES DE SOUDURE (N = 6).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
3 (50)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité

2 à 10h

1 (17)

10 à 20h

0 (0)

≥ 20h

2 (33)

Pas connue

0 (0)

Très faible

3 (50)

Faible

0 (0)

Forte

2 (33)

Très forte

0 (0)

Pas connue

1 (17)

TABLE 66. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELEMENT EXPOSÉS AUX FUMÉES DE SOUDURE
(N = 77).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Construction
Manutention, magasinage, logistique
Installation, réparation, maintenance
Production, fabrication
Etudes, recherche et développement, méthodes
Soin
Autre

5 (6)
3 (4)
31 (40)
32 (42)
1 (1)
1 (1)
4 (5)

Hommes

68 (88)

Femmes

9 (12)

< 25 Ans

3 (4)

25 - 29 Ans

10 (13)

30 - 39 Ans

23 (30)

40 - 49 Ans

18 (23)

≥ 50 Ans

23 (30)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés aux fumées de soudure: installateur de
chauffage, fraiseur/tourneur, opérateur fonderie, opérateur auxiliaire, soudeur, opérateur machines,
mécanicien, travailleur du métal, monteur, opérateur maintenance, chef d’équipe, aiguiseur,
gestionnaire de site, menuisier, bricoleur, plombier, maçon, chercheur, ouvrier, conseiller en
prévention, responsable d’un garage.
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TABLE 67. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX FUMÉES DE SOUDURE
(N = 77) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
6 (8)

Caractéristique
Fabrication de produits chimiques

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Fabrication de métaux sous forme primaire
Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des machines et
équipements
Fabrication de produits informatiques et de produits électroniques et
optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines, équipements et outillages.
Services de réparation et d'installation de machines et d'équipement
Production et distribution de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de l'air
conditionné
Construction de bâtiments, développement de projets de construction
Construction des routes et voies navigables
Travaux de construction spécialisés
Commerce de gros et de détail et entretien et réparation de véhicules
automobiles et de motocyclettes
Commerce de gros et médiation commerciale, à l'exception du
commerce des véhicules à moteur et des motocycles
Activités de stockage et de transport
Télécommunications
Autres services personnels
Services liés aux constructions; aménagement paysager
Administration publique et défense; assurance sociale obligatoire
Éducation
Soins de santé humaine
> 200 travailleurs

5 (6)
7 (9)
15 (19)

51 - 200 travailleurs

15 (20)

21 - 50 travailleurs

16 (22)

6 - 20 travailleurs

10 (13)

< 6 travailleurs

1 (1)
1 (1)
1 (1)
2 (3)
1 (1)
4 (5)
1 (1)
10 (13)
5 (6)
2 (3)
3 (5)
1 (1)
2 (3)
1 (1)
4 (5)
1 (1)
1 (1)
34 (44)

2 (3)
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16. Emissions de moteur diesel
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 91 (14 %).

TABLE 68. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AUX EMISSIONS DE MOTEUR DIESEL (N = 91).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
27 (30)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

36 (40)

10 à 20h

10 (11)

≥ 20h

18 (39)

Pas connue

-

Très faible

27 (30)

Faible

40 (44)

Forte

19 (21)

Très forte

2 (2)

Pas connue

3 (3)

* Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 85 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 6 travailleurs
sur la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 69. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX EMISSIONS DE MOTEUR DIESEL (N = 91).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
53 (58)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

28 (31)

Aspiration

18 (20)

Hotte à flux laminaire

1 (1)

Système fermé

1 (1)

Autre

13 (14)

Pas de protection

75 (82)

Peau

11 (12)

Poumons

4 (4)

Yeux

9 (10)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 91 travailleurs professionnellement exposés aux emissions de moteur diesel, il y a 49
travailleurs (54 %) qui n’utilisent pas de moyens de protection collective ou des équipements de
protection individuelle.

TABLE 70. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS QUI N’UTILISENT PAS DE MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE OU DES
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AUX EMISSIONS DE MOTEUR DIESEL (N = 49).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
16 (33)

Paramètre d’exposition
< 2h
2 à 10h
Durée

18 (37)

10 à 20h

4 (8)

≥ 20h

Intensité

10 (21)

Pas connue

0 (0)

Très faible

17 (36)

Faible

22 (45)

Forte

8 (17)

Très forte

1 (2)

Pas connue

0 (0)

TABLE 71. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX EMISSIONS DE
MOTEUR DIESEL (N = 91).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Entreprises de services
Manutention, magasinage, logistique
Commerce et vente
Installation, réparation, maintenance
Production, fabrication
Nettoyage, gardiennage, entretien ménager
Etudes, recherche et développement, méthodes
Soin
Construction
Autre

1 (1)
17 (19)
3 (3)
29 (32)
17 (19)
2 (2)
2 (2)
1 (1)
7 (8)
12 (13)

Hommes

89 (98)

Femmes

2 (2)

< 25 Ans

9 (10)

25 - 29 Ans

9 (10)

30 - 39 Ans

22 (24)

40 - 49 Ans

21 (23)

≥ 50 Ans

30 (33)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés aux emissions de moteur diesel:
conducteur, nettoyeur après incendie, secouriste, inspecteur autosécurité, chargeur/expéditeur,
soudeur/mécanicien, responsable d’entrepôt, nettoyage public, chef d’équipe, technicien,
maintenance, menuisier, inspecteur, bricoleur, facteur, électrotechnicien, gestionnaire de fret,
distribution de repas, forage au sol, opérateur, executif, ouvrier de production, jardinier, pompiste,
forage, surveillant du trafic, professeur, ouvrier de route et garagiste.
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TABLE 72. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AUX EMISSIONS DE MOTEUR
DIESEL (N = 91) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
8 (9)

Caractéristique
Fabrication de produits chimiques

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Fabrication de métaux sous forme primaire
Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des machines
et équipements
Fabrication de machines, équipements et outillages
Fabrication et montage de véhicules automobiles, remorques
et semi-remorques
Impression, reproduction de supports enregistrés
Construction de bâtiments, développement de projets de
construction
Travaux de construction spécialisés
Construction de route et voies navigables
Commerce de gros et de détail et entretien et réparation de
véhicules automobiles et de motocyclettes
Commerce de gros et médiation commerciale, à l'exception du
commerce des véhicules à moteur et des motocyclettes
Commerce de détail, excluant les échanges de voitures et de
motocyclettes
Transport terrestre et transport par conduites
Production et distribution de l'électricité, du gaz, de la vapeur
et de l'air conditionné
Activités de stockage et auxiliaires de transport
Architectes et ingénieurs, essais et essais techniques
Autres services personnels
Location et bail
Services liés aux constructions, aménagement paysager
Administration publique et défense; assurance sociale
obligatoire
Sports et loisirs
Services de sécurité et de traçage
Pas connu
> 200 travailleurs

4 (3)
1 (1)
1 (1)
6 (7)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
2 (2)
3 (3)
10 (11)
5 (5)
4 (3)
9 (10)
1 (1)
3 (3)
1 (1)
5 (5)
3 (3)
2 (2)
15 (16)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
39 (43)

51 - 200 travailleurs

22 (24)

21 - 50 travailleurs

14 (15)

6 - 20 travailleurs

12 (3)

< 6 travailleurs

4 (4)
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17. 4,4’-Diisocyanate de diphénylméthane (MBI)
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 11 (2 %).

TABLE 73. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU 4,4’-DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE (N = 11).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
6 (55)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

4 (36)

10 à 20h

1 (9)

≥ 20h

0 (0)

Pas connue

-

Très faible

6 (55)

Faible

3 (27)

Forte

2 (18)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé sur la base d’une estimation.

TABLE 74. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU 4,4’-DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE (N = 11).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
9 (82)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Protection personnelle

Ventilation

2 (18)

Aspiration

0 (0)

Hotte à flux laminaire

0 (0)

Système fermé

0 (0)

Autre

0 (0)

Pas de protection

5 (45)

Peau

6 (54)

Poumons

0 (0)

Yeux

1 (9)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 75. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU 4,4’-DIISOCYANATE DE
DIPHÉNYLMÉTHANE (N = 11).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
4 (36)

Caractéristique
Construction
Fonction principale

Sexe

Âge

Installation, réparation, maintenance

2 (18)

Nettoyage, gardiennage, entretien ménager

1 (9)

Production, fabrication

2 (18)

Soin

2 (18)

Hommes

7 (64)

Femmes

4 (36)

< 25 Ans

1 (9)

25 - 29 Ans

1 (9)

30 - 39 Ans

2 (18)

40 - 49 Ans

2 (18)

≥ 50 Ans

5 (46)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au 4,4’-Diisocyanate de
diphénylméthane : couvreur, aides ménagères, maintenance, entretien, installation de châssis en
aluminium, commis de cuisine, électrotechnicien, maçon, jointoyeur et chef d’équipe.

TABLE 76. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU 4,4’-DIISOCYANATE DE
DIPHÉNYLMÉTHANE (N = 11) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique
Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques
Fabrication de machines, équipements et
outillages
Travaux de construction spécialisés
Secteurs

Taille de
l’entreprise

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (9)
1 (9)
3 (27)

Construction de constructions; Développement
de Constructionprojecten
Fourniture de personnel

1 (9)

Administration publique et défense, assurance
sociale obligatoire
Services sociaux sans logement

1 (1)
3 (27)

> 200 travailleurs

7 (64)

51 - 200 travailleurs

1 (9)

21 - 50 travailleurs

1 (9)

6 - 20 travailleurs

1 (9)

< 6 travailleurs

1 (9)
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1 (9)

18. Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI)
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 4 (0,6 %).

TABLE 77. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU DIISOCYANATE D’HEXAMÉTHYLÈNE (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Paramètre d’exposition

Durée

Intensité*

< 2h

2 (50)

2 à 10h

1 (25)

10 à 20h

1 (25)

≥ 20h

0 (0)

Pas connue

-

Très faible

1 (25)

Faible

1 (25)

Forte

2 (50)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé sur la base d’une estimation.

TABLE 78. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU DIISOCYANATE D’HEXAMÉTHYLÈNE (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
3 (75)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Ventilation

1 (25)

Aspiration

0 (0)

Hotte à flux laminaire

0 (0)

Système fermé

0 (0)

Autre

0 (0)

Pas de protection
Protection personnelle

0 (0)

Peau

4 (100)

Poumons

0 (0)

Yeux

0 (0)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 79. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU DIISOCYANATE
D’HEXAMÉTHYLÈNE (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Nettoyage, gardiennage, entretien ménager

1 (25)

Production, fabrication

1 (25)

Soin

2 (50)

Hommes

0 ()

Femmes

4 (100)

< 25 Ans

0 (0)

25 - 29 Ans

1 (25)

30 - 39 Ans

2 (50)

40 - 49 Ans

0 (0)

≥ 50 Ans

1 (25)

Fonctions des employés participants exposés à hexamethyleen diisocyanaat: aide ménagère, aides
familiales et commis de cuisine.

TABLE 80. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU DIISOCYANATE
D’HEXAMÉTHYLÈNE (N = 4) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE.
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (25)

Caractéristique
Secteurs

Taille de
l’entreprise

Autres services personnels
Services sociaux sans logement

3 (75)

> 200 travailleurs

7 (64)

51 - 200 travailleurs

1 (9)

21 - 50 travailleurs

1 (9)

6 - 20 travailleurs

1 (9)

< 6 travailleurs

1 (9)
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19. Diisocyanate de toluène (TDI)
Il y avait deux (0,3%) travailleurs dans l’échantillon belge qui ont été exposés au diisocyanate de
toluène (TDI) au cours de la dernière semaine de travail. Il s'agissait d'une faible exposition d’une
durée de 2 à 10h, sans utilisation de moyens de protection collective ou des équipements de
protection individuelle. L’autre cas avait une exposition très faible d’une durée de moins de deux
heures, en utilisant une hotte à flux laminaire et des gants. Le travailleur de sexe masculin, de 24 ans
était couvreur et travaillait dans une entreprise de moins de 6 travailleurs salariés. Le second
travailleur concerné est de sexe féminin, âgé de 35 ans et travaillait avec un câblage d'assemblage
micro-électronique dans une entreprise de plus de 200 travailleurs.
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20. Cadmium
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 13 (2 %).

TABLE 81. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU CADMIUM (N = 13).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
5 (38.5)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

2 à 10h

7 (8)

10 à 20h

2 (15)

≥ 20h

Intensité*

5 (38.5)

Pas connue

-

Très faible

9 (70)

Faible

4 (3)

Forte

0 (0)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

* Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 5 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 8 travailleurs sur
la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 82. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CADMIUM (N = 13).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (15)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Ventilation

10 (77)

Aspiration

9 (82)

Hotte à flux laminaire

0 (0)

Système fermé

0 (0)

Autre

0 (0)

Pas de protection
Protection personnelle

0 (0)

Peau

11 (85)

Poumons

6 (46)

Yeux

6 (46)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 83. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CADMIUM (N = 13).
Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Manutention, magasinage, logistique
Installation, réparation, maintenance
Production, fabrication
Etudes, recherche et développement, méthodes

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (8)
4 (31)
6 (46)
2 (15)

Hommes

12 (92)

Femmes

1 (8)

< 25 Ans

0 (0)

25 - 29 Ans

1 (8)

30 - 39 Ans

4 (31)

40 - 49 Ans

5 (38)

≥ 50 Ans

3 (23)

Activité professionnelle des travailleurs participants exposés au cadmium: opérateur fonderie,
opérateur de machines, processeur de métal, aiguiseur, chef d’équipe/opérateur de procès,
chercheur, réparateur de conteneurs, préparateur acier et gestionnaire de site.

TABLE 84. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU CADMIUM
(N = 13) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Fabrication de matières premières et de produits
pharmaceutiques
Fabrication de métaux sous forme primaire
Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion
des machines et équipements
Services de réparation et d'installation de
machines et d'équipement
Autres services personnels
Éducation
> 200 travailleurs

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (8)
6 (46)
2 (15)
2 (15)
1 (8)
1 (8)
5 (38)

51 - 200 travailleurs

6 (46)

21 - 50 travailleurs

1 (8)

6 - 20 travailleurs

1 (8)

< 6 travailleurs

0 (0)
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21. Plomb et dérivés
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 23 (3 %).

TABLE 85. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU PLOMB ET DÉRIVÉS (N = 23).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
7 (30)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité*

2 à 10h

7 (30)

10 à 20h

3 (13)

≥ 20h

5 (22)

Pas connue

1 (4)

Très faible

14 (61)

Faible

4 (17)

Forte

4 (17)

Très forte

0 (0)

Pas connue

1 (4)

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé pour 15 travailleurs sur la base d’une estimation et pour 8 travailleurs
sur la base d’une mesure (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 86. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU PLOMB ET DÉRIVÉS (N = 23).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)

Mesure de prévention

Protection collective

Protection personnelle

Pas de protection

7 (30)

Ventilation

13 (57)

Aspiration

11 (48)

Hotte à flux laminaire

0 (0)

Système fermé

2 (9)

Autre

3 (13)

Pas de protection

9 (40)

Peau

13 (57)

Poumons

2 (9)

Yeux

4 (17)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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Sur les 23 travailleurs professionnellement exposés au plomb et dérivés, il y a 2 travailleurs (9 %) qui
n’utilisaient pas de moyens de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

TABLE 87. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES QUI N’UTILISAIENT PAS DE MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE OU
DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU PLOMB ET DÉRIVÉS (N = 2).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
1 (50)

Paramètre d’exposition
< 2h
Durée

Intensité

2 à 10h

1 (50)

10 à 20h

0 (0)

≥ 20h

0 (0)

Pas connue

0 (0)

Très faible

1 (50)

Faible

0 (0)

Forte

1 (50)

Très forte

0 (0)

Pas connue

0 (0)

TABLE 88. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU PLOMB ET DÉRIVÉS (N =
23).
Caractéristique

Fonction principale

Sexe

Âge

Construction
Installation, réparation, maintenance
Production, fabrication
Etudes, recherche et développement,
méthodes
Soin

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
4 (17)
6 (26)
9 (39)
3 (13)
1 (4)

Hommes

16 (60)

Femmes

7 (30)

< 25 Ans

1 (4)

25 - 29 Ans

2 (9)

30 - 39 Ans

10 (44)

40 - 49 Ans

5 (22)

≥ 50 Ans

5 (22)

Fonctions des employés participants exposés à plomb: couvreur, operator, métallurgie,
électrotechnicien, peintre, chercheur, plombier, maçon, professeur, garagiste.
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TABLE 98. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU PLOMB ET DÉRIVÉS (N = 23)
SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Caractéristique
Fabrication de produits chimiques

Secteurs

Taille de
l’entreprise

Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
2 (9)

Fabrication de matières premières et de
produits pharmaceutiques
Fabrication de métaux sous forme primaire
Fabrication de produits informatiques et de
produits électroniques et optiques
Fabrication de machines, équipements et
outillages
Construction de bâtiments, développement de
projets de construction
Travaux de construction spécialisés
Commerce de gros et de détail et entretien et
réparation de véhicules automobiles et de
motocyclettes
Télécommunications
Administration publique et défense, assurance
sociale obligatoire
Éducation
Soins de santé humaine
> 200 travailleurs

2 (9)
1 (4)
14 (61)

51 - 200 travailleurs

3 (13)

21 - 50 travailleurs

0 (0)

6 - 20 travailleurs

3 (13)

< 6 travailleurs

3 (13)
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1 (4)
2 (9)
1 (4)
1 (4)
2 (9)
8 (35)
1 (4)

1 (4)
1 (4)

22. Béryllium
Nombre de travailleurs exposés dans l’échantillon de travailleurs belges (n = 666) qui ont participé à
l’étude PROBE : 4 (0,6 %).

TABLE 99. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES AU BÉRYLLIUM (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
0 (0)

Paramètre d’exposition
< 2h
2 à 10h
Durée

0 (0)

10 à 20h

0 (0)

≥ 20h

Intensité*

4 (100)

Pas connue

-

Très faible

4 (100)

Faible

0 (0)

Forte

0 (0)

Très forte

0 (0)

Pas connue

-

*Intensité:
Très faible : Légèrement supérieure à celle de la population générale ou à la limite de la détection
Faible : inférieure à 50% de la valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Forte: autour de 50% de la VLEP
Très forte: pouvant dépasser de la VLEP
* L’Intensité d’exposition était déterminé sur la base des mesures (mesure d’ambiance et/ou biomonitoring).

TABLE 100. MESURES DE PRÉVENTION APPLIQUÉES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS BELGES
PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU BÉRYLLIUM (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
0 (0)

Mesure de prévention
Pas de protection

Protection collective

Ventilation

4 (100)

Aspiration

4 (100)

Hotte à flux laminaire

0 (0)

Système fermé

1 (25)

Autre

0 (0)

Pas de protection
Protection personnelle

0 (0)

Peau

4 (100)

Poumons

0 (0)

Yeux

0 (0)

N.B. La somme est supérieure à 100% parce qu'il peut y avoir plus d'un équipement de protection collective et/ou
équipement de protection individuelle employé par le même travailleur.
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TABLE 101. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONELLEMENT EXPOSÉS AU BÉRYLLIUM (N = 4).
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
4 (100)

Caractéristique
Fonction principale
Sexe

Âge

Production, fabrication
Hommes

4 (100)

Femmes

0 (0)

< 25 Ans

0 (0)

25 - 29 Ans

0 (0)

30 - 39 Ans

0 (0)

40 - 49 Ans

2 (50)

≥ 50 Ans

2 (50)

Fonctions des employés participants exposés à béryllium: opérateur de fonderie, opérateur de
machines et processeur de métaux.

TABLE 102. DISTRIBUTION DES TRAVAILLEURS BELGES PROFESSIONNELLEMENT EXPOSÉS AU
BERYLLIUM (N = 4) SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI.
Nombre travailleurs, n
(% nombre exposés)
4 (100)

Caractéristique
Secteurs

Fonderie du fer
> 200 travailleurs

Taille de
l’entreprise

0 (0)

51 - 200 travailleurs

4 (100)

21 - 50 travailleurs

0 (0)

6 - 20 travailleurs

0 (0)

< 6 travailleurs

0 (0)
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23. Aperçu des substances chimiques les plus importantes

TABLE 103. VUE D'ENSEMBLE DE LA LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES ÉTUDIÉS AUXQUELS LES TRAVAILLEURS BELGES
SONT EXPOSÉS.

Entreprise

Caractéristiques van de travailleurs

Mesure de prévention

Paramètre d’expositions

En n (%)
Nombre travailleurs
Durée
< 2u........................................................
2 à 10u ..................................................
10 à 20u ................................................
≥ 20u .....................................................
Pas conu ...............................................
Intensité
Très faible ...........................................
Faible ....................................................
Forte .......................................................
Très forte ..............................................
Pas conu ...............................................
CBM
Pas de protection ..............................
Ventilation ...........................................
Aspiration .............................................
Hotte à flux laminaire ......................
Système fermé....................................
Autre ......................................................
PBM
Pas de protection ..............................
Peau .......................................................
Poumons ..............................................
Yeux .......................................................
Pas de protection collective ou
individuelle
Sexe
Masculin ...............................................
Feminin .................................................
Âges
< 25 Ans ...............................................
25 - 29 Ans ..........................................
30 - 39 Ans ..........................................
40 - 49 Ans ..........................................
≥ 50 Ans ...............................................
Fonction principale
Construction........................................
Entreprises de services ....................
Manutention, magasinage,
logistique .............................................
Commerce et vente ..........................
Installation, réparation,
maintenance .......................................
Etudes, recherche et
développement, méthodes ............
Production, fabrication ....................
Nettoyage, gardiennage,
entretien ménager ............................
Soin ........................................................
Autre ......................................................
Taille
> 200 travailleurs ...............................
51 - 200 travailleurs ..........................
21 - 50 travailleurs ............................
6 - 20 travailleurs ...............................
< 6 travailleurs ...................................

Emission
de
moteur
diesel
91 (14)

Fumée
de
soudure

Toluène

Poussière
de bois

Benzène

Silice
cristalline

Formaldé
hyde

Amiante

Plomb et dérivés

77 (12)

67 (10)

60 (9)

44 (7)

40 (6)

26 (4)

26 (4)

23 (3)

27 (30)
36 (40)
10 (11)
18 (39)
0 (0)

32 (42)
14 (18)
14 (18)
17 (22)
0 (0)

35 (52)
20 (30)
5 (7.5)
6 (9)
1 (1.5)

24 (40)
10 (17)
9 (15)
15 (25)
2 (3)

24 (54.5)
12 (27)
1 (2)
6 (13.5)
1 (2)

13 (32.5)
16 (40)
4 (10)
7 (17.5)
0 (0)

12 (46)
7 (27)
6 (23)
1 (4)
0 (0)

23 (88)
0 (0)
0 (0)
1 (4)
2 (8)

7 (30)
7 (30)
3 (13)
5 (22)
1 (4)

27 (30)
40 (44)
19 (21)
2 (2)
3 (3)

28 (36)
24 (31)
22 (29)
0 (0)
3 (4)

28 (42)
28 (42)
8 (12)
0 (0)
3 (4)

19 (31.5)
22 (36.5)
12 (20)
1 (2)
6 (10)

29 (66)
12 (27)
3 (7)
0 (0)
0 (0)

12 (30)
22 (55)
6 (15)
0 (0)
0 (0)

15 (57.5)
2 (7.5)
8 (31)
0 (0)
1 (4)

22 (84)
3 (12)
0 (0)
0 (0)
1 (4)

14 (61)
4 (17)
4 (17)
0 (0)
1 (4)

53 (58)
28 (31)
18 (20)
1 (1)
1 (1)
13 (14)

16 (21)
53 (69)
33 (43)
1 (1)
2 (3)
10 (13)

24 (36)
36 (54)
13 (20)
3 (4.5)
5 (7.5)
5 (7.5)

28 (47)
19 (32)
12 (20)
0 (0)
1 (1.5)
9 (15)

17 (39)
22 (50)
7 (16)
1 (2)
4 (9)
5 (11)

17 (42.5)
17 (42.5)
8 (20)
1 (2.5)
2 (5)
4 (10)

11 (42)
8 (31)
5 (19)
3 (12)
1 (4)
1 (4)

17 (65)
3 (12)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
4 (15)

7 (30)
13 (57)
11 (48)
0 (0)
2 (9)
3 (13)

75 (82)
11 (12)
4 (4)
9 (10)
49 (54)

26 (34)
34 (44)
31 (40)
42 (55)
6 (8)

11 (16)
49 (73)
23 (34)
26 (39)
8 (12)

31 (52)
13 (22)
23 (38)
13 (22)
19 (32)

12 (27)
30 (68)
11 (25)
22 (50)
7 (16)

17 (42.5)
9 (22.5)
20 (50)
14 (35)
8 (20)

6 (23)
20 (77)
5 (19)
6 (23)
4 (15)

9 (35)
12 (46)
17 (65)
5 (19)
5 (19)

9 (40)
13 (57)
2 (9)
4 (17)
2 (9)

89 (98)
2 (2)

68 (88)
9 (12)

59 (88)
8 (12)

58 (97)
2 (3)

42 (95.5)
2 (4.5)

39 (98.5)
1 (1.5)

12 (46)
14 (54)

26 (100)
0 (0)

16 (60)
7 (30)

9 (10)
9 (10)
22 (24)
21 (23)
30 (33)

3 (4)
10 (13)
23 (30)
18 (23)
23 (30)

4 (6)
8 (12)
21 (31.5)
21 (31.5)
2 (19)

5 (8)
4 (7)
19 (32)
15 (25)
17 (28)

4 (9)
9 (20.5)
14 (32)
9 (20.5)
8 (18)

2 (5)
4 (10)
7 (17.5)
19 (47.5)
8 (20)

2 (8)
6 (23)
4 (15.5)
4 (15.5)
10 (38)

1 (4)
2 (8)
7 (27)
6 (23)
10 (38)

1 (4)
2 (9)
10 (44)
5 (22)
5 (22)

7 (8)
1 (1)

5 (6)
0 (0)

1 (13)
0 (0)

15 (25)
0 (0)

4 (9)
2 (4.5)

12 (30)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

9 (35)
1 (4)

4 (17)
0 (0)

17 (19)
3 (3)

3 (4)
0 (0)

3 (4.5)
2 (3)

10 (16.5)
0 (0)

3 (7)
1 (2)

3 (7.5)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

29 (32)
2 (2)
17 (19)

31 (40)
1 (1)
32 (42)

21 (31)
5 (7.5)
17 (25)

13 (21.5)
1 (2)
14 (23)

15 (34.5)
2 (4.5)
10 (23)

7 (17.5)
4 (10)
33 (32.5)

2 (8)
5 (19)
5 (19)

10 (38)
0 (0)
2 (8)

6 (26)
3 (13)
9 (39)

2 (2)
1 (1)
12 (13)

0 (0)
1 (1)
4 (5)

5 (7.5)
3 (4.5)
4 (6)

1 (2)
1 (2)
5 (8)

2 (4.5)
1 (2)
4 (9)

0 (0)
0 (0)
1 (2.5)

2 (8)
8 (31)
4 (15)

0 (0)
0 (0)
4 (15)

0 (0)
1 (4)
0 (0)

39 (43)
22 (24)
14 (15)
12 (13)
4 (4)

34 (44)
15 (20)
16 (22)
10 (13)
2 (3)

23 (834
21 (31)
10 (15)
10 (15)
3 (5)

20 (33)
14 (23)
9 (15)
11 (18)
6 (10)

14 (32)
14 (32)
7 (16)
8 (18)
1 (2)

2 (5)
4 (10)
7 (17.5)
19 (47.5)
8 (20)

20 (76.5)
2 (7.5)
0 (0)
2 (7.5)
2 (7.5)

10 (38)
6 (23)
2 (8)
3 (12)
4 (15)

14 (61)
3 (13)
0 (0)
3 (13)
3 (13)
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Inleiding
Ieder jaar stellen de interne (IDPBW’s) en externe (EDPBW’s) diensten voor preventie en bescherming
op het werk een jaarverslag op gericht aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg (FOD WASO). De jaarverslagen bevatten o.a. een gedetailleerd overzicht van het aantal
werknemers dat blootgesteld is aan een aantal specifieke chemische stoffen of groepen van chemische
stoffen. Zo is er geen sprake van een eenduidige, duidelijk gedefinieerde doelstelling en gebeurt de
registratie niet op een uniforme manier, wat de bruikbaarheid van de verkregen data voor
epidemiologische doeleinden beperkt. Daarbij komt dat niet elke onderneming een jaarverslag indient
bij de inspectiediensten. Slechts ongeveer 8 000 Belgische ondernemingen (3,2%), waarvan het
merendeel grotere bedrijven betreft, dient een jaarverslag in[1]. Kleine tot middelgrote ondernemingen
vormen dus een knelpunt, daar zij meestal geen jaarverslag indienen. Hierdoor missen we heel wat
gegevens over een belangrijk deel van de werknemers[2]. Omwille van deze methodologische
beperkingen, zijn deze gegevens echter weinig bruikbaar voor epidemiologisch onderzoek[3].
De huidig beschikbare gegevens zijn dus ontoereikend om een betrouwbaar beeld te krijgen van de
blootstelling van de Belgische werknemers aan chemische producten. Hier kan verandering in gebracht
worden door een systeem van peilpraktijken (sentinel surveillance) te implementeren. Peilpraktijken
zijn een vorm van surveillancesysteem om epidemiologische gegevens met betrekking tot de
blootstelling en gezondheid te verzamelen. Met behulp van gerichte monitoring kunnen
gezondheidsrisico’s of -problemen gedetecteerd en gesignaleerd worden, waarop interventionele en
preventieve acties ondernomen kunnen worden. Het rapporteren van casussen gebeurt op vrijwillige
basis door een geselecteerde groep van goed opgeleide melders (artsen of andere
gezondheidszorgbeoefenaars), welke het peilpraktijkennetwerk vormen. Een belangrijk voordeel is
dat dit systeem de mogelijkheid schept om een opleiding te voorzien rond het thema in kwestie,
waardoor de kwaliteit van de meldingen toeneemt en de inter-observator variabiliteit daalt[4].
Het systeem van peilpraktijken heeft zich al meermaals bewezen als een valide methode om
epidemiologische gegevens met betrekking tot de gezondheid te verzamelen, bvb in de Belgische
huisartsgeneeskunde en in arbeidsgeneeskunde in Nederland. In de context van de beperkte
beschikbaarheid van betrouwbare en representatieve blootstellingsgegevens van de Belgische
werknemers aan chemische producten, willen we in België in een piloot studie een
peilpraktijkennetwerk opzetten om gegevens voor epidemiologisch onderzoek te bekomen.
Doelstellingen
De blootstelling van de Belgische werknemers aan een selectie van gevaarlijke chemische stoffen in
kaart brengen door het systematisch verzamelen en analyseren van blootstellingsgegevens door
middel van peilpraktijken.

Onderzoeksopzet
De PROBE studie, waarvan de naam staat voor ‘Hazardous chemical Products Register for Occupational
use in Belgium’, heeft als doel om een betrouwbaar beeld te schetsen van de blootstelling van
Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen. Het onderzoek richt zich tot arbeidsartsen
verbonden aan zowel interne als externe preventiediensten, werkzaam in alle bedrijfssectoren. Aan
Co-Prev, de vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, werd
gevraagd om een uitnodigende e-mail te sturen naar arbeidsartsen die werken bij een externe dienst,
met vraag tot vrijwillige deelname aan de PROBE studie. Arbeidsartsen tewerkgesteld in een IDPBW
werden gecontacteerd door VVIB-AMTI (Vereniging Voor Interne Arbeidsartsen - Association des
Médecins du Travail Internes). In termen van grootte, zou de netto steekproef in principe ongeveer
280 arbeidsartsen moeten omvatten bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%, om een betrouwbare
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afspiegeling te zijn van de populatie. Daar deze studie een pilootproject betreft dat over een beperkt
budget en tijdsbestek beschikt, werd er voorlopig gedoeld op een rekrutering van zowat 80 externe en
10 interne arbeidsartsen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat iedere deelnemende arbeidsarts
verschillende werknemers bevraagt, die deel uitmaken van de eigenlijke populatie die we wensen te
onderzoeken. Via een kleiner aantal arbeidsartsen, die het peilpraktijkennetwerk vormen, kan een
populatie bereikt worden die enkele malen groter is. Hierdoor is de grootte van de steekproef van
arbeidsartsen van secundair belang, op voorwaarde dat de karakteristieken vergelijkbaar zijn met die
van de totale populatie.
Selectie van chemische stoffen
Onder gevaarlijke chemische stoffen verstaat men alle chemische stoffen die acute of chronische
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken (huidirritatie, aandoeningen van de luchtwegen,
kanker,...) en/of fysische veiligheidsrisico’s met zich meebrengen (ontploffing, brand, verstikking,...).
In dit pilootproject werd een prioritisering van chemische stoffen opgesteld. Zodoende wordt er in
deze studie een beperkte lijst gehanteerd van prioritaire chemische stoffen die relevant zijn voor de
Belgische context. Voor het opstellen van deze lijst werd een methodologie gehanteerd waarbij men
enerzijds rekening houdt met het inherente gevaar van de chemische stoffen (hazard) en de verwachte
gezondheidseffecten, en anderzijds toetst of de chemische stoffen relevant zijn voor de Belgische
context door gebruik te maken van beschikbare gegevens over blootstelling en verbruik in België.
Hierbij werd gebruik gemaakt van de de informatie in de jaarverslagen[3], wetenschappelijke
literatuur[5], grijze literatuur en databanken[6]. Met behulp van deze prioritiseringsoefening werden 22
gevaarlijke chemische stoffen weerhouden[7]. Hieronder een overzicht van de geselecteerde
chemische stoffen (Tabel 1).

TABEL 3. SELECTIE VAN PRIORITAIRE CHEMISCHE STOFFEN RELEVANT VOOR DE BELGISCHE CONTEXT.
Solventen
Chloorhoudende koolwaterstoffen
Trichloorethyleen
Perchloorethyleen
Methyleenchloride
1,2-dichloroethaan
Chloroform
Aromatische koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ketonen
Methyl-iso-butylketon (MIBK)

Stofdeeltjes
Houtstof
Kristallijn silica (kwartsstof)
Poederlakken
Rook

Organische verbindingen
Formaldehyde
Vezels
Asbest
Refractaire keramische vezels

Lasrook
Dieseluitlaat
Isocyanaten
Methyleen-bis(fenyl)-isocyanaat (MDI)
Hexamethyleen diisocyanaat (HDI)
Tolueen-di-isocyanaat (TDI)

Metalen
Cadmium
Lood
Beryllium

Data verzameling
De dataverzameling gebeurde via een websurvey die beschikbaar was in het Nederlands en in het
Frans. Eerst doorliepen de deelnemende arbeidsartsen een inleidende online module, welke een
toelichting over het onderzoek, een korte vragenlijst voor de deelnemende arbeidsarts zelf en een Elearning bevatte. Vervolgens kreeg elke arbeidsarts de vragenlijst rond blootstelling van Belgische
werknemers aan chemische producten toegestuurd. Aan de arbeidsartsen werd gevraagd om deze
vragenlijst in te vullen samen met de werknemer tijdens de periodieke gezondheidsbeoordeling.
De vragenlijst rond de blootstelling van Belgische werknemers aan chemische producten bestaat uit
twee belangrijke delen: administratieve gegevens (van de werknemer en van het bedrijf) en
blootstelling aan chemische stoffen (de duur en het niveau van blootstelling, gebruik van
beschermingsmiddelen).
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Resultaten en discussie
Arbeidsartsen
Er werden in totaal 64 arbeidsartsen gerekruteerd vanuit een totaal bestand van ongeveer 1000
Belgische arbeidsartsen. Uiteindelijk hebben 47 arbeidsartsen 1 of meerdere
blootstellingsvragenlijsten ingevuld. Dit komt overeen met 4,7% van de totale arbeidsartsen populatie.
SUMER, een succesvol peilstation in Frankrijk dat reeds loopt sinds 1994, bestudeert eveneens de
blootstelling van werknemers aan chemische producten, naast andere beroepsrisico’s. Bij de start van
de studie in 1994 werden er 1200 arbeidsartsen gerekruteerd uit een totale populatie van 5600 Franse
arbeidsartsen (response van 21,5%). In 2003 hebben er 1800 arbeidsartsen deelgenomen aan het
onderzoek (response van 32%) en in 2010, 2400 arbeidsartsen (response 42,9%). Dit wil zeggen dat
bijna de helft van de totale populatie van arbeidsartsen in Frankrijk vrijwillig deelneemt aan deze
peilpraktijken. De participatie van Franse arbeidsartsen aan SUMER bij de start in 1994 is 5 keer hoger
dan participatie van Belgische arbeidsartsen aan ons onderzoek en 10 keer hoger in 2010 [8]. Een
verklaring voor de hoge participatie in SUMER is dat het project ondersteund wordt door de
arbeidsinspectie; dit kan extra druk leggen bij de arbeidsartsen om deel te nemen aan de studie. Het
lagere participatie cijfer in de PROBE-studie kan deels verklaard worden door de overbevraging van
arbeidsartsen voor deelname aan onderzoek, het gebrek aan tijd, verhoging van de werkdruk enz. Om
de werkdruk van de artsen te verlagen moeten we in de toekomst kijken of een deel van de vragenlijst
kan ingevuld worden door de verpleegkundige op het vooronderzoek of door de werknemer zelf. We
zien dat er groeimogelijkheden zijn, maar de Belgische arbeidsartsen zullen nog verder overtuigd
moeten worden van het nut van de toepassing van peilpraktijken in de arbeidsgeneeskundige praktijk.
Het doel is om een representatieve steekproef van arbeidsartsen te bekomen, maar onrechtstreeks
ook een representatieve steekproef van werknemers. Tabel 2 geeft de karakteristieken weer van de
arbeidsartsen die 1 of meerdere vragenlijsten hebben ingevuld (n = 47), uitgezet naast de
karakteristieken van de Belgische arbeidsartsenpopulatie in 2012 (n = 1002).

TABEL 4. KARAKTERISTIEKEN VAN DE DEELNEMENDE ARBEIDSARTSEN.
Karakteristiek

Deelnemende
arbeidsartsen
(n = 47)

Belgische
arbeidsartsenpopulatie
(n = 1002)

18 (38)
29 (62)

440 (44)
562 (56)

6 (13)
41 (87)

62 (6)
940 (94)

48 (±10)
27 – 66

46 (±9)
26-72

Geslacht, n (%)
Mannelijk
Vrouwelijk
Dienst, n (%)
Intern
Extern
Leeftijd, jaar
Gemiddelde (SD)
Bereik
Tewerkstelling als arbeidsarts, jaar
Gemiddelde (SD)
Bereik
Taal, n (%)
Nederlandstalig
Franstalig
Arbeidsduur
Voltijds, n (%)
Deeltijds, n (%)
Gemiddelde tewerkstelling , % (SD)
Bereik terwerkstelling , %
Aantal werknemer onder toezicht, n
Gemiddelde (SD)
Bereik

15 (±9.5)
1 – 38
37 (79)
10 (21)

573 (61)
362 (39)

19 (53)
28 (47)
85 (±19)
40 – 100

407 (41)
595 (59)
79 (±23)
10 – 110

2 678 (±1307)
600 – 6969
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De karakteristieken van de deelnemende arbeidsartsen (n = 47) zijn een vrij goede weergave van de
totale arbeidsartsenpopulatie in België, behoudens de geografische spreiding over het land en de
hoofdtaal (21 % van de arbeidsartsen was Franstalig in PROBE t.o.v. 39 % van de arbeidsartsen in
België). Er is een mooie verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke arbeidsartsen, tussen
arbeidsartsen die werken voor een interne en externe dienst, enz. Na een tussentijdse analyse van de
steekproef van arbeidsartsen hebben we geprobeerd de rekrutering nog kunnen bij te sturen en
gevraagd om meer Franstalige artsen te rekruteren. Toch zijn we niet aan het beoogde percentage
geraakt.
Werknemers
De arbeidsartsen hebben gemiddeld 14 vragenlijsten ingevuld en er werden in totaal 666 werknemers
bevraagd. In 2010 werden er in het SUMER-onderzoek 53 940 werknemers bevraagd door 2400
arbeidsartsen. Dit komt overeen met 22 vragenlijsten per arts. Ook hier zien we nog veel
groeimogelijkheden.
De karakteristieken van de werknemers die deelnemen aan de studie kan u vinden in tabel 3.

TABEL 3. KARAKTERISTIEKEN VAN DE BELGISCHE WERKNEMERS DIE DEELNEMEN AAN DE PROBE STUDIE (N = 666).
Karakteristiek

Deelnemende werknemers

Geslacht, n (%)
Mannelijk
Vrouwelijk
Leeftijd, jaar
Gemiddelde (SD)
Bereik
Nationaliteit, n (%)
Belgisch
Andere
Anciënniteit, n (%)
< 1 jaar
1 - 3 jaar
3 - 10 jaar
≥ 10 jaar
Arbeidsduur, %
Voltijds, n (%)
Deeltijds, n (%)

504 (76)
162 (24)
42 (±11)
17 – 71
602 (90)
64 (10)
97 (14)
86 (13)
152 (23)
331 (50)
561 (84)
105 (16)

Gemiddeld percetage van tewerkstelling van de deeltijdse werknemers (SD)
Bereik

65 (±19)
10-95

Wat betreft de representativiteit van de steekproef van werknemers, merken we op dat we meer
mannelijke werknemers (76 %) hebben kunnen rekruteren dan vrouwelijke werknemers (24 %). Deze
percentages komen niet overeen met de verdeling van de werknemers in België (46 % vrouwelijke
werknemers en 54 % mannelijke). Bovendien zien we dat bepaalde subgroepen meer aan bod komen,
zoals bijvoorbeeld werknemers die werken in de industrie. Dit verklaart ook direct het hogere
percentage aan gerekruteerde mannelijke werknemers in de PROBE-studie, aangezien er meer
mannen werken in de industrie. Bij SUMER is de respons dermate groot, dat de steekproef van
werknemers niet alleen representatief is voor de totale werknemerspopulatie in Frankrijk, maar dat
de resultaten bovendien ook aangewend kunnen worden om op regionaal niveau dieper te gaan
inzoomen. Wanneer we in PROBE ons peilpraktijknetwerk verder kunnen uitbouwen zal onze
steekproef ook meer representatief worden.
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Blootstelling aan gevaarlijke chemische producten
De analyse van de blootstellingsgegevens toont aan dat 47 % van de bevraagde werknemers tijdens
de laatste werkweek was blootgesteld aan één of meer gevaarlijke chemische producten uit de lijst
van prioritaire stoffen die werd gehanteerd in deze studie. Bij 53% van de bevraagde werknemers was
er geen sprake van blootstelling aan één van de geselecteerde chemische stoffen tijdens de voorbije
arbeidsweek. 26% van de werknemers was blootgesteld aan één stof en 11% van de werknemers was
blootgesteld aan twee stoffen. 6 % van de werknemers is blootgesteld aan 3 of meer chemische
producten op het werk (figuur 1). In 2015 meldde 17 % van de werknemers in de EU dat ze
beroepsmatig aan chemische stoffen werden blootgesteld en gaf 15 % aan rook, gassen, poeder of stof
in te ademen op het werk[9].

FIGUUR 2. BELGISCHE WERKNEMERS (N = 666) DIE AL DAN NIET BLOOTGESTELD ZIJN EEN CHEMISCHE PRODUCTEN
TIJDENS DE VOORBIJE ARBEIDSWEEK
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Blootstelling aan chemische stoffen

De SUMER-studie die werd uitgevoerd in 2010 toonde aan dat meer dan 10 % van de Franse
werknemers was blootgesteld aan minstens één carcinogeen, mutageen of reprotoxisch chemisch
product[8]. De 47 % die wij vonden in de PROBE-studie ligt beduidend hoger. Hier zijn meerdere
mogelijke verklaringen voor. De SUMER-studie bevraagt naast de blootstelling aan 89 chemische
stoffen, ook blootstelling aan geluid, fysieke lasten, biologische agentia enz. terwijl we in PROBE ons
specifiek richten op 22 geselecteerde chemische stoffen. Mogelijks is de bevraging in SUMER minder
sensitief en is er een onderschatting van de blootstelling, terwijl er in PROBE mogelijks een
overschatting is. Een manier om deze overschatting tegen te gaan is een goede opleiding en coaching
van de arbeidsartsen. Zoals eerder werd vermeld werden er in PROBE veel mannelijke werknemers
gerekruteerd te werk gesteld in de industrie. Dit is ook een mogelijke verklaring voor het hogere
blootstellingspercentage aangezien mannen vaker blootgesteld worden aan chemische stoffen en er
in de industrie meer met deze producten gewerkt wordt. De overschatting van de blootstelling kan
komen omdat er geen rekening werd gehouden met het blootstellingscriterium ‘tijdens de laatste
arbeidsweek’ en hierdoor het blootstellingspercentage hoger ligt. Nu werd er in PROBE gewerkt met
een E-learning om informatie te geven over de chemische stoffen en uitleg over het verloop van de
studie werd gegeven via mail. Daarnaast werd het belang van een willekeurige selectie van
werknemers wellicht onvoldoende onderstreept, waardoor het aandeel blootgestelden groter is dan
in de totale werknemerspopulatie. Ook zullen artsen die niet werken in de chemische sector minder
gemotiveerd geweest zijn om deel te nemen aan de studie. Dit kan ook een verklaring zijn voor de
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overschatting. Derhalve dient er in de toekomst meer belang te worden gehecht aan een goede
toelichting van de bedoeling en de praktische aanpak van de bevraging. We hadden evenwel initieel
voor ogen om een World Café te organiseren waarbij de deelnemende arbeidsartsen bij elkaar
gebracht zouden worden om hen in te lichten over de studie, de artsen vanuit hun expertise maximaal
konden bijdragen aan de studie en ook dat de voorstellen realistisch implementeerbaar zouden zijn.
Tabel 4 geeft de karakteristieken weer van de werknemers die blootgesteld zijn aan minstens één
gevaarlijk chemisch product uit de lijst van prioritaire chemische producten.

TABEL 4. KARAKTERISTIEKEN VAN DE WERKNEMERS (N = 315) DIE BLOOTGESTELD ZIJN AAN MINSTENS ÉÉN GEVAARLIJK
CHEMISCH PRODUCT UIT DE GEHANTEERDE LIJST.
Karakteristiek

Aantal blootgestelde werknemers, n (%)

Totaal aantal werknemers
Geslacht
Mannelijk
Vrouwelijk
Leeftijdscategorie
< 25 jaar
25 - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
≥ 50 jaar
Nationaliteit
Belgisch
Andere
Hoofdfunctie
Bouw
Dienstverlening aan bedrijven
Goederenbehandeling, goederenopslag, logistiek
Handel, verkoop
Installatie, herstelling, technisch onderhoud
Onderzoek, ontwikkeling
Productie, fabricage
Schoonmaak, bewaking, huishoudelijk onderhoud
Verzorging
Andere
Anciënniteit
< 1 jaar
1 - 3 jaar
3 - 10 jaar
≥ 10 jaar

315
227 (88)
38 (12)
15 (5)
39 (12.5)
89 (28)
77 (24.5)
95 (30)
280 (89)
35 (11)
40 (12)
3 (1)
31 (10)
3 (1)
66 (21)
16 (5)
98 (31)
9 (3)
15 (5)
34 (11)
36 (11)
37 (12)
82 (26)
160 (51)
Aantal blootgestelde werknemers/totaal
aantal werknemers, %

Grootte van de onderneming
>200 werknemers
51-200 werknemers
21-50 werknemers
6-20 werknemers
<6 werknemers

40
49
62
60
51
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Uit deze resultaten blijkt dat vooral mannen zijn blootgesteld en dat de grootste proportie
tewerkgesteld is in de ‘productie en fabricage’ en zich bevindt in de leeftijdscategorie van ≥ 50 jaar. De
meest getroffen bedrijven zijn de kleinere ondernemingen (< 6 werknemers, 6 – 20 werknemers en
20 – 51 werknemers). De resultaten van SUMER in 2010 toonden aan dat ook hier voornamelijk
mannelijke werknemers waren blootgesteld aan minstens één chemische stof, en dat het vooral ging
om jonge arbeiders (in het bijzonder om leerlingen en stagiairs) met een functie in onderhoud of
bouw[8]. Deze sectoren zijn overwegend mannelijke sectoren, maar zelfs binnen deze sectoren zijn
mannen meer blootgesteld dan vrouwen. Dit kan volgens SUMER ook meer algemeen gesteld worden
voor wat betreft carcinogene stoffen: de kans dat mannelijke werknemers blootgesteld zijn aan
minstens één kankerverwekkend chemisch product, is tweemaal groter dan bij vrouwelijke
werknemers in identieke omstandigheden[9]. Wat de grootte van de ondernemingen aangaat, kwamen
in Frankrijk voornamelijk kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers naar voren[10]. Ook in
PROBE vonden we dat er voornamelijk een blootstelling was in de kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld,
we hebben 69 werknemers kunnen rekruteren uit een bedrijft met 21 – 50 werknemers. Van deze 69
werknemers waren er 43 blootgesteld (62%) aan 1 of meer dan 1 chemische producten. Dit valt
voornamelijk te verklaren uit het feit dat kleine ondernemingen over het algemeen een minder
adequaat preventiebeleid hebben ontwikkeld[10]. In SUMER werden voornamelijk stagairs en leerlingen
blootgesteld. In de PROBE-studie hebben we onvoldoende stagairs (n = 5) kunnen rekruteren om over
deze groep een uitspraak te kunnen doen.
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Tabel 5 geeft een overzicht van de chemische stoffen waaraan de meeste werknemers waren
blootgesteld.

TABEL 5. OVERZICHT VAN DE CHEMISCHE STOFFEN UIT DE GEHANTEERDE LIJST WAARAAN DE MEESTE WERKNEMERS
WAREN BLOOTGESTELD.

Onderneming

Karakteristieken van de werknemers

Preventiemaatregel

Blootstellingsparameters

n (%)
Aantal werknemers
Duur
< 2u .......................................................
2 à 10u ..................................................
10 à 20u ................................................
≥ 20u .....................................................
Niet gekend ........................................
Niveau
Zeer zwak .............................................
Zwak ......................................................
Sterk.......................................................
Zeer sterk .............................................
Niet gekend ........................................
CBM
Geen ......................................................
Ventilatie ..............................................
Puntafzuiging .....................................
Flowkast................................................
Gesloten systeem ..............................
Andere ..................................................
PBM
Geen ......................................................
Dermaal ................................................
Respiratoir ...........................................
Oculair...................................................
Geen CBM noch PBM
Geslacht
Mannelijk .............................................
Vrouwelijk ............................................
Leeftijdscategorie
< 25 jaar ...............................................
25 - 29 jaar ..........................................
30 - 39 jaar ..........................................
40 - 49 jaar ..........................................
≥ 50 jaar ...............................................
Hoofdfunctie
Bouw ......................................................
Dienstverlening aan bedrijven ......
Goederenbehandeling,
goederenopslag, logistiek ..............
Handel, verkoop ................................
Installatie, herstelling, technisch
onderhoud...........................................
Onderzoek, ontwikkeling................
Productie, fabricage .........................
Schoonmaak, bewaking,
huishoudelijk onderhoud ...............
Verzorging ...........................................
Andere ..................................................
Grootte
> 200 werknemers ............................
51 - 200 werknemers .......................
21 - 50 werknemers..........................
6 - 20 werknemers ............................
< 6 werknemers .................................

Diesel
uitlaat

Lasrook

Tolueen

Hout
stof

Benzeen

Kristallijn
Silica

Formalde
hyde

Asbest

91 (14)

77 (12)

67 (10)

60 (9)

44 (7)

40 (6)

26 (4)

26 (4)

Lood en
Lood
verbindingen
23 (3)

27 (30)
36 (40)
10 (11)
18 (39)
0 (0)

32 (42)
14 (18)
14 (18)
17 (22)
0 (0)

35 (52)
20 (30)
5 (7.5)
6 (9)
1 (1.5)

24 (40)
10 (17)
9 (15)
15 (25)
2 (3)

24 (54.5)
12 (27)
1 (2)
6 (13.5)
1 (2)

13 (32.5)
16 (40)
4 (10)
7 (17.5)
0 (0)

12 (46)
7 (27)
6 (23)
1 (4)
0 (0)

23 (88)
0 (0)
0 (0)
1 (4)
2 (8)

7 (30)
7 (30)
3 (13)
5 (22)
1 (4)

27 (30)
40 (44)
19 (21)
2 (2)
3 (3)

28 (36)
24 (31)
22 (29)
0 (0)
3 (4)

28 (42)
28 (42)
8 (12)
0 (0)
3 (4)

19 (31.5)
22 (36.5)
12 (20)
1 (2)
6 (10)

29 (66)
12 (27)
3 (7)
0 (0)
0 (0)

12 (30)
22 (55)
6 (15)
0 (0)
0 (0)

15 (57.5)
2 (7.5)
8 (31)
0 (0)
1 (4)

22 (84)
3 (12)
0 (0)
0 (0)
1 (4)

14 (61)
4 (17)
4 (17)
0 (0)
1 (4)

53 (58)
28 (31)
18 (20)
1 (1)
1 (1)
13 (14)

16 (21)
53 (69)
33 (43)
1 (1)
2 (3)
10 (13)

24 (36)
36 (54)
13 (20)
3 (4.5)
5 (7.5)
5 (7.5)

28 (47)
19 (32)
12 (20)
0 (0)
1 (1.5)
9 (15)

17 (39)
22 (50)
7 (16)
1 (2)
4 (9)
5 (11)

17 (42.5)
17 (42.5)
8 (20)
1 (2.5)
2 (5)
4 (10)

11 (42)
8 (31)
5 (19)
3 (12)
1 (4)
1 (4)

17 (65)
3 (12)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
4 (15)

7 (30)
13 (57)
11 (48)
0 (0)
2 (9)
3 (13)

75 (82)
11 (12)
4 (4)
9 (10)
49 (54)

26 (34)
34 (44)
31 (40)
42 (55)
6 (8)

11 (16)
49 (73)
23 (34)
26 (39)
8 (12)

31 (52)
13 (22)
23 (38)
13 (22)
19 (32)

12 (27)
30 (68)
11 (25)
22 (50)
7 (16)

17 (42.5)
9 (22.5)
20 (50)
14 (35)
8 (20)

6 (23)
20 (77)
5 (19)
6 (23)
4 (15)

9 (35)
12 (46)
17 (65)
5 (19)
5 (19)

9 (40)
13 (57)
2 (9)
4 (17)
2 (9)

89 (98)
2 (2)

68 (88)
9 (12)

59 (88)
8 (12)

58 (97)
2 (3)

42 (95.5)
2 (4.5)

39 (98.5)
1 (1.5)

12 (46)
14 (54)

26 (100)
0 (0)

16 (60)
7 (30)

9 (10)
9 (10)
22 (24)
21 (23)
30 (33)

3 (4)
10 (13)
23 (30)
18 (23)
23 (30)

4 (6)
8 (12)
21 (31.5)
21 (31.5)
2 (19)

5 (8)
4 (7)
19 (32)
15 (25)
17 (28)

4 (9)
9 (20.5)
14 (32)
9 (20.5)
8 (18)

2 (5)
4 (10)
7 (17.5)
19 (47.5)
8 (20)

2 (8)
6 (23)
4 (15.5)
4 (15.5)
10 (38)

1 (4)
2 (8)
7 (27)
6 (23)
10 (38)

1 (4)
2 (9)
10 (44)
5 (22)
5 (22)

7 (8)
1 (1)

5 (6)
0 (0)

1 (13)
0 (0)

15 (25)
0 (0)

4 (9)
2 (4.5)

12 (30)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

9 (35)
1 (4)

4 (17)
0 (0)

17 (19)
3 (3)

3 (4)
0 (0)

3 (4.5)
2 (3)

10 (16.5)
0 (0)

3 (7)
1 (2)

3 (7.5)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

29 (32)
2 (2)
17 (19)

31 (40)
1 (1)
32 (42)

21 (31)
5 (7.5)
17 (25)

13 (21.5)
1 (2)
14 (23)

15 (34.5)
2 (4.5)
10 (23)

7 (17.5)
4 (10)
33 (32.5)

2 (8)
5 (19)
5 (19)

10 (38)
0 (0)
2 (8)

6 (26)
3 (13)
9 (39)

2 (2)
1 (1)
12 (13)

0 (0)
1 (1)
4 (5)

5 (7.5)
3 (4.5)
4 (6)

1 (2)
1 (2)
5 (8)

2 (4.5)
1 (2)
4 (9)

0 (0)
0 (0)
1 (2.5)

2 (8)
8 (31)
4 (15)

0 (0)
0 (0)
4 (15)

0 (0)
1 (4)
0 (0)

39 (43)
22 (24)
14 (15)
12 (13)
4 (4)

34 (44)
15 (20)
16 (22)
10 (13)
2 (3)

23 (834
21 (31)
10 (15)
10 (15)
3 (5)

20 (33)
14 (23)
9 (15)
11 (18)
6 (10)

14 (32)
14 (32)
7 (16)
8 (18)
1 (2)

2 (5)
4 (10)
7 (17.5)
19 (47.5)
8 (20)

20 (76.5)
2 (7.5)
0 (0)
2 (7.5)
2 (7.5)

10 (38)
6 (23)
2 (8)
3 (12)
4 (15)

14 (61)
3 (13)
0 (0)
3 (13)
3 (13)
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De chemische stoffen die het meest frequent werden gerapporteerd als zijnde een bron van
beroepsmatige blootstelling tijdens de laatste arbeidsweek omvatten dieseluitlaat, lasrook, tolueen,
houtstof, benzeen, kristallijn silica, formaldehyde, asbest en lood. Aan dieseluitlaat waren 91
werknemers blootgesteld, overeenstemmend met 14% van de steekproef. Als we gaan vergelijken met
de acht belangrijkste carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen die bleken uit SUMER (met
name dieseluitlaat, minerale oliën, houtstof, kristallijn silica, formaldehyde, lood en loodverbindingen,
asbest en ftalaten), zien we een belangrijke overlap[8]. Minerale oliën en ftalaten werden niet
opgenomen in de lijst van prioritaire chemische stoffen die werd samengesteld voor de PROBE-studie.
In PROBE gaat het in de meeste gevallen om een zeer zwakke tot zwakke blootstelling, de duur van de
blootstelling varieert sterk van minder dan 2u tot meer dan 20u tijdens de voorbije arbeidsweek.
Tevens zien we dat het gebruik van preventieve maatregelen voor verschillende stoffen ontoereikend
is. Dieseluitlaat scoort hierbij het slechtst, met 54 % van de bevraagde werknemers die niet beschikten
of geen gebruik maakten CBM’s en PBM’s. Het gaat hier in de meeste gevallen over een zeer zwakke
tot zwakke blootstelling, maar als we kijken naar de duur van de blootstelling zien we wel dat 21 % van
de werknemers die geen CBM’s en PBM’s gebruiken meer dan 20 uur waren blootgesteld aan
dieseluitlaat in de voorbije arbeidsweek. Ook hier zien we opnieuw een gelijkaardig patroon als bij
SUMER. Anno 2003/2010 was 42%/ 32% van de Franse werknemers volledig onbeschermd tegen een
bestaande blootstelling aan dieseluitlaat. Op de 2de plaats komt houtstof, waarbij 32% van de
werknemers geen CBM’s en PBM’s gebruikten. Het gaat hier wederom over een zeer zwakke tot
zwakke blootstelling, maar als we kijken naar de duur van de blootstelling zien we ook hier dat 20%
van de werknemers die geen CBM’s en PBM’s gebruiken meer dan 20 uur waren blootgesteld waren
aan houtstof in de voorbije arbeidsweek.

Beleidsaanbevelingen
Peilpraktijkennetwerk verder uitbouwen
Om een betere representatieve steefproef te bekomen is het nodig om meer arbeidsartsen te
rekruteren in het peilpraktijkennetwerk. Via een beperkt peilpraktijkennetwerk bestaande uit vrijwillig
deelnemende arbeidsartsen kan een wezenlijk grotere populatie van werknemers bereikt en
onderzocht worden. Zo kan er op relatief korte tijd en op een gerichte manier een grote hoeveelheid
aan gegevens verzameld worden. De registrerende arbeidsarts heeft dus een belangrijke, centrale
positie binnen het voorgestelde systeem van peilpraktijken, aangezien het identificeren van een
blootstelling een zekere technische en medische expertise vereist waar enkel de arbeidsarts over
beschikt. Ook kan de arts zich hierbij baseren op zijn doorgedreven kennis van de bedrijven en de
activiteiten van de werknemers waarover hij/zij het gezondheidstoezicht uitoefent.
De arbeidsartsen en de diensten die hebben deelgenomen zullen het rapport van de studie ontvangen.
Op basis van de eerste resultaten hopen we dat we de artsen en de diensten hebbben kunnen
overtuigen van het nut van peilpraktijken.
Bij deze dataverzamelingsmethode is het eveneens mogelijk om de evolutie op te volgen van de
onderzochte problematiek. Door opeenvolgende enquêtes af te nemen met een vast tijdsinterval
kunnen zekere trends opgespoord worden. Men kan eveneens evalueren of preventieve acties die
eerder werden ingevoerd volgend op een vorige bevragingsperiode, effectief zijn geweest.
Het systeem van peilpraktijken kan elk jaar herhaald worden waarbij de focus ligt op een andere
problematiek. Dit kan samenlopen met de Europese campagnes. Elke 3 jaar zou de focus kunnen liggen
op de blootstelling aan chemische stoffen.
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Arbeidsartsen tijd geven voor deelname aan studies
De deelnemende arbeidsartsen gaven zelf aan dat het invullen van de vragenlijst enige tijd vraagt . In
de planning wordt er doorgaans een kwartier voorzien voor iedere periodieke
gezondheidsbeoordeling, terwijl het invullen van de vragenlijst rond de blootstelling aan chemische
stoffen gemiddeld 9 minuten en 42 seconden in beslag nam. Dit zorgt uiteraard voor een toename van
de werkdruk.
Om de werkdruk voor de arbeidsarts te verlagen zouden we kunnen vragen aan de werknemer of aan
een verpleegkundige om een deel van de vragenlijst te laten invullen. Ook zouden de diensten de
planning van de deelnemende artsen kunnen herzien en meer tijd kunnen geven voor deelname aan de
studie.
Opleiding van artsen
Dit type onderzoek gebeurt steeds aan de hand van een duidelijk gedefinieerde doelstelling en spitst
zich als dusdanig toe op een goed afgebakend en specifiek onderzoeksdomein. Een belangrijk voordeel
is dat op die manier de mogelijkheid wordt gecreëerd om hierrond een opleiding te voorzien voor de
arbeidsartsen die deel uitmaken van het peilpraktijkennetwerk. Dit komt de kwaliteit van de
verzamelde gegevens ten goede en maakt de arbeidsartsen tevens alert op het herkennen van
specifieke blootstellingsscenario’s. We hebben in onze studie een E-learning module voorzien voor de
arbeidsartsen, waarin achtergrondinformatie wordt verschaft voor iedere chemische stof die aan bod
komt in de enquête.
Het lijkt ons beter om in de toekomst een world café of studiedag te organiseren waarbij de artsen
opgeleid en geïnformeerd worden om deel te nemen aan de studie en er op meer uniforme manier zal
gerapporteerd worden.

Meer blootstellingsmetingen
Daarnaast is het ook zo dat er geen absoluut waarheidsgetrouwe kennis van de blootstelling wordt
verworven. De resultaten hangen af van verschillende parameters, waaronder de meetmethode, het
tijdstip van de staalname bij een omgevingsmeting of biomonitoring,... Elke melding weerspiegelt dus
één benadering van de blootstelling op een welbepaald moment, zonder een beeld te scheppen van
de variabiliteit ervan. In deze context dienen er enkele bemerkingen gemaakt te worden bij de
rapportage van het blootstellingsniveau, meer bepaald bij de legende die wordt gehanteerd bij de
bepaling hiervan. In de eerste plaats stelden we vast dat de meeste artsen een inschatting maakten
van het niveau op basis van hun deskundigheid en ervaring. Een dergelijke inschatting is echter steeds
in enige mate subjectief, waardoor het ingeschatte niveau mogelijk niet helemaal overeenstemt met
de reële situatie op de werkvloer. Daarnaast kan het niveau ook bepaald worden aan de hand van een
meting (omgevingsmeting, biomonitoring). Hier stellen zich eveneens enkele problemen. In het geval
van een zeer zwakke blootstelling wordt de detectielimiet gezien als referentiepunt. De detectielimiet
hangt echter af van de gevoeligheid van de gebruikte meetmethode, dus tenzij overal dezelfde
meetmethode voor een bepaald chemisch product wordt toegepast, is de uitkomst variabel. De
overige blootstellingsniveaus (zwak, sterk, zeer sterk) worden bepaald aan de hand van de verhouding
tot de blootstellingslimiet. Sommige grenswaarden worden echter als verouderd beschouwd (zoals in
het geval van asbest bijv.), omdat er zelfs bij dit niveau nog steeds een residueel risico aanwezig is. Ten
slotte bestaat er voor dieseluitlaat geen Belgische blootstellingslimiet waarop men zich kan baseren.
Hier werd voorlopig nog geen alternatieve referentiewaarde voor voorzien. Een mogelijke richtlijn die
hier in de toekomst voor kan worden aangewend, is de aanbeveling van de Nederlandse
gezondheidsraad[11].
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De overheid zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen en samenwerken met de diensten en
anderen om data te verzamelen, zowel medische vragenlijsten als arbeidshygiënische metingen. Er
zou één nationaal kenniscentrum moeten komen dat aan de hand van de verzamelde data een beleid
uitstippelt voor het welzijn van de werknemers waaraan iedereen meewerkt; multidisciplinair en
evidence based.
Conclusie
Als besluit kan gesteld worden dat een systeem van peilpraktijken een goede methode is om een
preciezer beeld te krijgen van de blootstelling van de Belgische werknemers aan chemische stoffen,
mits wat bijsturing en aanpassingen in de huidige methodiek. Dit systeem kan dan ook als plan van
aanpak worden aanbevolen om in de toekomst op grotere schaal te implementeren teneinde dit soort
data te verzamelen in een arbeidsgeneeskundige context.
Belangrijkste werkpunten
-

Meer artsen rekruteren om een representatieve steekproef te bekomen
Opleiding van de artsen
Vragenlijst verder op punt stellen
Artsen tijd geven voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Het niveau van de blootstelling werd voornamelijk geschat. Er zijn meer metingen nodig.
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Introduction
Chaque année, les services internes (SIPPT) et externes (SEPPT) pour la prévention et la protection au
travail élaborent un rapport annuel destiné au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale (SPF EMPLOI). Les rapports annuels contiennent, entre autre, un aperçu détaillé du nombre
d'employés exposés à un certain nombre de produits chimiques ou de groupes de substances
chimiques spécifiques. Cependant, il n'existe pas d'objectif unique et clairement défini et
l'enregistrement n’est pas réalisé de manière uniforme, limitant l'utilité des données obtenues à des
fins épidémiologiques. De plus, toutes les entreprises n’envoyent pas de rapport annuel aux services
d'inspection. Seulement environ 8 000 entreprises belges (3,2%), dont la plupart des grandes
entreprises, présentent un rapport annuel [1]. Les petites et moyennes entreprises représentent donc
un facteur limitant, car elles ne présentent généralement pas de rapport annuel. Pour cette raison,
nous manquons beaucoup de données sur l’exposition d’une partie importante des travailleurs [2]. Par
conséquent, en raison de ces contraintes méthodologiques, ces données ne sont pas très utiles pour
des études épidémiologiques [3].
Les données actuelles disponibles sont donc insuffisantes pour obtenir une image fiable de l'exposition
des travailleurs belges aux produits chimiques. Cela peut être modifié par la mise en place d'un
système de surveillance sentinelle. Cette pratique consiste en une forme de système de surveillance
pour recueillir des données épidémiologiques liées à l'exposition et à la santé. Avec l'aide de la
surveillance ciblée, des risques ou des problèmes de santé peuvent être détectés et identifiés, et dés
lors des actions interventionnelles et préventives peuvent être prises. La déclaration des cas se ferait
sur une base volontaire par un groupe choisi de notifiants bien formés (médecins ou autres praticiens
des soins de santé), qui formeraient le réseau de pratiques de niveau. Un avantage important est que
ce système donnerait la possibilité de fournir une formation sur le sujet en question, en augmentant
la qualité des rapports et en diminuant la variabilité inter-observateurs [4].
Le système de la pratique de niveau s'est déjà avéré être une méthode valable pour collecter des
données épidémiologiques sur la santé, par exemple dans la pratique en médecine générale belge et
en médecine du travail aux Pays-Bas. Dans le contexte de la disponibilité limitée de données
d'exposition fiables et représentatives des travailleurs belges aux produits chimiques, en Belgique,
dans le cadre d'une étude pilote, nous souhaitons mettre en place un réseau sentinel dans le but de
recherche épidémiologique.
Objectif
Évaluer l'exposition des travailleurs belges à une sélection de produits chimiques dangereux en
recueillant et en analysant systématiquement les données d'exposition au moyen de pratiques de
sondage.
Méthodologie
L'étude Probe, dont le nom signifie «Hazardous chemical Products Register for Occupational use in
Belgium/Registre des produits chimiques dangereux pour usage professionnel en Belgique», vise à
donner une image fiable de l'exposition des travailleurs belges aux produits chimiques dangereux. La
recherche se concentre sur les médecins du travail liés aux services de prévention internes et externes,
occupés dans tous les secteurs d'activité. Co-PREV, l'Association des services externes pour la
prévention et la protection au travail, a été invitée à envoyer un courriel invitant les médecins du travail
qui travaillent dans un service externe, de participer volontairement à l'étude Probe. Les médecins du
travail employés dans un SIPPT ont été contactés par VVIB-AMTI (Association des médecins du travail
des services internes). En termes de taille, l'échantillon devrait en principe inclure environ 280
médecins du travail pour enregistrer un niveau de confiance de 95%, afin d’être un reflet fiable de la
population. Puisque cette étude est un projet pilote avec un budget et un échéancier limités, il y a eu
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provisoirement un recrutement de quelque 80 médecins du travail externes et 10 médecins du travail
internes. De plus, il est vrai aussi que chaque médecin du travail participant interroge plusieurs
employés, qui font partie de la population de travailleurs que nous souhaitons évaluer. Un plus petit
nombre de médecins du travail, qui formeraient le réseau de surveillance, pourraient atteindre une
population beaucoup plus grande. En conséquence, la taille de l'échantillon de médecins du travail est
d'importance secondaire, à condition que les caractéristiques soient comparables à celles de la
population totale.
Selection des produits chimiques
Les produits chimiques dangereux sont tous des substances chimiques qui peuvent causer des
problèmes de santé aigus ou chroniques (irritation cutanée, maladies respiratoires, cancer,...) et/ou
risques pour la sécurité physique (Explosion, incendie, étouffement,...). Dans ce projet pilote, une
hiérarchisation des substances chimiques a été établie. Dans cette étude, une liste limitée de
substances chimiques prioritaires pertinentes pour le contexte belge est utilisée. Une méthodologie a
été utilisée pour établir cette liste, en tenant compte, d'une part, du danger inhérent des produits
chimiques (danger) et des effets attendus sur la santé, et d'autre part, en vérifiant si les produits
chimiques sont pertinents pour le contexte belge en utilisant les données disponibles sur l'exposition
et la consommation en Belgique. L'information dans les rapports annuels [3], la littérature scientifique
[5], la littérature grise et les bases de données [6] ont été utilisées. Avec l'aide de ces prioritisation, 22
produits chimiques dangereux ont été retenus [7]. Ci-dessous un aperçu des substances chimiques
sélectionnées (tableau 1).

TABLEAU 5. SELECTION DES SUBSTANCES CHIMIQUES PRIORITAIRES EN RAPPORT AVEC LE CONTEXTE BELGE.
Solvants

Poussières
Hydrocarbures chlorées
Trichloroéthylène
Perchloroéthylène
Chlorure
de
méthylène
Dichloroéthane
Chloroforme
Hydrocarbures aromatiques
Benzène
Toluène
Cétones
Méthyl-iso-butylcétonen (MIBC)

Poussières de bois
Silice cristalline
Poussières de peinture
1,2-

Composés organiques
Formaldéhyde

Fibres
Fumées

Amiante
Fibres de céramique réfractaire

Fumées de soudage
Emissions diesel
Métaux
Isocyanates
Méthylène-bis (phényl)-isocyanate (MDI)
Hexaméthylène diisocyanate (HDI)
Toluène-di-isocyanate (TDI)

Cadmium
Plomb
Béryllium

Collecte des données
La collecte de données a été effectuée à l’aide d'un questionnaire en anglais qui était disponible en
néerlandais et en français. Tout d'abord, les médecins participants ont suivi un module d'introduction
en ligne, qui comprenait une explication de la recherche, un court questionnaire pour le médecin du
travail participant et un E-Learning. Par la suite, chaque médecin de travail a reçu des questionnaires
sur l'exposition des travailleurs belges aux produits chimiques. Les médecins du travail ont été priés
de remplir ce questionnaire avec l'employé pendant l'évaluation médicale périodique.
Le questionnaire relatif à l'exposition des travailleurs belges aux produits chimiques se compose de
deux parties principales : les données administratives (de l'employé et de la société) et l'exposition aux
substances chimiques (durée et niveau d’exposition, utilisation d'équipements de protection).
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Résultats et discussion
Médecins du travail
Au total, 64 médecins du travail ont été recrutés sur un total d'environ 1000 médecins du travail belges.
En fin de compte, 47 médecins du travail ont rempli un ou plusieurs questionnaires relatifs à
l'exposition. Cela équivaut à 4,7% de la population totale de médecins du travail. SUMER, une enquête
réalisée en pour la première fois en 1994, étudie également l'exposition des travailleurs aux produits
chimiques, en plus d'autres risques professionnels. Au début de l'étude en 1994, 1200 médecins du
travail ont été recrutés sur une population totale de 5600 médecins du travail français (taux de réponse
de 21,5%). En 2003, 1800 médecins du travail ont participé à la recherche (taux de réponse de 32%) et
en 2010, 2400 médecins du travail (taux de réponse de 42,9%). Cela signifie que près de la moitié de
la population totale de médecins du travail en France participent volontairement à ce type d’enquête.
La participation des médecins du travail français à SUMER au départ en 1994 est 5 fois plus élevée que
la participation des médecins du travail belges dans notre recherche et 10 fois plus élevée en 2010 [8].
Une incitation pour la forte participation à SUMER est que le projet est soutenu par l'inspection du
travail. Cela peut exercer une pression supplémentaire sur les médecins du travail pour participer à
l'étude. Le taux de participation plus faible dans l'étude Probe peut s'expliquer en partie par le manque
de disponibilité des médecins du travail pour la participation à la recherche, le manque de temps,
l'augmentation de la charge de travail, etc. Afin de réduire la charge de travail des médecins, nous
devons examiner à l'avenir si une partie du questionnaire peut être remplie par l'infirmière en santé
au travail ou par l'employé lui-même. Nous voyons qu'il y a des possibilités de croissance, mais les
médecins du travail belges devront être convaincus de l'utilité de l'application de la pratique de
sondage en médecine du travail.
L'objectif est d'obtenir un échantillon représentatif de médecins du travail, mais indirectement aussi
un échantillon représentatif de travailleurs. Le tableau 2 présente les caractéristiques des médecins
du travail qui ont rempli un ou plusieurs questionnaires (n = 47), présentées parallèlement aux
caractéristiques des médecins du travail belges en 2012 (n = 1002).

TABLEAU 6. CARACTÉRISTIQUES DES MÉDECINS DU TRAVAIL PARTICIPANTS.
Caractéristiques
Genre, n (%)
Hommes
Femmes
Service, n (%)
Interne
Externe
Age, années
Moyenne (SD)
Intervalle
Ancienneté comme médecin du travail, années
Moyenne (SD)
Intervalle
Langue, n (%)
Néerlandophones
Francophones
Temps de travail
Temps plein, n (%)
Temps partiel, n (%)
Moyenne du temps de travail, % (SD)
Intervalle de temps de travail, %
Nombre de travailleurs surveillés, n
Moyenne (SD)
Intervalle

Médecins
(n = 47)

du

travail

participants

Population belge de médecins du
travail
(n = 1002)

18 (38)
29 (62)

440 (44)
562 (56)

6 (13)
41 (87)

62 (6)
940 (94)

48 (±10)
27 – 66

46 (±9)
26-72

15 (±9.5)
1 – 38
37 (79)
10 (21)

573 (61)
362 (39)

19 (53)
28 (47)
85 (±19)
40 – 100

407 (41)
595 (59)
79 (±23)
10 – 110

2 678 (±1307)
600 – 6969
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Les médecins du travail participants (n = 47) représentent assez bien la repartition de la population de
médecins du travail belges, à l’exception de la répartition géographique dans le pays et de la langue
(21% des médecins du travail participants à l’enquête par rapport à 39 % des médecins du travail en
Belgique étaient francophones). Il y a une bonne répartition entre les hommes et les femmes médecins
du travail et entre les médecins du travail qui travaillent pour un service interne et externe, etc. Après
une analyse à mi-parcours de l'échantillon de médecins du travail, nous avons essayé de gérer le
recrutement et de recruter davantage de médecins francophones. Cependant, nous n'avons pas
atteint le pourcentage cible.
Travailleurs
Les médecins du travail ont rempli en moyenne 14 questionnaires et un total de 666 travailleurs ont
été interrogés. En 2010, 53 940 employés ont été interrogés par 2400 médecins professionnels dans
l’enquête SUMER. Cela correspond à 22 questionnaires par médecin. Ici encore, nous voyons des
possibilités de croissance.
Les caractéristiques des travailleurs participant à l'étude se trouvent au tableau 3.

TABLEAU 3. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS BELGES PARTICIPANTS À L'ÉTUDE PROBE (N = 666).
Caractéristique

Travailleurs participants

Genre, n (%)
Hommes
Femmes
Age, années
Moyenne (SD)
Intervalle
Nationalité, n (%)
Belge
Autre
Ancienneté, n (%)
< 1 an
1 - 3 ans
3 - 10 ans
≥ 10 ans
Temps de travail, %
Temps plein, n (%)
Temps partiel, n (%)

504 (76)
162 (24)
42 (±11)
17 – 71
602 (90)
64 (10)
97 (14)
86 (13)
152 (23)
331 (50)
561 (84)
105 (16)

Pourcentage moyen du temps de travail à temps partiel (SD)
Intervalle

65 (±19)
10-95

En ce qui concerne la représentativité de l'échantillon de travailleurs, nous constatons que nous avons
recruté plus de travailleurs masculins (76%) que de travailleuses (24%). Ces pourcentages ne
correspondent pas à la répartition par genre des salariés en Belgique (46% de travailleuses et 54% de
travailleurs). Nous voyons aussi que certains sous-groupes sont plus impliqués, par exemple, les
travailleurs occupés dans l'industrie. Cela explique également le pourcentage plus élevé de travailleurs
masculins recrutés dans l'étude PROBE, comme l'industrie compte plus de travailleurs hommes. Dans
l’enquête SUMER, le taux de réponse est si élevé que l'échantillon d'employés n'est pas seulement
représentatif de la main-d'œuvre totale en France, mais que les résultats peuvent également être
utilisés pour zoomer plus profondément au niveau régional. Si nous pouvons développer notre réseau
de surveillance dans Probe, notre échantillon deviendra également plus représentatif.
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Exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux
L'analyse des données relatives à l'exposition montre que 47% des travailleurs interrogés ont été
exposés à un ou plusieurs produits chimiques dangereux de la liste des substances prioritaires utilisée
dans la présente étude au cours de la dernière semaine de travail. Pour 53% des travailleurs sondés, il
n'y a eu aucune exposition à l'un des produits chimiques sélectionnés au cours de la semaine de travail
précédente. 26% des travailleurs ont été exposés à une substance et 11% des travailleurs ont été
exposés à deux substances. 6% des travailleurs sont exposés à 3 produits chimiques ou plus (figure 1).
En 2015, 17% des travailleurs de l'UE ont indiqué qu'ils étaient exposés à des substances chimiques et
que 15% respiraient de la fumée, des gaz, de la poudre ou de la poussière au travail [9].

FIGURE 1. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS BELGES (N = 666) À DES PRODUITS CHIMIQUES AU COURS DE LA SEMAINE DE
TRAVAIL PRÉCÉDENTE
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L'étude SUMER réalisée en 2010 a montré que plus de 10% des travailleurs français avaient été exposés
à au moins un agent chimique cancérogène, mutagène ou reprotoxique [8]. Le pourcentage (47%) que
nous avons trouvé dans l'étude PROBE est significativement plus élevé. Voici plusieurs explications
possibles pour cela. En plus de l'exposition à 89 substances chimiques, l'étude SUMER questionne
également au sujet de l'exposition au bruit, aux charges physiques, aux agents biologiques, etc. Alors
que dans PROBE, nous nous concentrons spécifiquement sur 22 produits chimiques sélectionnés.
L’évaluation dans l’enquête SUMER peut être moins sensible et il y a une sous-estimation de
l'exposition, alors que dans PROBE il peut y avoir une surestimation. Une façon de lutter contre cette
surestimation est une bonne formation et un encadrement des médecins du travail. Comme
mentionné précédemment, PROBE a recruté beaucoup de travailleurs masculins dans l'industrie. Ceci
pourrait aussi expliquer le taux d'exposition plus élevé des hommes qui sont plus exposés aux produits
chimiques lors de leur travail dans l'industrie. La surestimation de l'exposition peut également être
due au fait que le critère d'exposition «au cours de la dernière semaine de travail» n'a pas été pris en
compte et que, par conséquent, l’exposition rapportée était plus élevée. Dans cette étude PROBE, un
module E-Learning était disponible pour donner des informations sur les substances chimiques et des
explications sur le déroulement de l'étude ont été envoyées par couriel. De plus, l'importance d'une
sélection aléatoire des travailleurs n'a peut-être pas été suffisamment prise en compte, augmentant
ainsi la proportion d'expositions dans la population totale de travailleurs. En outre, les médecins qui
ne travaillent pas dans le secteur chimique auront été moins motivés à participer à l'étude. Cela peut
également être une cause de surestimation. Il est donc nécessaire d'accorder une plus grande
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importance à l'avenir à une bonne explication de l'objectif et de l'approche pratique de l'enquête.
Cependant, nous voulions d'abord organiser un « world-café » lors duquel les médecins du travail
participants seraient rassemblés pour bien les informer du déroulement de l'étude, et à leur tour, les
médecins pourraient contribuer à l'étude avec leur expertise et aussi que les propositions seraient
réalistes.
Le tableau 4 montre les caractéristiques des travailleurs exposés à au moins un produit chimique
dangereux dans la liste des produits chimiques prioritaires.

TABLEAU 4. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS (N = 315) EXPOSÉS À AU MOINS UN PRODUIT CHIMIQUE DANGEREUX
DE LA LISTE UTILISÉE.
Caractéristiques

Nombre de travailleurs exposés , n (%)

Nombre total de travailleurs
Genre
Hommes
Femmes
Catégorie d’âge
< 25 ans
25 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
≥ 50 ans
Nationalité
Belge
Autre
Fonction principale
Construction
Services aux entreprises
manutention de marchandises, stockage
marchandises, logistique
Commerce, ventes
installation, réparations, maintenance technique
Recherche, développement
Production, fabrication
Nettoyage, sécurité, entretien ménager
Soins
Autres
Ancienneté
< 1 ans
1 - 3 ans
3 - 10 ans
≥ 10 ans

315
227 (88)
38 (12)
15 (5)
39 (12.5)
89 (28)
77 (24.5)
95 (30)
280 (89)
35 (11)

de

40 (12)
3 (1)
31 (10)
3 (1)
66 (21)
16 (5)
98 (31)
9 (3)
15 (5)
34 (11)

36 (11)
37 (12)
82 (26)
160 (51)
Nombre de travailleurs exposés/nombre total
de travailleurs , %

Taille de l’entreprise
>200 travailleurs
51-200 travailleurs
21-50 travailleurs
6-20 travailleurs
<6 travailleurs

40
49
62
60
51

Ces résultats montrent que les hommes sont le plus exposés et que la plus grande proportion est
employée dans la «production et la fabrication» et appartient à la tranche d'âge de ≥ 50 ans. Les
entreprises les plus touchées sont les petites entreprises (< 6 employés, 6 à 20 employés et 20 à 51
employés). Les résultats de SUMER en 2010 ont montré que, là aussi, principalement des travailleurs
masculins étaient exposés à au moins un produit chimique, mais qu'il s'agissait principalement de
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jeunes travailleurs (en particulier des élèves et des stagiaires) occupés dans l'entretien ou la
construction [8]. Ces secteurs sont principalement des secteurs masculins, mais même dans le cadre
du même secteur, les hommes sont plus exposés que les femmes. Selon l’enquête SUMER, cela a
également été enregistré dans le cas des carcinogènes: la probabilité que les travailleurs masculins
soient exposés à au moins un produit cancérigène est deux fois plus grande que pour les travailleuses
dans les mêmes conditions [9]. En ce qui concerne la taille de l’entreprise, principalement les petites
entreprises comptant moins de 10 employés étaient concernées en France [10]. Aussi dans PROBE,
nous avons constaté qu'il y avait une exposition plus importante dans les petites entreprises. Par
exemple, nous avons 69 travailleurs participants qui travaillaient dans une entreprise de 21 à 50
employés. Sur ces 69 travailleurs, 43 (62%) ont été exposés à 1 ou plus de produits chimiques. Cela
s'explique principalement par le fait que dans les petites entreprises, la politique de prévention est
généralement moins développée [10]. Dans SUMER, principalement les stagiaires et les élèves ont été
exposés. Dans l'étude PROBE, nous n'avons pas été en mesure de recruter suffisamment de stagiaires
(n = 5) pour pouvoir tirer une conclusion au sujet de ce groupe.
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Le tableau 5 donne un aperçu des substances chimiques auxquelles la majorité des travailleurs ont été
exposés.

TABLEAU 5. VUE D'ENSEMBLE DES SUBSTANCES CHIMIQUES DE LA LISTE UTILISÉE POUR LA PLUPART DES TRAVAILLEURS
EXPOSÉS.

n (%)

Entreprise

Caractéristiques des travailleurs

Moyen de prevention

Paramètre durée exposition
’expositionBlootstellingspara
meters

Total des travailleurs
Durée
< 2h ........................................................
2 à 10h ...................................................
10 à 20h ................................................
≥ 20h ......................................................
Pas connue ...........................................
Niveau
Très faible .............................................
Faible ......................................................
Forte ......................................................
Très forte...............................................
Pas connue ...........................................
EPC
Aucun .....................................................
Ventilation ............................................
Aspiration .............................................
Hotte à flux laminaire .......................
Système fermé ....................................
Autre.......................................................
EPI
aucun .....................................................
Cutané ...................................................
Respiratoire ..........................................
Oculaire .................................................
Aucun EPC ou EPI
Genre
Hommes................................................
Femmes .................................................
Catégorie d’âge
< 25 ans ................................................
25 - 29 ans ...........................................
30 - 39 ans ...........................................
40 - 49 ans ...........................................
≥ 50 ans ................................................
Fonction principale
Construction ........................................
Services aux entreprises ..................
Manutention et stockage de
marchandises, logistique .................
Commerce, ventes .............................
Installation,
réparations,
maintenance technique ..................
Recherche, développement ..........
Production, fabrication ....................
Nettoyage, sécurité, entretien
ménager ...............................................
Soins .......................................................
Autre.......................................................
Taille d’entreprise
> 200 travailleurs ...............................
51 - 200 travailleurs ........................
21 - 50 travailleurs ..........................
6 - 20 travailleurs .............................
< 6 travailleurs ..................................

Emissio
ns
diesel
91 (14)

Fumées
de
soudage
77 (12)

Toluène

Poussière
s de bois

Benzène

Silice
cristalline

Formaldé
hyde

Amiante

Plomb et dérivés
de plomb

67 (10)

60 (9)

44 (7)

40 (6)

26 (4)

26 (4)

23 (3)

27 (30)
36 (40)
10 (11)
18 (39)
0 (0)

32 (42)
14 (18)
14 (18)
17 (22)
0 (0)

35 (52)
20 (30)
5 (7.5)
6 (9)
1 (1.5)

24 (40)
10 (17)
9 (15)
15 (25)
2 (3)

24 (54.5)
12 (27)
1 (2)
6 (13.5)
1 (2)

13 (32.5)
16 (40)
4 (10)
7 (17.5)
0 (0)

12 (46)
7 (27)
6 (23)
1 (4)
0 (0)

23 (88)
0 (0)
0 (0)
1 (4)
2 (8)

7 (30)
7 (30)
3 (13)
5 (22)
1 (4)

27 (30)
40 (44)
19 (21)
2 (2)
3 (3)

28 (36)
24 (31)
22 (29)
0 (0)
3 (4)

28 (42)
28 (42)
8 (12)
0 (0)
3 (4)

19 (31.5)
22 (36.5)
12 (20)
1 (2)
6 (10)

29 (66)
12 (27)
3 (7)
0 (0)
0 (0)

12 (30)
22 (55)
6 (15)
0 (0)
0 (0)

15 (57.5)
2 (7.5)
8 (31)
0 (0)
1 (4)

22 (84)
3 (12)
0 (0)
0 (0)
1 (4)

14 (61)
4 (17)
4 (17)
0 (0)
1 (4)

53 (58)
28 (31)
18 (20)
1 (1)
1 (1)
13 (14)

16 (21)
53 (69)
33 (43)
1 (1)
2 (3)
10 (13)

24 (36)
36 (54)
13 (20)
3 (4.5)
5 (7.5)
5 (7.5)

28 (47)
19 (32)
12 (20)
0 (0)
1 (1.5)
9 (15)

17 (39)
22 (50)
7 (16)
1 (2)
4 (9)
5 (11)

17 (42.5)
17 (42.5)
8 (20)
1 (2.5)
2 (5)
4 (10)

11 (42)
8 (31)
5 (19)
3 (12)
1 (4)
1 (4)

17 (65)
3 (12)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
4 (15)

7 (30)
13 (57)
11 (48)
0 (0)
2 (9)
3 (13)

75 (82)
11 (12)
4 (4)
9 (10)
49 (54)

26 (34)
34 (44)
31 (40)
42 (55)
6 (8)

11 (16)
49 (73)
23 (34)
26 (39)
8 (12)

31 (52)
13 (22)
23 (38)
13 (22)
19 (32)

12 (27)
30 (68)
11 (25)
22 (50)
7 (16)

17 (42.5)
9 (22.5)
20 (50)
14 (35)
8 (20)

6 (23)
20 (77)
5 (19)
6 (23)
4 (15)

9 (35)
12 (46)
17 (65)
5 (19)
5 (19)

9 (40)
13 (57)
2 (9)
4 (17)
2 (9)

89 (98)
2 (2)

68 (88)
9 (12)

59 (88)
8 (12)

58 (97)
2 (3)

42 (95.5)
2 (4.5)

39 (98.5)
1 (1.5)

12 (46)
14 (54)

26 (100)
0 (0)

16 (60)
7 (30)

9 (10)
9 (10)
22 (24)
21 (23)
30 (33)

3 (4)
10 (13)
23 (30)
18 (23)
23 (30)

4 (6)
8 (12)
21 (31.5)
21 (31.5)
2 (19)

5 (8)
4 (7)
19 (32)
15 (25)
17 (28)

4 (9)
9 (20.5)
14 (32)
9 (20.5)
8 (18)

2 (5)
4 (10)
7 (17.5)
19 (47.5)
8 (20)

2 (8)
6 (23)
4 (15.5)
4 (15.5)
10 (38)

1 (4)
2 (8)
7 (27)
6 (23)
10 (38)

1 (4)
2 (9)
10 (44)
5 (22)
5 (22)

7 (8)
1 (1)

5 (6)
0 (0)

1 (13)
0 (0)

15 (25)
0 (0)

4 (9)
2 (4.5)

12 (30)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

9 (35)
1 (4)

4 (17)
0 (0)

17 (19)
3 (3)

3 (4)
0 (0)

3 (4.5)
2 (3)

10 (16.5)
0 (0)

3 (7)
1 (2)

3 (7.5)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

29 (32)
2 (2)
17 (19)

31 (40)
1 (1)
32 (42)

21 (31)
5 (7.5)
17 (25)

13 (21.5)
1 (2)
14 (23)

15 (34.5)
2 (4.5)
10 (23)

7 (17.5)
4 (10)
33 (32.5)

2 (8)
5 (19)
5 (19)

10 (38)
0 (0)
2 (8)

6 (26)
3 (13)
9 (39)

2 (2)
1 (1)
12 (13)

0 (0)
1 (1)
4 (5)

5 (7.5)
3 (4.5)
4 (6)

1 (2)
1 (2)
5 (8)

2 (4.5)
1 (2)
4 (9)

0 (0)
0 (0)
1 (2.5)

2 (8)
8 (31)
4 (15)

0 (0)
0 (0)
4 (15)

0 (0)
1 (4)
0 (0)

39 (43)
22 (24)
14 (15)
12 (13)
4 (4)

34 (44)
15 (20)
16 (22)
10 (13)
2 (3)

23 (834
21 (31)
10 (15)
10 (15)
3 (5)

20 (33)
14 (23)
9 (15)
11 (18)
6 (10)

14 (32)
14 (32)
7 (16)
8 (18)
1 (2)

2 (5)
4 (10)
7 (17.5)
19 (47.5)
8 (20)

20 (76.5)
2 (7.5)
0 (0)
2 (7.5)
2 (7.5)

10 (38)
6 (23)
2 (8)
3 (12)
4 (15)

14 (61)
3 (13)
0 (0)
3 (13)
3 (13)
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Les substances chimiques les plus fréquemment signalées comme étant une source d'exposition
professionnelle au cours de la dernière semaine de travail comprennent les gaz d'échappement diesel,
les fumées de soudage, le toluène, la poussière de bois, le benzène, la silice cristalline, le
formaldéhyde, l'amiante et le plomb. Aux gaz d'échappement diesel étaient exposés 91 employés,
correspondant à 14% de l'échantillon. Si nous comparons les huit principales substances cancérigènes,
mutagènes et reprotoxiques qui ont été trouvées dans la population (en particulier les gaz
d'échappement diesel, les huiles minérales, la poussière de bois, la silice cristalline, le formaldéhyde,
les composés de plomb et le plomb, l'amiante et les phtalates), nous voyons un chevauchement
important [8]. Les huiles minérales et les phtalates n'ont pas été inclus dans la liste des produits
chimiques prioritaires qui a été compilée pour l'étude PROBE. Dans l’étude PROBE, il s’agit dans la
plupart des cas une exposition très faible à faible, la durée de l'exposition varie considérablement de
moins de 2h à plus de 20h au cours de la semaine de travail écoulée.
Nous constatons également que l'utilisation de mesures préventives pour différentes substances est
insuffisante. Le gaz d'échappement diesel est le pire, avec 54% des travailleurs interrogés qui n'ont pas
ou n'ont pas utilisé d’EPC (équipement de protection collective) et d’EPI (équipement de protection
individuelle). Dans la plupart des cas, il s'agit d'une exposition très faible à faible, mais quand nous
regardons la durée de l'exposition, nous voyons que 21% des travailleurs qui n'utilisent pas de EPC et
d'EPI plus de 20 heures ont été exposés à des gaz d'échappement diesel dans le courant de la semaine
de travail écoulée. Ici encore, nous trouvons une similitude avec les résultats de l’enquête SUMER.
L’enquête de 2003/2010 montrait que 42%/ 32% des ouvriers français sont complètement non
protégés contre une exposition aux fumées de diesel. À la 2ème place vient la poussière de bois, où
32% des travailleurs n'ont pas utilisé EPC et EPI. Là encore, il s’agit d’une exposition très faible à faible,
mais quand on regarde la durée de l'exposition, nous voyons aussi que 20% des travailleurs qui n'ont
pas utilisé de EPC et d'EPI plus de 20 heures ont été exposés à la poussière de bois au cours de la
précédente semaine de travail.
Recommandations de pratique
Développer un réseau de surveillance
Afin d'obtenir un résultat plus représentatif, il est nécessaire de recruter plus de médecins du travail
dans un réseau de surveillance. Grâce à un réseau de surveillance composé de médecins du travail sur
base de participation volontaire, une population sensiblement plus nombreuse de travailleurs peut
être atteinte et étudiée. Par exemple, une grande quantité de données peut être collectée dans un
laps de temps relativement court et de manière ciblée. Le médecin qui consigne ces données a donc
une position centrale importante dans le système proposé de surveillance, car l'identification d'une
exposition nécessite une certaine expertise technique et médicale où seul le médecin du travail a les
compétences. Le médecin peut aussi se fier à sa connaissance des entreprises et des activités des
travailleurs dont il a la charge de la surveillance de santé.
Les médecins et les services qui ont participé à l’étude recevront le rapport final. Sur la base des
résultats initiaux, nous espérons que nous pourrons convaincre les médecins et les services de l'utilité
de la pratique de surveillance.
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Dans cette méthode de collecte de données, il est également possible de suivre l'évolution des
problèmes étudiés. En prenant des sondages successifs avec des intervalles réguliers, certaines
tendances pourront être détectées. On peut également évaluer si les actions préventives introduites
après une précédente enquête ont été efficaces.
Le système de surveillance peut être répété chaque année, en se concentrant sur un problème différent.
Cela peut coïncider avec les campagnes européennes. Tous les 3 ans, l'accent pourrait être mis sur
l'exposition aux produits chimiques.
Donner du temps au travail des médecins pour la participation aux études
Les médecins participants eux-mêmes ont indiqué que l'achèvement du questionnaire exige un certain
temps. La planification prend habituellement 15 minutes pour chaque évaluation médicale périodique,
tout en complétant le questionnaire sur l'exposition aux produits chimiques a pris une moyenne de 9
minutes et 42 secondes. Ceci, bien sûr, assure une augmentation de la pression de travail.
Afin de réduire la charge de travail du médecin du travail, nous pourrions demander au travailleur ou
à une infirmière de remplir une partie du questionnaire. Les services seraient également en mesure de
réviser la planification des médecins participants et de donner plus de temps pour participer à l'étude.
Formation des médecins
Ce type de recherche est toujours réalisé sur la base d'un objectif clairement défini et, en tant que tel,
se concentre sur un domaine de recherche bien défini et spécifique. Un avantage important est qu'elle
crée la possibilité d’une formation pour les médecins du travail qui font partie du réseau de
surveillance. Cela profitera à la qualité des données collectées et alertera les médecins du travail à la
reconnaissance de scénarios d'exposition spécifiques. Dans notre étude, nous avons fourni un module
E-Learning pour les médecins du travail, qui dispensait les renseignements de base pour chaque
produit chimique qui est couvert dans l'enquête.
Il nous semble préférable d'organiser à l'avenir un « world café » ou une journée d'étude, dans laquelle
les médecins sont formés et informés pour participer à l'étude et pour rapporter d'une manière plus
uniforme.
Plus de mesurages d'exposition
En outre, il est également vrai qu'aucune connaissance absolue véridique de l'exposition n'est acquise.
Les résultats dépendent de différents paramètres, y compris la méthode de mesurage, le temps de
l'échantillonnage dans le cas d’une mesure ambiante ou du biomonitoring,... Chaque mesurage reflète
donc une évaluation de l'exposition à un moment donné, sans créer une image de sa variabilité. Dans
ce contexte, il convient de faire quelques remarques lors de la déclaration du niveau d'exposition, en
particulier de la légende utilisée pour le déterminer. Tout d'abord, nous avons noté que la plupart des
médecins ont évalué le niveau en fonction de leur expertise et de leur expérience. Toutefois, une telle
évaluation est toujours subjective dans une certaine mesure, de sorte que le niveau estimé peut ne
pas être tout à fait conforme à la situation réelle sur le lieu de travail. De plus, le niveau peut également
être déterminé par un mesurage (mesurage de l'environnement, biomonitoring). Il y a aussi quelques
problèmes ici. Dans le cas d'une exposition très faible, la limite de détection est considérée comme un
point de référence. Cependant, la limite de détection dépend de la sensibilité de la méthode de
mesurage utilisée, donc à moins que la même méthode de mesurage pour un produit chimique
particulier ne soit appliquée partout, le résultat est variable. Les autres niveaux d'exposition (faible,
fort, très fort) sont déterminés en fonction du rapport à la limite d'exposition. Cependant, certaines
valeurs limites sont considérées comme obsolètes (comme dans le cas de l'amiante, par exemple), car
il y a encore un risque résiduel même à ce niveau. Enfin, il n'y a pas de limite d'exposition belge sur
laquelle on peut se baser pour les gaz d'échappement diesel. Pour l'instant, aucune valeur de référence
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n'est déterminée. Une éventuelle directive qui peut être utilisée ici à l'avenir est la recommandation
du Conseil Néerlandais de la santé [11].
Le gouvernement devrait prendre plus de responsabilités et coopérer avec les services et d'autres
personnes pour collecter des données sur base à la fois de questionnaires médicaux et de mesurages
d'hygiène professionnelle. Il devrait y avoir un centre national de connaissance qui, sur base des
données collectées, établit une politique pour le bien-être des travailleurs où chacun est impliqué;
multidisciplinaire et fondée sur des preuves.
Conclusion
Un système de pratique de niveau est une bonne méthode pour obtenir une image plus précise de
l'exposition des travailleurs belges aux produits chimiques, à condition de procéder à des adaptations
et à des ajustements dans la méthodologie actuelle. Ce système peut donc être recommandé comme
un plan d'action à mettre en œuvre à plus grande échelle à l'avenir afin de collecter ce type de données
dans un contexte de médecine du travail.
Perspectives du travail
-

Recruter plus de médecins pour obtenir un échantillon représentatif
Formation des médecins
Questionnaire plus ciblé
Donner aux médecins le temps de participer à la recherche scientifique
Le niveau d'exposition a principalement été estimé. Plus de mesurages sont nécessaires.
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