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De perinatale sterfte in Nederland daalt, maar is nog steeds hoger dan in veel 
andere westerse landen. Dit heeft geleid tot een aantal acties, onder andere 
om de voorlichting van (aanstaande) zwangeren en hun partners te verbete-
ren. Hiertoe behoort ook het geven van informatie over arbeidsrisico’s voor 
de zwangerschap. De mogelijkheden van bedrijfsartsen om mannen en 
vrouwen met een kinderwens voor te lichten over arbeidsrisico’s voor de 
zwangerschap zijn beperkt. Veel bedrijven hebben geen eigen bedrijfsarts in 
dienst. Huisartsen zijn echter vaak ook bekend met de werkomstandigheden 
van hun patiënten. Zij kunnen hun patiënten attenderen op potentiële 
arbeidsrisico’s in geval van een zwangerschap. Daarnaast zullen patiënten 
met klachten tijdens de zwangerschap vaak naar hun huisarts gaan. Het is 
daarom belangrijk dat huisartsen goed geïnformeerd zijn over arbeidsrisico’s 
voor, tijdens en na de zwangerschap en ook over de rechten van de zwangere 
in deze periode. 

Tijdens deze nascholingsavond wordt hier nader op in gegaan en komen 
onder andere de volgende onderwerpen aan bod: voor de voortplanting 
schadelijke stoffen, fysieke belasting en zwangerschap en stress. 

Aanmelding voor deze nascholingsavond kan via: www.rivm.nl/arbeidsrisico
Aan de nascholingsavond zijn geen kosten verbonden.
Maximum aantal deelnemers: 100

Accreditatie is aangevraagd.

Programma

17.00 – 18.00 uur Ontvangst met brood en soep

18.00 – 18.05 uur  Inleiding en welkom door de avondvoorzitter
 Lieke de Jong-Potjer

18.05 – 18.20 uur Rol van de huisarts bij kinderwens, zwangerschap en werk   
 gerelateerde vragen 
 Lieke de Jong-Potjer



18.20 – 18.40 uur Richtlijn ‘Zwangerschap, post-partumperiode en werk’ 
 Monique van Beukering
 
18.40 – 19.00 uur Rol en beschikbaarheid van de bedrijfsarts 
 Teus Brand 

19.00 – 19.30 uur Voor de voorplanting giftige stoffen 
 Aldert Piersma

Korte pauze (15 min.)

19.45 – 20.15 uur Zwangerschap en stress 
 Teus Brand

20.15 – 20.45 uur Fysieke belasting en zwangerschap 
 Monique van Beukering

20.45 – 21.15 uur Rechten van de zwangere 
 Linda Rigters 

21.15 uur Afsluiting

Over de sprekers 

Dr. Lieke de Jong-Potjer werkt als huisarts in een duo-praktijk in Zoetermeer. 
Daarnaast werkt zij voor het College Perinatale Zorg (CPZ) aan de 
Preconceptionele Indicatielijst (PIL). Zij is gepromoveerd op het onderwerp 
Preconceptiezorg in de huisartspraktijk in 2006. Zij was projectleider in het 
onderzoek Healthy Pregnancy 4 All (Erasmus MC). Zij is lid van de werkgroep 
‘Preconceptiezorg en Voorlichting’ en ‘Implementatie en Organisatie’ van het CPZ.

Drs. Monique van Beukering werkt als bedrijfsarts/manager bij DNVGL Arbo 
(voorheen KEMA Arbo), een kleinschalige interne en extern gecertificeerde 
arbodienst. Zij is gespecialiseerd in het onderwerp ‘Zwangerschap en werk’ en 
verricht onderzoek op dit gebied. Zij was projectleider van de NVAB-Richtlijn 
‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk, advisering en begeleiding door de 
bedrijfsarts’. 



Dr. Teus Brand werkt als klinisch arbeidsgeneeskundige bij het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) in Amsterdam en als bedrijfsarts/vak-
groepleider bij Arbo Unie in Rotterdam - Europoort. Binnen het NCvB houdt hij 
zich al meer dan 10 jaar bezig met het onderwerp ‘Voortplanting en werk’. Hij is 
betrokken bij diverse projecten op dit gebied. 

Prof.dr. Aldert H. Piersma is senior onderzoeker reproductietoxicologie bij het 
RIVM en bijzonder hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie aan het 
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. In zijn 
werk combineert hij fundamenteel onderzoek op het gebied van reproductie-
toxicologie met advieswerk in nationaal en internationaal verband. 

Linda Rigters is beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij de FNV en houdt zich 
vooral bezig met de belangen van vrouwen en werknemers die werk en zorg 
combineren. Dat geldt zowel voor werkende ouders als werknemers met 
mantelzorgtaken. Zij is als inhoudelijk deskundige zeer nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de FNV app Werk en Zwangerschap. 
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