
Webinar

De 'S' in CMR(S)-stoffen



• Als u het geluid niet hoort, kunt u “unmuten”.

• Als er problemen zijn met het geluid, kunt u ook inbellen met uw telefoon. 

Het telefoonnummer staat in de mail die u ontvangen heeft.

• Het webinar wordt opgenomen, u kunt het later terugkijken.

• U kunt een vraag stellen via de chatbox.

• De hand-outs ontvangt u na het webinar.

Deelnemen aan het webinar



Gevaarlijke stoffen
en ziekten

Relatie tussen risico’s van het werken met 

gevaarlijke stoffen en de belangrijkste 

ziekten die daardoor kunnen ontstaan

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2021/07/
08/toezicht-op-het-werken-met-gevaarlijke-stoffen-2016-2020

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2021/07/08/toezicht-op-het-werken-met-gevaarlijke-stoffen-2016-2020


Wat zijn sensibiliserende stoffen?

Stoffen waarvoor je een allergie kunt ontwikkelen.

Stoffen die een overgevoeligheidsreactie kunnen 
veroorzaken via activering van het afweersysteem 
(immuunsysteem). 

De overgevoeligheid uit zich in ontstekingsreacties, 
die resulteren in diverse allergische aandoeningen.

“Beroepsallergie is een specifieke

vorm van allergie en wordt

gedefinieerd als een nieuw

ontwikkelde immunologische

respons met allergische symptomen

als gevolg van 

allergeenblootstelling op de 

werkvloer.”

https://www.nkal.nl/content/leidraad-allergenen.asp

https://www.nkal.nl/content/leidraad-allergenen.asp


Sensibiliserende stoffen

Ga naar www.menti.com

Voer de code in

Benoem 3 soorten sensibiliserende stoffen

http://www.menti.com/


Waarom?

https://www.beroepsziekten.nl/cijfers

https://www.beroepsziekten.nl/cijfers


Waarom?

https://www.beroepsziekten.nl/cijfers

https://www.beroepsziekten.nl/cijfers


Waarom?

“In zijn eigen paprikakwekerij ontwikkelde Michel 

van Ruijven beroepsastma. Op het laatst was hij 

zo benauwd dat hij alleen nog praatte in korte 

zinnen. Terugkijkend vindt Michel dat hij zijn 

gezondheid serieuzer had moeten nemen.”

“Voor dat stuifmeel ben ik allergisch. 

Maar dat wist ik lange tijd niet. Klachten 

had ik al sinds mijn veertiende. Ik liep 

altijd te niezen, had een loopneus, 

jeukogen, voorhoofdsholteontstekingen 

en was benauwd.”

“Begin dertig was ik, toen ik merkte dat 

ik kortademig werd, vooral als ik 

roggebrood draaide. Daar komt namelijk 

veel stof bij vrij. Mijn ogen jeukten en ik 

moest steeds niezen. ’s Nachts in bed 

piepte mijn ademhaling.”

“Toen werd ik echt ziek. Ik was erg benauwd en 

liep constant te niezen. Maar het ergste was dat al 

mijn energie weg was. Ik was zó moe. Alsof de 

stekker eruit was getrokken. Een dag werken 

voelde als de marathon lopen.”

“Ik bleek allergisch voor een 

stuk of vijftien stoffen en het 

sterkst te reageren op rogge, 

meel en bloem.”

“Boek: ademnood” 
https://www.longalliantie.nl/publicaties/

https://www.longalliantie.nl/publicaties/


https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2021/07/08/
toezicht-op-het-werken-met-gevaarlijke-stoffen-2016-2020

“Naast de CMR-stoffen heeft de Inspectie in toenemende mate
aandacht voor stoffen waarvoor mensen overgevoelig kunnen zijn na
blootstelling, de zogenoemde sensibiliserende (S) stoffen.”

Waarom?

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2021/07/08/toezicht-op-het-werken-met-gevaarlijke-stoffen-2016-2020


2 soorten sensibiliserende stoffen

Sensibiliserend voor de huid

Sensibiliserend voor de luchtwegen



2 typen sensibiliserende stoffen: 
Biologische agentia

Dieren Planten
Schimmels en 

sporen



2 typen sensibiliserende stoffen:
Chemische agentia

Bestanddelen van twee-
componentenverven, lijmen 

en vloerproducten 
Metalen Conserveermiddelen



Sensibilisatie → 2 fasen

Sensibilisatiefase: Immuunsysteem raakt  
als gevolg van het contact met een 

allergeen overgevoelig (gesensibiliseerd) 
voor die stof. Verschillende 

mechanismen spelen een rol.

Bij hernieuwd contact met dezelfde stof 
treedt een 'abnormaal sterke' 
immuunrespons op, die tot de 

ontstekingsreactie leidt.



Wanneer ontstaat een allergie?

Waarvan is dit afhankelijk?

Na enkele weken Na jarenof

Mate van blootstelling

Allergene potentieIndividuele gevoeligheid
Sterkte van het 

allergeen



Waar? (Onder andere) 

Landbouw - teelt gewassen en 
planten

• Contacteczeem - allergisch

Chemisch - Verf-, vernis- en 
drukinktindustrie

• Contacteczeem – allergisch en irritatief

Landbouw - veeteelt en fokkerijen

• Astma (door werk verergerd)

• Contacteczeem - zowel allergisch als 
irritatief

Brood- en deegwarenindustrie

• Allergische rinitis / hooikoorts / 
pollinosis

Beton-, cement-, kalk- en 
gipsindustrie

• Contacteczeem – allergisch en irritatief

Kappers

• Contacteczeem - allergisch



Herkennen van sensibiliserende stoffen

Allergenen zijn te herkennen aan de zogeheten H- of EUH-zinnen op het gevaar etiket of VIB

H317: kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H334: kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of 
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

EUH208: bevat [naam van de sensibiliserende stof]. Dit kan een 
allergische reactie veroorzaken.



Herkennen in het Veiligheidsinformatieblad 



Herkennen sensibilisatie bij ECHA



Herkennen sensibilisatie bij ECHA



Lijst NKAL Beroepsallergenen

https://www.nkal.nl/content/leidraad-allergenen.asp

https://www.nkal.nl/content/leidraad-allergenen.asp


Herkennen van sensibiliserende 
stoffen in Stoffenmanager
Productenoverzicht > kolom gevaaraanduiding > zoek op H-zin 317 of H-zin 334



CMR-stoffen



Wat zijn CMR-stoffen?
Carcinogene stoffen

• Kunnen kanker veroorzaken

Mutagene stoffen

• Veranderen langzaam het DNA/ erfelijk materiaal in de celkern

• Kunnen daardoor kanker veroorzaken of een miskraam veroorzaken

Reprotoxische stoffen

• Kunnen leiden tot verminderde vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen

• Kunnen leiden tot afwijkingen van de embryo of de foetus



Waarom?

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2021/07/08/
toezicht-op-het-werken-met-gevaarlijke-stoffen-2016-2020

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2021/07/08/toezicht-op-het-werken-met-gevaarlijke-stoffen-2016-2020


Wanneer ontstaan ziekteverschijnselen?

CM-Stoffen  → Na langere tijd, 
bijvoorbeeld 20 tot 40 jaar 
na eerste blootstelling

R-Stoffen → Na kortere tijd, kan 
bijvoorbeeld binnen 5 jaar



Waar? Bijvoorbeeld…

Op- en overslagbedrijven

• O.a. Benzeen

• Carcinogeen en mutageen

Ziekenhuizen

• O.a. Cytostatica

• Carcinogeen, mutageen en 
reprotoxisch

Metaalbewerking

• Lood

• Carcinogeen en reprotoxisch

Veel sectoren

• Uitlaatgassen van dieselmotoren (DME)

• Carcinogeen

Bouw

• Silica/ kwarts

• Carcinogeen

Farmaceutische industrie

• Colchicine (medicatie jicht)

• Mutageen



Herkennen van CMR-stoffen

H350: Kan kanker veroorzaken Cat 1a/ 1b 
H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker Cat 2

H340: Kan genetische schade veroorzaken Cat 1a/ 1b

H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade Cat 2

H360: Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden Cat 1a/ 1b

H361: Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden Cat 2

H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

https://osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances/clp-classification-
labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures

https://osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures


EU - categorieën

• gegevens bij mensen bekend (H340 – H350– H360).

1A

• gegevens bij proefdieren bekend (H340 – H350 – H360). 

1B

• verdacht CMR (H341 – H351 – H361).

2



Poll

www.menti.com

Noem voorbeelden binnen uw bedrijf waar met CMR(S)-

stoffen wordt gewerkt.



Herkennen van CMR-stoffen in Stoffenmanager

Producten met een 
H-zin 

(H34x,H35x,H36xxx) 
verdacht of 

bewezen

Producten met een 
component die 

voorkomt op een 
CMR-lijst

Processen die 
kankerverwekkend 

zijn en stoffen 
zonder CAS-

nummer



Nederlandse CMR-lijst
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-51.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-51.html


Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4

Artikel Toelichting

Artikel 4.2a Indien op de arbeidsplaats in verband met de aard van de werkzaamheden die daar worden uitgevoerd, gevaarlijke stoffen plegen voor te komen die voldoen aan criteria voor een of meer 
van de volgende gevarenaanduidingen als bedoeld in EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: H-zinnen 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 
361f, 361d, 361fd, 362, worden met betrekking tot die stoffen in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, in aanvulling op artikel 4.2, de volgende gegevens 
vermeld:
a. de hoeveelheid van de stof die per jaar pleegt te worden vervaardigd of gebruikt dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband met opslag;
b. het aantal werknemers dat arbeid pleegt te verrichten op de arbeidsplaats waar de stof pleegt voor te komen;
c. de vorm van de arbeid die met de stof pleegt te worden verricht.

Artikel 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
In alle gevallen waarin arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij 
kankerverwekkende processen, worden, met betrekking tot deze stoffen of processen in de risico-inventarisatie en –evaluatie in ieder geval de volgende gegevens opgenomen:
a. de reden waarom het gebruik van een kankerverwekkende stof of het toepassen van een kankerverwekkend proces voor het verrichten van de arbeid strikt noodzakelijk is en vervanging 
technisch niet uitvoerbaar is;
b. de hoeveelheid van de kankerverwekkende of mutagene stof die per jaar pleegt te worden vervaardigd of gebruikt dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband met de opslag 
respectievelijk de frequentie waarmee een proces per jaar pleegt te worden toegepast;
c. de soort arbeid die met de kankerverwekkende of mutagene stof pleegt te worden verricht of waarbij het kankerverwekkende proces pleegt te worden toegepast;
d. het aantal werknemers dat aan een kankerverwekkende of mutagene stof of een kankerverwekkend proces pleegt te worden blootgesteld of kan worden blootgesteld;
e. de preventieve maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende 
processen te voorkomen of te minimaliseren;
f. de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt bij arbeid waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan 
stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen;
g. de gevallen waarin kankerverwekkende of mutagene stoffen of kankerverwekkende processen worden vervangen door stoffen of processen waarbij de werknemers niet of minder aan 
gevaar voor hun veiligheid of gezondheid worden blootgesteld.

Artikel 4.15 Lijst van werknemers
1. Er wordt een lijst bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij een 
kankerverwekkend proces, onder vermelding van de blootstelling die zij hebben ondergaan.
2. Iedere werknemer heeft recht op inzage in de gegevens die in de lijst, bedoeld in het eerste lid, met betrekking tot hem zijn opgenomen.

Wettelijk kader Nederland

in Stoffenmanager® 
te registreren!

deels in 
Stoffenmanager® te 
registreren!



Vragen?

Zijn er vragen?

Zet ze in de chat!



Samenvatting
• Veel mensen raken gesensibiliseerd door stoffen en dat zorgt voor een hoge 

ziektelast.

• Sensibiliserende stoffen hebben een hoge prioriteit bij de Nederlandse 
Arbeidsinspectie.

• Sensibiliserende stoffen kun je herkennen door H-zinnen 317, 334 en EUH 
208.

• CMR-stoffen blijven een hoge prioriteit hebben voor de Nederlandse 
Arbeidsinspectie, met name omdat er veel mensen sterven aan 
beroepsgerelateerde kanker. 

• CMR-stoffen zijn te herkennen aan de H-zinnen 340, 341, 350, 351, 360, 361, 
362.

• De filmpjes voor het herkennen en registreren van CMR(S)-stoffen in 
Stoffenmanager®, kunt u vinden op onze website.



Afsluiting
Exit survey




