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Reproductie en arbeid op een 
laboratorium

 Inleiding 

 Effecten van werkgebonden factoren op de zwangerschap en 
fertiliteit op een laboratorium

 Preventie
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Inleiding
 Veel vrouwen krijgen op steeds latere leeftijd 

kinderen dan vroeger

 Ze blijven ook steeds langer in de 
zwangerschap doorwerken

 In Nederland is de zuigelingensterfte gestegen

 Er is bewijs dat werk een negatief effect kan 
hebben op de zwangerschapsuitkomsten en op 
de fertiliteit

 Eind vorige eeuw wetsaanpassing voor 
zwangeren/werk

 2007 Richtlijn zwangerschap post partum
periode  en werk

zwangerschap en werk op laboratorium



27 januari 2011 | 4

zwangerschap en werk op laboratorium



27 januari 2011 | 5

Definitie aandachtsgebied reproductie 
en arbeid

Factoren in het werk die een negatief effect hebben 
op de vruchtbaarheid, zwangerschap, borstvoeding 
en/of de ontwikkeling van het kind

Ook de invloed van zwangerschap op het verrichten 
van arbeid valt onder dit aandachtsgebied
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Werkgebonden invloeden

 Vruchtbaarheid bij man en vrouw

 Zwangerschap

 Zwangere vrouw

 Ongeboren kind

 Borstvoeding

 Kind op latere leeftijd 

(ontwikkelingsstoornissen)

 Kanker bij het kind
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Parameters van verminderde     
fertiliteit bij man en vrouw

 Verminderd aantal zaadcellen 

(< 20 x 10 miljoen/ml)

 Verminderde beweeglijkheid

 Vormafwijkingen

 Menstruatiestoornissen
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Negatieve invloeden op 
zwangerschap
 Spontane abortus, miskraam

 Vroeggeboorte

 Intra-uteriene groeivertraging

 Laag geboortegewicht

 Hypertensie en pre-eclampsie

 Aangeboren afwijkingen

 Doodgeboorte

 Ontwikkelingsstoornissen
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Risicofactoren zwangeren

• Fysieke belasting

• Onregelmatige werktijden, ploegendienst 

• Mentale belasting 

• Chemische factoren

• Biologische agentia

• Fysische factoren 
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Fysiek belastend werk
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Effecten van fysiek zwaar werk tijdens de 
zwangerschap meta-analyse Mozurkewich et 
al., 2000

Negatieve 
zwangerschaps-

uitkomst

95 %
Odds ratio

Vroeggeboorte 1,22

Laag geboortegewicht
1,37

Hypertensie & pre-
eclampsie 1,60
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ODD`s RATIO  = risicomaat

a/b a.d
------- of   ------- = 81
c/d b.c

Wel afwijking Geen afwijking
Wel expositie A=90 B= 10
Geen expositie C=10 D=  90
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Onregelmatige werktijden Ploegendienst
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Werktijden
Onregelmatig werk verhoogt kans op 
verminderde fertiliteit, vroeggeboorte
en laag geboortegewicht

Geen nachtwerk (23.00 - 07.00) vanaf 20e

week; 
bij wens zwangere ook voor 20e week

Vermijd lange werktijden en overwerk .
Regelmatige werktijden, 12 uur hersteltijd 
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Stress en burnout
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Bij werkstress meer risico op 
 Spontane abortus 

(OR ≈ 2,2)

 Vroeggeboorte 
(OR ≈ 1,7)

 Lager geboortegewicht 
(OR ≈ 2,0)

 Hypertensie en pre-eclampsie
(OR ≈ 2,1)
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Chemische factoren
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Reproductie toxicologie

niet limitatieve lijst van 
reprotoxische stoffen
 Oplosmiddelen( schilder, stomerij, lab)

 Permanentvloeistoffen

 Medicijnen

 Narcosegassen

 Bestrijdingsmiddelen

 Lood (andere zware metalen)

 Overige chemicaliën (bv phtalaten)
zwangerschap en werk op laboratorium
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gevaarsymbolen

R46

R60
R61
R62

R63

R64

Erfelijke 
genetische schade

Vruchtbaarheid
Ongeboren kind
Mogelijk 

vruchtbaarheid
Mogelijk 

ongeboren kind
 borstvoeding
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Organische oplosmiddelen
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Zwangerschap en gevaarlijke stoffen
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Effecten van oplosmiddelen          
op fertiliteit

 Verminderde vruchtbaarheid

 Menstruatie stoornissen en verandering in 

hormoonhuishouding

 Spontane abortus

 Geboorte afwijkingen

 Laag geboorte gewicht

 Zwangerschap geinduceerde hypertensie

 Kanker bij het kind

zwangerschap en werk op laboratorium



27 januari 2011 | 24

Overzicht blootstelling vader aan 
oplosmiddelen

Negatieve 
zwangerschaps-
uitkomst

Odds ratio Aantal

Spontane abortus 1,30 N=1248

Aangeboren 
afwijkingen

1,47 N=384.762

Elke vorm van 
neuraalbuisdefect

1,86 N=180.242

Anencephalie 2,18 N=107.761

Spina bifida 1,59 N=96.517
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Significante Odds ratio’s

Fysieke 
belasting

Stress en burn 
out

Ploegen-
dienst

Expositie 
reprotox.

Miskraam 2,27 1,25 1,47
Vroeggeboorte 1,22 1,5 1,24
Laatgeboorte 1,35

Groeivertraging 1,09
Laat verlies van 

vrucht
1,85

Laag geb gew 1,37 + 1,80
Pre-eclampsie 1,60 2,1
Aangeboren 
afwijkingen

1,86
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Biologische agentia
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Fysische factoren
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Fysische factoren

 Geluid

 Koude/warmte

 Trillingen

 Straling

 Zuurstofspanning

 Hypo/hyperbare druk
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Persoonsgebonden 
factoren
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Preventie

 Opstellen arbobeleid zwangeren

 Identificeren risicogroepen 

 Onderzoek naar CMR stoffen etc.

 Blootstellings beoordeling

 Het nemen van algemene maatregelen

 Voorlichting geven

 Preventief consult bij bedrijfsarts

 Evaluatie
zwangerschap en werk op laboratorium



27 januari 2011 | 32

websites
 www.ects.nl(expertise centrum toxische stoffen)
 www.zwangerwijzer.nl brede voorlichting over zw.schap
 www.gr.nl rapport preconceptiezorg
 www.stvda.nl handreiking arbomaatregelen zw.schap en arbeid
 www.tno.nl Kwaliteit van leven
 www.nvab-online.nl richtlijn zw.schap p.p. periode en werk
 www.kiza.nl infectieziekten en arbeid
 www.rivm.nl
 www.loketgezondleven.nl
 www.szw.nl niet limitatieve lijst van crm stoffen
 www.arboportaal.nl

http://www.ects.nl(expertise/�
http://www.zwangerwijzer.nl/�
http://www.gr.nl/�
http://www.stvda.nl/�
http://www.tno.nl/�
http://www.nvab-online.nl/�
http://www.kiza.nl/�
http://www.rivm.nl/�
http://www.loketgezondleven.nl/�
http://www.szw.nl/�
http://www.arboportaal.nl/�
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Zwangerenbeleid
& Preventief consult

Gezonde zwangeren 
in een  

gezond bedrijf!
zwangerschap en werk op laboratorium
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Zwangerenbeleid
&
Preventief consult

Gezonde zwangeren 
in een  

gezond bedrijf!
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