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Hoofdstuk 6 Arbeidsomstandigheden  
 
Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over de invloed van arbeidsomstandigheden rond de conceptie op het beloop en 
de uitkomst van de zwangerschap. De gevolgen daarvan kunnen zich uitstrekken vanaf de 
zwangerschap tot op de kinderleeftijd of zelfs tot op volwassen leeftijd (Kielb, 2014). 
Arbeidsomstandigheden die in verband worden gebracht met één of meer negatieve 
zwangerschapsuitkomsten kunnen worden onderverdeeld in chemische, fysische en meer algemene 
factoren.  
 
Contact met de bedrijfsarts over arbeidsomstandigheden biedt bij uitstek aanknopingspunten voor 
preventie. Als de blootstelling immers bijtijds zo veel mogelijk wordt gereduceerd, verdwijnt daarmee 
ook het effect van deze werk gebonden factoren. De bedrijfsarts adviseert organisaties over gezonde 
arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts moet niet worden verward met de arbo-arts. Een arbo-arts is 
een basisarts die werkt bij een arbodienst en daar werkzaamheden uitvoert die vergelijkbaar zijn met 
die van een bedrijfsarts, maar de specialisatie (nog) niet heeft gevolgd. 
 
Bedrijven verschillen in de mate waarin het arbozorgsysteem is opgesteld. Enerzijds zijn er bedrijven 
met een goed uitgewerkt en functionerend arbozorgsysteem, waarbij de werknemers vrij toegang 
hebben tot de bedrijfsarts ook daar waar het om zwangerschap en arbeidsomstandigheden gaat. 
Anderzijds zijn er bedrijven met een minimale vorm van arbozorg, waarbij er voornamelijk aandacht is 
voor een vermindering van het ziekteverzuim en er vaak geen vrije toegang was tot de bedrijfsarts 
voor bijvoorbeeld een preconceptieconsult. Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd en hebben 
werknemers weer gemakkelijker toegang krijgt tot de werkplek en zodoende ook voor het uitbrengen 
van preventieve adviezen, op voorwaarde dat hun werkgever het contract met de Arbodienst of 
zelfstandige bedrijfsarts heeft gewijzigd. Hiervoor geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Dan 
moeten alle Arbocontracten zijn aangepast en vormt de toegang tot de bedrijfsarts in principe geen 
belemmering meer.  
 
Methodiek 
In dit hoofdstuk worden de volgende uitgangspunten besproken:  
� Welke paren hebben een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties, op het krijgen van een 

kind met een aangeboren afwijking of latere ontwikkelingsstoornissen door beroepsmatige 
blootstelling aan chemische stoffen of slechte arbeidsomstandigheden?  

� Zijn er effectieve interventies mogelijk vóór de zwangerschap?  
� Door wie kunnen deze interventies worden uitgevoerd?  
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’ (NVAB, 2007).  
 
Sinds het verschijnen van bovengenoemde documenten zijn er verschillende onderzoeken 
gepubliceerd over de effecten van enkele arbeidsomstandigheden en -factoren op het beloop en de 
uitkomst van de zwangerschap. Deze onderzoeken worden meegenomen in de gereviseerde versie van 
de richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk (verwachte publicatiedatum begin 2018). Voor 
de meest recente stand van zaken verwijst de PIL daarom naar deze richtlijn. 
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Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten  
 
Inhoud van preconceptiezorg 
Hieronder volgt een samenvatting van de bekende effecten van beroepsmatige blootstelling rond de 
conceptie op de spermatogenese en het beloop en de uitkomst van de zwangerschap die een verhoogd 
risico vormen voor het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking of latere 
ontwikkelingsstoornis. Deze zijn onderverdeeld in chemische factoren, fysische factoren en algemene 
factoren. 
 
• Chemische factoren  
Chemische factoren waar rekening mee gehouden moet worden in de preconceptiefase zijn onder 
andere organische oplosmiddelen, chemotherapeutica, bestrijdingsmiddelen en zware metalen. 
 
• Organische oplosmiddelen 
Blootstelling aan organische oplosmiddelen tijdens het werk kan komt voor bij onderhoudsschilders, 
autospuiters, laboranten en schoonmakers. Beroepsmatige blootstelling van vrouwen en mannen aan 
hoge concentraties organische oplosmiddelen (zoals benzeen of tolueen) voor de bevruchting en voor 
vrouwen in de vroege zwangerschap leidt mogelijk tot een verhoogde kans op miskramen (ca. 25% 
meer kans), aangeboren afwijkingen bij het kind (ca. 60% meer kans) (Gezondheidsraad, 2007; NVAB, 
2007) en op een kind met een gespleten lip en/of gehemelte (NVAB, 2007). 
 
Organische oplosmiddelen of bestrijdingsmiddelen hebben mogelijk invloed op de spermatogenese 
(NHG, 2011). Voor de effecten van alle verschillende organische oplosmiddelen verwijst de PIL naar 
het advies van de gezondheidsraad uit 2008: Occupational exposure to organic solvents: effects on 
human reproduction (Gezondheidsraad, 2008) en naar de te verwachten richtlijn NVAB (2017). 
 
• Chemotherapeutica  
Artsen, verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten kunnen beroepsmatige blootgesteld 
worden aan chemotherapeutica. Een groot deel van de chemotherapeutica is genotoxisch. Wanneer 
er sprake is van een genotoxisch werkingsmechanisme mag een vrouw hieraan niet beroepsmatig 
worden blootgesteld tijdens haar zwangerschap en volgens het Gezondheidsraadadvies ook niet 
tijdens de preconceptie-periode (Gezondheidsraad, 2007; NVAB, 2007). Blijkt dat de kans op 
blootstelling aan chemotherapeutica door adequate beheersmaatregelen aantoonbaar echter zeer 
gering te zijn, dan mag zij wel met deze stoffen werken. 
 
• Pesticiden /bestrijdingsmiddelen  
Blootstelling van de vader aan pesticiden rond de conceptie verhoogt mogelijk het risico op foetale 
sterfte door aangeboren afwijkingen (Gezondheidsraad, 2007). 
 
• Metalen 
Er is weinig literatuur over de effecten van blootstelling aan metalen voor of tijdens de zwangerschap. 
Lood, methylkwikverbindingen, cadmiumzouten, chroom (VI) en enkele verbindingen daarvan, 
metallisch kwik en nikkelzouten lijken schadelijk te zijn voor het ongeboren kind. Cadmium is mogelijk 
schadelijk voor het ongeboren kind (Gezondheidsraad, 2007). Vanwege de gezondheidseffecten is 
derhalve beroepsmatige loodblootstelling door het werken met (metallisch) lood of loodverbindingen 
tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode wettelijk verboden, zowel in Nederland als België 
(Arbeidsomstandighedenbesluit: Artikel 4.108). Blootstelling rond de conceptie aan dampen die 
vrijkomen bij het lassen van roestvrijstaal lijkt een verhoogd risico op een miskraam te geven 
(Gezondheidsraad, 2007). Dit geldt voor blootstelling van zowel vrouwen als mannen.  
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• Interventies vóór de zwangerschap 
Voor de preconceptiefase is het van belang dat blootstelling aan bovengenoemde risicofactoren 
vermeden of geminimaliseerd wordt (NVAB, 2007). De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 
verplicht werkgevers om hun werknemers onder zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te laten 
werken. Daarbij is er idealiter sprake van bronaanpak, waarbij de blootstelling wordt beperkt of, in 
geval van chemische stoffen, wordt gezocht naar de mogelijkheid van het gebruik van gezondere 
alternatieven. Als dit wordt uitgevoerd, hebben werknemers daardoor geen verhoogd risico op 
gezondheidsschade door slechte arbeidsomstandigheden. Dit geldt in versterkte mate in de 
preconceptieperiode en gedurende zwangerschap (NVAB, 2007).  
 
• Chemische factoren 
Voor paren met een kinderwens geldt dat er rond de conceptie geen blootstelling mag plaatsvinden 
aan stoffen die een direct genotoxisch werkingsmechanisme hebben. Voor stoffen waarvan is 
vastgesteld dat ze schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind maar waarbij geen sprake is van een 
genotoxisch werkingsmechanisme, kan mogelijk een veilig blootstellingsniveau worden vastgesteld. 
Indien er een wettelijke grenswaarde voor een bepaalde stof is vastgesteld, mag deze grenswaarde 
niet overschreden worden. Indien er onvoldoende gegevens over de veiligheid van een bepaalde stof 
bekend zijn, mag er geen blootstelling plaatsvinden (Gezondheidsraad, 2007; NVAB, 2007). 
 
Mannen worden geadviseerd blootstelling aan organische oplosmiddelen te vermijden vanaf drie 
maanden voor het stoppen van anticonceptieve maatregelen, overeenkomend met de rijpingstijd van 
spermatozoa (NHG, 2011).  
 
• Fysische factoren 
Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat aanleiding geeft tot preconceptionele maatregelen 
ten aanzien van straling, lawaai, temperatuur en trillingen, anders dan de al bestaande regels voor 
veilig werken. Mogelijk geven deze factoren later in de zwangerschap ongunstige effecten waardoor 
aanpassingen op het werk mogelijk nodig zijn tijdens de zwangerschap (NHG, 2011).  
 
• Algemene factoren 
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat fysieke belasting en ploegen-en nachtdiensten al in de 
preconceptieperiode zou moeten worden ontraden. Stress zou voor de conceptie al beperkt moeten 
worden (Gezondheidsraad, 2007). In het preconceptieconsult moet aan de orde komen dat lichamelijk 
zwaar werk en werken in ploegendienst tijdens de zwangerschap in verband gebracht worden met een 
verhoogd risico op vroeggeboorte (NHG, 2011). 
 
Organisatie van zorg 
Wanneer tijdens het preconceptieconsult blijkt dat er sprake is van arbeidsrisico’s (toxisch stoffen, 
straling, fysiek zwaar werk, ploegendienst, stress), wordt geadviseerd om contact op te nemen met de 
bedrijfsarts of een arbo- arts (NHG, 2011). 
 
Conclusies 
- Chemische factoren, zoals: organische oplosmiddelen, chemotherapeutica, 

bestrijdingsmiddelen en zware metalen verhogen mogelijk het risico op negatieve 
zwangerschapsuitkomsten.  

- Werken met lood tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode is wettelijk verboden.  
- Voor de preconceptiefase is het van belang dat blootstelling aan bovengenoemde risicofactoren 

vermeden of geminimaliseerd wordt. 
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Overwegingen 
Vrouwen (en mannen!) in de vruchtbare leeftijd die werkzaam zijn in risicoberoepen worden door de 
werkgever actief geattendeerd op het preconceptieconsult. Als er sprake is van beroepsmatige 
blootstelling die mogelijk schadelijk kan zijn in de preconceptieperiode of vroege zwangerschap, dient 
de verloskundige zorgverlener de toolkit van het RIVM te raadplegen, eventueel aangevuld met advies 
vanuit het Teratologie Informatie Service (TIS) van het Lareb. De verloskundige zorgverlener licht het 
paar vervolgens voor over de invloed van de blootstelling en de eventuele maatregelen die genomen 
dienen te worden. Bij meer complexe beroepsmatige blootstelling, die niet gemakkelijk te vermijden 
is, dient contact met de bedrijfsarts of arbo-arts te worden opgenomen. Deze adviseert de werkgever 
bij het opstellen van een adequaat preventiebeleid. Mocht de betrokkene geen bedrijfsarts hebben, 
dan kan de vraag door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog worden voorgelegd aan het 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit geldt ook bij meer specialistische vragen op dit 
gebied.  
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen arbeidsomstandigheden  Aangewezen Zorgverlener 
Inventariseer de arbeidsomstandigheden van 
een paar met zwangerschapswens. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult uitvoeren 

Informeer vrouwen (en zo nodig mannen) voor 
wat betreft:  

• De invloed van beroepsmatige 
blootstelling aan schadelijke stoffen; 

• Mogelijke maatregelen ter 
voorkoming van blootstelling zoals 
hierboven beschreven. 

Gebruik daarbij de toolkit RIVM en eventueel 
aanvullende informatie via TIS. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult uitvoeren 

Verwijs bij complexe beroepsmatige 
blootstelling naar deskundige hulpverlener op 
het gebied van arbeidsomstandigheden. 

Zorgverlener die het preconceptieconsult uitvoert, verwijst naar 
bedrijfsarts of arbo-arts. Indien geen bedrijfsarts of arbo-arts 
beschikbaar is of bij specialistische vragen verwijzen huisarts, 
verloskundige of gynaecoloog naar het NCvB 

 
Meer informatie 
www.zwangerwijzer.nl 
Brochure zwangerschap en werk: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zwangerschap_en_werk#voor 
https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/richtlijn-Zwangerschap-postpartumperiode-
en-werk 
https://www.fnv.nl/themas/zwanger-en-ouderschap/app-werk-en-zwangerschap/ 
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