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Monitoring gezondheid bij het werken met synthetische nanomaterialen 

In opdracht van het Franse Ministerie voor Gezondheid, met ondersteuning van het Franse 
Ministerie van Arbeid, voerde het Franse Instituut voor Volksgezondheid Surveillance (InVS) een 
studie uit naar de haalbaarheid van een surveillance systeem. Dit systeem moet als basis gaan 
dienen voor epidemiologisch onderzoek onder werkers die worden blootgesteld aan bewust 
geproduceerde nanomaterialen. De rapportage gaat onder meer in op de diversiteit van 
nanomaterialen, mogelijke gezondheidseffecten, blootstellingskarakterisering, identificatie van 
bedrijven waar gewerkt wordt met nanomaterialen en de mogelijkheden om epidemiologisch 
onderzoek uit te voeren. Op basis van de bevindingen van de inventarisatie stelt InVS voor een 
surveillancesysteem op te zetten dat zowel prospectief cohortonderzoek als herhaalde cross-
sectionele onderzoeken mogelijk maakt. Een prospectief cohortonderzoek volgt een groep 
mensen (cohort) gedurende lange tijd waarbij de relatie tussen het ontstaan van 
gezondheidseffecten in de toekomst (incidentie) en risicofactoren (bijvoorbeeld blootstelling aan 
nanomaterialen) wordt onderzocht. Een cross-sectioneel (of dwarsdoorsnede) onderzoek 
verzamelt op een bepaald tijdstip gegevens over zowel de aanwezigheid van gezondheideffecten 
(prevalentie) als mogelijke risicofactoren en onderzoekers kijken vervolgens of er een verband 
tussen beide bestaat. Het rapport geeft ook enkele opties voor epidemiologisch onderzoek. 

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gezondheidsraad 
onderzocht of het zinvol is om bij het werken met nanodeeltjes een blootstellingsregistratie en een 
gezondheidsbewakingssysteem in te zetten. Dit heeft geresulteerd in een openbaar conceptadvies. 
De Gezondheidsraad acht een blootstellingsregistratie zinvol, maar dat geldt niet voor een apart 
medisch surveillancesysteem voor “nanowerkers” (actieve surveillance). Wel vindt de 
Gezondheidsraad het inzetten van een passief medisch surveillancesysteem zinvol, mits te 
koppelen aan een blootstellingsregistratie.  

Rond blootstellingsregistratie hebben drie Franse institituten (INERIS, INRS en CEA) in het 
kader van het Franse, nationale programma Nano-INNOV een richtlijn gepubliceerd met 
aanbevelingen om mogelijke blootstelling aan aerosolen van nanomaterialen op de werkplek 
stapsgewijs in kaart te brengen en waar nodig te reduceren. 

RIVM/KIR-overweging: Er is er nog weinig bekend over de mogelijke gezondheidsrisico’s van 
beroepsmatige blootstelling aan nanomaterialen. Het Franse onderzoek is een goed uitgevoerde 
en uitgebreide haalbaarheidsstudie waarin ook de bereidheid tot medewerking van het 
bedrijfsleven is meegenomen. Het advies van de Gezondheidsraad gaat vooral op het gebied van 
gezondheidsregistratie minder ver dan het Franse voorstel. Waar de InVS voorstelt de gezondheid 
van blootgestelde werknemers zowel passief als actief (met behulp van vragenlijsten) te 
monitoren, beperkt het Gezondheidsraadadvies zich tot het inzetten van een passief medisch 
surveillancesysteem. 
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