
lndusTox wil brug slaan tussen 
wetenschap en praktijk 
Erik Pennekamp 

Het Universitair Bedrijven Centrum Nij
megen (UBC) herbergt een kleine twintig 

wetenschappelijke ondernemers (of 
ondernemende wetenschappers). Een 
daarvan is dr.ir. Frans Jongeneelen, 

directeur van lndusTox Consultancy & 
Services, een raadgevend en dienstverle
nend adviesbureau op het gebied van de 
chemische hygiene van het leef- en 
werkmilieu. 

'Je schrijft je in bij de Kamer van 
Koophandel, je vraagt een BTW

nummer bij de Belastingdienst en je 
bent klaar. Dan heb je een bedrijf.' 

Ondanks het feit dat hij al een jaar 
draait klinkt in Jongeneelens stem 

nog steeds een lichte verbazing over 

de eenvoud van het zakenleven door. 

Van de Stichting Gelder-Kennis (zie 
kader) ontvangt hij niet alleen een 
startsubsidie, ook inhoudelijk wordt 
Jongeneelen begeleid. Weinig 

arbeidstoxicologen immers hebben 

verstand van economie, administratie 
en marketing. 'Ik ben niet de persoon 
om aan de telefoon te gaan hangen 

om Jan en Alleman op te bellen om te 
vertellen dat IndusTox bestaat. Door 

allerlei gebeurtenissen zijn er 
voldoende contacten waar opdrachten 

uit voortvloeien. Ik moet vooral via 
intermediairen bij mijn doelgroep 

komen. Branche-organisaties zijn 

belangrijk, varierend van de VNCI tot 

de Vereniging ter Bevordering van 
het Asfaltgebruik in de Wegenbouw. 

Het is heel belangrijk om de juiste 
contacten te hebben met organisaties 
die te maken hebben met het 
beheersen van chemische belasting. 
Die moeten weten dat IndusTox 
bestaat. De subsidie in het eerste 

jaar is dan ook vooral bedoeld om 
bedrijven als het mijne de gelegen

heid te geven een infrastructuur te 

creeren waarlangs later de opdrach
ten binnen komen.' 
Jongeneelen wil zich niet bezig

houden met werk waarvoor al 
procedures en formats zijn 
ontwikkeld. Hij laat dat liggen voor 
de ingenieursbureaus. De 
ontwikkeling van die formats vindt 

hij interessanter. Daar kan hij ook 
zijn academische kwaliteiten kwijt, 
daar is de link te leggen tussen 
wetenschap en praktijk. 
Concurrentie is er niet veel. Het RIVM 

richt zich voornamelijk op Minis
teries als VROM en wvc, TNO is 

moeizaam bezig de draai naar de 

markt te maken en de Wetenschaps

winkels richten zich op minvermo-
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gentle organisaties. Op de vraag of 
universitaire spin-off bedrijven, zoals 
IndusTox, de jaren negentig variant 

zijn van de Wetenschapswinkels, 

blijft Jongeneelen na een Jichte 
aarzeling het antwoord niet schuldig: 
'Ik richt me op organisaties die dat 

kunnen betalen. Het komt voort uit 

het werk wat ik al deed. Veel 

bedrijven, bedrijfsartsen, arbeids
hygienisten kwamen al langs voor 
raad. Ik heb altijd al voor mezelf 

willen beginnen, nu ik de contacten 
heb kan dat. Belangrijk zijn daar

naast ambitie, de wil om individueel, 
een beetje aan de zijkant te opereren 
en van aanpakken weten. Maar ik 

kom uit een groot gezin; dat schijnt 

daarmee samen te hangen.' 
Jongeneelen laat de universiteit (nog) 

niet Jos. Ook het komende jaar blijft 

hij half-time als universitair docent 

verbonden aan de vakgroep 
Toxicologie, waar hij zich bezighoudt 

met de ontwikkeling van methodes 

voor biologische monitoring. De 
vakgroep Toxicologie (Jongeneelen 

spreekt nog steeds van 'wij') richt 

zich vooral op mutagene en carcino
gene stoffen. Met het opstellen van 

criteriadocumenten houdt hij zich op 
EG-niveau als Nederlands vertegen

woordiger bezig. 'Dat geeft toch aan 
dat je redelijk staat aangeschreven in 

het vak.' De rest van de tijd vult hij, 

zoals hij het zelf zegt, met hobbyen, 

met leuke dingen. IndusTox dus. 

'Weet wat je meet' 

In de arbeidstoxicologie is 'weet wat 
je meet' zo Jangzamerhand we! de 
vervanger van het oude adagium 
'meten is weten'. Jongeneelen kan 

zich daar volledig in vinden. 'Het 
opstellen van plannen van aanpak, 

de begeleiding van nieuwe produk
ten, wat is relevant om te meten en 
hoe zorg je ervoor dat de blootstelling 

op de werkplek of in het leefmilieu 

binnen de perken blijft als er sprake 
is van een interventie, een nieuwe 

situatie, een nieuwe stof, dat gebied 
wil ik vullen.' 

Concrete voorbeelden geeft hij niet 
graag, omdat de vertrouwensrelatie 

met de opdrachtgevers soms delicaat 

is. Toch wil Jongeneelen wel iets 

kwijt. 'Een bedrijf hier in de regio 
had te maken met een hoge 
stofbelasting, met daarin allerlei 

toxische componenten. Het heeft 

weinig zin om al die stoffen apart te 
gaan meten, in eerste instantie was 
het belangrijk om de totaalstof

concentratie terug te brengen. Ik heb 

daarvoor een plan van aanpak, een 
prioriteitenplan gemaakt. Nu zijn ze 

bezig apparatuur aan te schaffen, 
mensen bij te scholen, iemand vrij te 

maken die tegelijk als milieuman een 
taak zou krijgen. Een antler voor

beeld is een afvalverwerkend bedrijf 

dat een nieuwe soort afval wil gaan 

verwerken. Als arbeidshygienist/ 
toxicoloog met een technische achter

grond ben ik de aangewezen persoon 

om de gevolgen daarvan voor het 

arbeidsmilieu te bepalen. Bij het in 

kaart brengen van dat proces zijn de 
temperatuurcondities heel belang-

rijk. Voor zo'n ad vies heb je toch 
iemand uit de wetenschap nodig.' 

Wat een beetje samenhangt met de 
aard van zijn markt, is het feit dat 
opdrachten wel groot zijn, maar dat 

het aantal opdrachtgevers beperkt is. 

De 25% declarabele uren die hij dit 

jaar gedraaid heeft zijn weliswaar 

boven verwachting, maar schokken 

in het aanbod van werk blijven 
moeilijk op te vangen. Een grotere 
hoeveelheid kleine opdrachten zou 

welkom zijn, want dan is continuiteit 
veel makkelijker te voorspellen. Een 
eventuele samenwerking met een 
paar medisch milieukundigen, waar

door het profiel van IndusTox iets 
verbreed zou worden, zou voor die 
continuiteit kunnen zorgen. 

Absolute voorwaarde blijft het 
behoud van onafhankelijkheid. Zijn 

eerste opdracht liet Jongeneelen 

daarvoor zelfs ]open. 'Een aannemer 

had een bodemsanering fout uitge
voerd en moest zich bij de rechter 
verantwoorden. Mij werd gevraagd II> 
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duidelijk te maken dat de gezond
heidsrisicoschatting zoals de overheid 

die uitvoert met zijn sanerings
normen (de A, B en C-waarden) niet 

deugt. Dat is natuurlijk wel zo, maar 

ik kreeg toch ergens een nare smaak 

in mijn mond, ik voelde me voor een 
karretje gespannen. En stel dat het 

een hoop negatieve publiciteit 

gekregen had . .' 

Het Universitair Bedrijven Centrum 

(UBC) Nijmegen is een initiatief van de 

Stichting Gelder-Kennis (SGK). Dat is 

een samenwerkingsverband van de 

Katholieke Universiteit Nijmegen, het 

regionale bedrijfsleven (Kamer van 

Koophandel en Fabrieken Nijmegen 

e.o. en de Gelderse Ontwikkelings

maatschappij) en de overheid

(gemeente Nijmegen, provincie

Gelderland, Actieprogramma

Regionale Economie). Doe! van de

Stichting is het verspreiden van

universitaire kennis te bevorderen door 

ondernemerschap. De SGK biedt

infrastructurele voorzieningen, zoals

het UBC. Het UBC is een bedrijfs

verzamelgebouw voor academische

ondernemers die vanwege hun 

achtergrond of bedrijfsactiviteit belang 

hebben bij een vestiging nabij de

universiteit. Het UBC verhuurt ruimte

aan achttien ondernemers, binnenkort

zal de opening van een nieuwe vleugel

plaatsvinden. In het UBC Nijmegen

kunnen zich ook satellieten vestigen

van (multi)nationale bedrijven, die een

nauwe relatie wensen met het univer

sitaire onderwijs en onderzoek. Accent

in de werving van nieuwe bedrijven

ligt op de medische technologie,

informatietechnologie, milieuonderzoek

en -advisering, technologie algemeen,

personeelswerving en -selectie en 

zakelijke dienstverlening. De

huurprijs is inclusief de normale

kantoordiensten. Tegen betaling kan

gebruik worden gemaakt van

faciliteiten binnen de universiteit, 

zoals laboratoria, hoogwaardige

apparatuur en centrale computer- en 

congresfaciliteiten. Inlichtingen: UBC 

Nijmegen, 080-528811. IndusTox is te 

bereiken onder nummer 080-528842.
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Nieuwe registratieplicht voor kankerverwekkende stof
fen 

KWF start actie preventie 
beroepskanker 
Monique van Blijswijk 

Jaarlijks sterven in Nederland 1400 mensen aan 
beroepskanker. Aan de hand van deze cijfers kan 
gesteld worden dat kankerverwekkende stoffen een 
levensbedreigende factor op de werkplek vormen. 

Nieuwe maatregelen en een campagne moeten het aan
tal slachtoffers van beroepskanker terugdringen. 

De 1400 slachtoffers genoemd tijdens 

de presentatie van het overheidsbe

leid voor kankerverwekkende stoffen 

zijn volgens De Vries niet exact. In de 
Landelijke Kankerregistratie ontbre

ken namelijk gegevens over het 

beroepsverleden van de patienten. De 

minister pleit dan ook om bij de 
registratie van nieuwe kankerpatien
ten meer aandacht te schenken aan 

het beroepsverleden. 

Nederland kende tot voor kart alleen 

registratieregelingen voor specifieke 

kankerverwekkende stoffen. Voor
beelden daarvan zijn het verbod 

blauwe asbest te gebruiken en de 

beperkende maatregelen die gelden 
voor het gebruik van andere vormen 

van asbest (in 1993 wil De Vries een 
algeheel verbod op het nieuwgebruik 
van asbest invoeren). Andere voor

beelden zijn de regeling voor benzeen 
en vinylchloride. Onlangs heeft de 

minister ook het gebruik van vijf 

aromatische stoffen verboden die 
onder andere in de kleurstoffenindus

trie werden gebruikt. Gezien de 

effecten en gevolgen van werken met 

kankerverwekkende stoffen, heeft 
dat tot bijstelling van het overheids

beleid geleid. Het afzonderlijke beleid 
per stof maakt plaats voor een beleid 
gericht op de bescherming van werk

nemers aan alle kankerverwekkende 

stoffen. 

Dit nieuwe beleid komt voor het eerst 
tot uiting in een registratieverplich

ting voor kankerverwekkende stoffen 

in bedrijven. Deze maatregel is een 
aanvullende, omdat sinds 1989 al de 

verplichting bestaat om toxische 

stoffen te registreren. Binnenkort 

moet de werkgever een aantal extra 

gegevens registreren, zoals: hoeveel 

van de stof in het bedrijf aanwezig is, 

hoeveel werknemers er aan bloot
staan, hoe die blootstelling plaats

vindt en welke maatregelen zijn 
getroffen om blootstelling zoveel 

mogelijk te voorkomen. Deze regis

tratieverplichting zal op 1 maart 

1992 ingaan. Doel van de registratie

plicht is dat werkgevers en werkne
mers zich meer bewust warden van 

de gevaren met kankerverwekkende 

stoffen. 
Naar aanleiding van de registratie

plicht heeft het Ministerie van szw 

een lijst gepubliceerd met 160 stoffen 
(en voor mengsels waarin zij in een 
bepaalde mate voorkomen) die kan

ker kunnen veroorzaken. De lijst zal 

in de toekomst regelmatig worden 

uitgebreid. 
Gelijk met de aankondiging van de 

(aanvullende) registratieplicht, 
startte de Nederlandse Kankerbe

strijding/Koningin Wilhelmina Fonds 

als ondersteuning van het overheids

beleid de voorlichtingscampagne 
'Werk Wijzer'. 

Volgens dr. KW. van de Poll, direc

teur van het KWF, is Nederland het 
eerste land (Europees en mondiaal) 

dat op een uitgebreide schaal voor

lichting geeft over bescherming tegen 
risico's van kankerverwekkende 

stoffen bij de beroepsuitoefening. In 

totaal zijn een miljoen folders en 

honderdduizend posters verspreid 
onder risico-bedrijven, BGD'en, biblio

theken, huisartsen, GGD'en, apothe

ken en het Kruiswerk. 

Kern van de campagne is de brochure 

'Wijzer werken met kankerverwek

kende stoffen', die is verschenen in 
een oplage van 450 000. In de brochu

re wordt onder andere uitgelegd wat 

kanker is, wat kankerverwekkende 

stoffen zijn en welke wettelijke 

verplichtingen bestaan om werkne
mers te beschermen tegen mogelijke 

risico's. Als bijlage is de lijst opgeno

men van stoffen waarvoor een nieuwe 
registratieplicht geldt. In de brochure 

staat ook hoe men kan nagaan of met 

een van de stoffen wordt gewerkt. 

'Wijzer werken .. .' is gratis verkrijg

baar bij de openbare bibliotheek, bij 

het Voorlichtingscentrum van het 

KWF en bij de Integrale Kankercen

tra. 
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