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Gif en arbeid in de verf       
Je wordt er doodziek van   
”Je wordt door je baas soms echt in de 

prairie gezet. Wij als schilders weten 

allang dat we onze handen niet met 

peut moeten wassen. Maar als we al 

een keet krijgen, dan zitten er meestal 

geen water en een wc in. Vaak moeten 

we eten ”op verfblikken of in dezelfde 

ruimte waar de verf en andere spullen 

staan opgeslagen. Soms moet je je in 

een schuurtje, bij de mensen waar je 

werkt, omkleden. Het is nog echt zo dat 

we onze behoefte dikwijls in lege verf-

bussen doen en onze handen helemaal 

niet kunnen wassen.”  

met vermoeidheid, duizeligheid en 
hoofdpijn. Maar na verloop van tijd - en 
dat kan jaren duren - kan het zenuw-
stelsel worden aangetast. Dat uit zich 
dan in extreme vergeetachtigheid, plot-
selinge verlamming en verandering van 
de persoonlijkheid die verdacht veel op 
vervroegde dementering lijkt. 
Terwijl de onderzoeksresultaten uit 
Scandinavië in de Verenigde Staten wel 
zijn overgenomen, wordt dat in ons land 
niet zonder meer gedaan. Door verschil-
lende nederlandse wetenschappers 
wordt getwijfeld aan de juistheid ervan. 
En zo lang in Nederland het verband 
tussen werken met oplosmiddelen en 
hersenaantasting niet wetenschappelijk 
is aangetoond, blijven allerlei klachten 
officieel medies onverklaarbaar. Daar-
door is er ook geen wettelijke basis om 
deze schade aan de gezondheid te er-
kennen als een beroepsziekte. In Dene-
marken is dat wel het geval. Daar zijn 
nu 3.000 mensen erkend als slachtof-
fer van het werken met oplosmiddelen. 
Als zodanig komen zij dan ook in aan-
merking voor een schadevergoeding, 
als zij hun beroep niet meer kunnen 
uitoefenen. Volgens Frans Soeterbroek, 
beleidsmedewerker van de Bouw- en 
Houtbond, lijken de nederlandse onder-
zoeken inderdaad de harde uitspraken 
uit Zweden en Denemarken niet hele-
maal te kunnen bevestigen. Deson-
danks is volgens hem toch voldoende 
aangetoond dat langdurig werken met 
oplosmiddelen schadelijk is voor de 
gezondheid. 
 
MAC-waarden 
De meeste schadelijke stoffen dringen 
het lichaam binnen via inademing van 
dampen, via kontakt met de huid of 
door inslikken. Voor de maximaal toe-
laatbare koncentratie van giftige dam-
pen, zoals die van oplosmiddelen en 
andere stoffen in verf enzovoort, han-
teert de Arbeidsinspektie de officieel 
door het ministerie van Sociale Zaken 
vastgestelde MAC-waarde (Maximaal 
Aanvaarde Concentratie). Frans Soeter-
broek uitte in de VPRO-uitzending zijn 
twijfels over de toereikendheid van de 
MAC-waarden om de problemen goed 
aan te pakken. Volgens hem zijn zij op 
de eerste plaats afgestemd op akute 
problemen. Dus op een zodanig nivo 
dat, als de koncentratie van de damp in 
de werkruimte onder de MAC-waarde 
blijft, je niet meteen ter plekke doodziek 
wordt. Op de tweede plaats is in het 
geval van de oplosmiddelen weten-
schappelijk algemeen erkend dat bloot-
stelling gedurende het gehele beroeps-
leven aan koncentraties onder de MAC-

waarde toch schade aan de hersenen 
veroorzaakt. Dus de MAC-waarde is hier 
geen veilige grens. Op de derde plaats 
wordt er één MAC-waarde per stof ge-
geven. Maar er zitten meerdere scha-
delijke stoffen in één soort verf en dus 
ook in de lucht. Bij hantering van de 
MAC-waarden wordt veel te weinig reke-
ning gehouden met de gekombineerde 
werking van verschillende stoffen. Daar 
is ook nog veel te weinig over bekend. 
Op de vierde plaats worden de door de 
overheid opgestelde MAC-waarden 
meestal overgenomen uit West-
Duitsland en de Verenigde Staten. 
Frans: ”Die normen zijn politiek be-
paald. Als je krities kijkt, zijn MAC-
waarden eigenlijk de maatschappelijk 
nog geakcepteerde grens waar mensen 
aan blootgesteld mogen worden, gege-
ven ook de ekonomiese belangen die 
hierbij een rol spelen.” 
 
Arbeidsinspektie 
Naast de betrekkelijkheid van de MAC-
waarden kunnen ook vraagtekens ge-
zet worden bij het funktioneren van de 
Arbeidsinspektie. In de bouw-sektor zijn 
30 inspekteurs beschikbaar voor zo'n 
60.000 objekten per jaar. Dat betekent 
dat zij alleen de grotere projekten kun-
nen bestrijken. De kleinere, daar waar 
schilders vooral hun werk doen, laten 
ze vaak liggen. 
Frans Soeterbroek: ”Velen zien in hun 
hele beroepsleven nooit iemand van de 
Arbeidsinspektie. En als ze dan al eens 
komen, dan blijkt vaak hoe pijnlijk wei-
nig konkrete wettelijke maatregelen ze 
achter de hand hebben om in te grij-
pen. Wel bevelen ze soms aan dat 
schilders wat vaker een luchtje moeten 
scheppen of gebruik moeten maken 
van beschermingsmiddelen, zoals pers-
luchtmaskers, als ze echt de moord 
steken. Maar het is wettelijk ónmogelijk 
een verbod op het werken met een 
bepaald produkt af te kondigen. Dat 
werkt het enthousiasme om bij de Ar-
beidsinspektie aan de bel te trekken 
niet bepaald in de hand.” 
En vaak zijn de reakties van werkgevers 
in de praktijk niet bepaald positief. Ger-
rit Nieuwboer: ”ik heb inderdaad ver-
schillende keren de Arbeidsinspektie 
gebeld. Toen kwamen ze wel. Maar ze 
konden er niet veel aan veranderen. 
Mijn baas vond dat toch niet leuk. Dus 
werd ik later naar ander werk overge-
plaatst. Dat had ook weer te maken 
met het gebrek aan steun op dat mo-
ment van mijn kollegaas.” 

Aan het woord is Gerrit Nieuwboer, na 
een korte karrière als havenartiest nu al 
weer acht jaar werkzaam als huisschil-
der, op dit moment bij het amsterdam-
se bedrijf Hartman. Gerrit is lid van het 
afdelingsbestuur van de Bouw- en Hout-
bond Amsterdam. Tevens is hij al vier 
jaar lid van de landelijke Vakgroepsraad 
Schilders- en Afwerkingsbedrijf van de 
bond. 
De top-vier van de lijst met klachten die 
werknemers in de afbouw en afwerk-
sektor in verband brengen met het wer-
ken met chemiese stoffen, zijn: duizelig-
heid, hoofdpijn, braakneigingen en be-
nauwdheid. Hierover weet Gerrit volop 
mee te praten. Maar ook de andere 
klachten die vaak optreden onder schil-
ders, zoals een dronken gevoel, ver-
geetachtigheid, evenwichtsstoornissen, 
depressies, geheugenverlies en extre-
me vermoeidheid, ziet Gerrit veel om 
zich heen. De grote boosdoeners zijn 
oplosmiddelen als tolueen, benzeen, 
xyleen, thinner, terpentine (peut), tri(-
chloorethaan en -chloorethyleen) en 
ethanol in synthetiese verven. Verder 
allerlei andere chemiese stoffen in bij-
voorbeeld afbijt, twee komponentenpla-
muur, houtvernis en epoxy-verven en -
harsen. 
 
Onderzoek 
Uit onderzoek in Scandinavië is geble-
ken dat er verband bestaat tussen het 
werken met oplosmiddelen en hersen-
beschadigingen. Het gaat daarbij niet 
alleen om blootstelling aan te hoge kon-
centraties van deze schadelijke stoffen, 
maar juist ook om al dan niet langduri-
ge blootstelling aan kleinere koncentra-
ties dan de maximaal toelaatbare. De 
VPRO-radio besteedde 10 juni jongstle-
den uitgebreid aandacht aan de hersen-
schade die mensen kunnen oplopen 
door met organiese oplosmiddelen te 
werken. De klachten beginnen ‘gewoon’ 
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Gezondheid 
Volgens de CAO mogen schilders bij 
gezondheidsklachten door het werken 
met bepaalde chemiese stoffen gratis 
èn onder werktijd naar het spreekuur 
van de Bedrijfsgezondheidsdienst 
(BGD). Bovendien bepaalt de CAO dat 
de bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundi-
ge op grond van de klachten een 
éénmalig oriënterend onderzoek op de 
werkplek mag verrichten, zonder dat de 
werkgever dat kan verbieden. 
In de bouw wordt gebruik gemaakt van 
de regionale BGD’s die overal in het 
land verschillende bedrijfssektoren 
onder hun hoede hebben. Zij staan los 
van de afzonderlijke bedrijven (in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld de BGD bij Phi-
lips en andere grote bedrijven of de 
BGD in de havens) en hebben een be-
stuur waarin - wettelijk voorgeschreven - 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers zitten. 
Over de BGD’s bestaan ook onder schil-
ders veel klachten. Misschien heeft dat 
iets te maken met de zware werkge-
versvertegenwoordiging in veel BGD-
besturen. Zeker is dat BGD-artsen vaak 
geen idee hebben in welke omstandig-
heden bijvoorbeeld schilders moeten 
werken en welke gevolgen zij ondervin-
den van het werken met bepaalde che-
miese stoffen. Dat geldt nog meer voor 
kontrolerende artsen van de Bedrijfs-
verenigingen of het GAK èn de huisart-
sen. Het verband tussen bepaalde ge-
zondheidsklachten en oplosmiddelen is 
dan ook nog in de praktijk nauwelijks 
aan te tonen. Bovendien vinden veel 
artsen het geen prettige gedachte om 
bepaalde werkgevers verantwoordelijk 
te stellen voor de klachten en eventuele 
hersenafwijkingen van schilders. 
Veel schilders halen hun pensioen niet. 
Het aantal schilders dat voortijdig in de 
WAO terecht komt ligt zelfs hoger dan in 
de rest van de bouw, waar de situatie 
ook al niet rooskleurig is. Maar voordat 
schilders ook werkelijk in de WAO te-

recht komen, worden zij vaak geduren-
de vele jaren onderworpen aan een 
pijnlijke hordenloop. Hun klachten wor-
den eerder toegeschreven aan stress 
en huwelijks- of relatieproblemen dan 
aan het werken met giftige stoffen. Er-
kenning van deze ziekteverschijnselen 
als beroepsziekte, zoals in Denemar-
ken, zou heel wat WAO-stress juist kun-
nen voorkomen. Bovendien zou dan 
ook de mogelijkheid van schadevergoe-
ding door werkgevers reëel worden. 
 
Oplossingen 
In Denemarken is nu het werken met 
verven en lakken met gevaarlijke oplos-
middelen in de bouw verboden. In Zwe-
den heeft de schildersvakbond zijn 
22.000 leden opgeroepen het werk met 
alkydhars-verf te weigeren. Volgens de 
zweedse wet moeten voor de gezond-
heid schadelijke stoffen vervangen wor-
den door minder schadelijke. Dat kan in 
dit geval, omdat er tegenwoordig water-
verdunbare verf (vergelijk: Latex muur-
verf, die je met water kunt verdunnen) 
bestaat die in de meeste gevallen prima 
voldoet. 
In Nederland worden ook al waterver-
dunbare verven geproduceerd, die uit-
stekend kunnen dienen als vervanging 
voor verven die nog met schadelijke 
oplosmiddelen verdund moeten wor-
den. Toch worden zij nog niet op grote 
schaal toegepast. Waarom niet? 
Gerrie Scharn werkte in 1982 als lid 
van de Vakgroepsraad Schilder- en Af-
werkingsbedrijf van de Bouw- en Hout-
bond FNV mee aan de samenstelling 
van de brochure ”Verfstreken”. In deze 
brochure wordt in samenwerking met 
de Chemiewinkel Amsterdam ingegaan 
op de problemen en klachten door het 
werken met chemiese stoffen. Hoewel 
Gerrie niet meer als schilder werkt, wil 
hij toch wel duidelijk maken ”dat er 
tegenwoordig veel meer mensen zich 
druk maken om het milieu en de ar-
beidsomstandigheden. Maar er gebeurt 
nog veel te weinig. Schilders zelf zijn 
zich nog te weinig bewust hoe je veilig 
zou kunnen werken. In de opleiding van 
schilders wordt ook nauwelijks aan-
dacht besteed aan het gevaar van be-
paalde stoffen. Ook al staat er op het 
etiket wat er in de verf zit, veel schilders 
weten dan toch niet wat dat precies 
betekent. Bovendien kun je er in de 
praktijk nauwelijks omheen. Als schilder 
zit je soms in een dilemma. Door de 
baas word je voor de moeilijke keuze 
geplaatst tussen je gezondheid en het 
afleveren van snel en kwalitatief goed 
werk. Voor dat laatste is snel drogende, 
schimmel werende en vocht reguleren-
de verf, inklusief de schadelijke oplos-
middelen, vaak niet te vermijden. Door 
de grote werkloosheid kiezen veel schil-
ders niet snel voor hun gezondheid.” 
Gerrit Nieuwboer ziet dat dilemma ook 
en wijst bovendien op de druk die uit-

gaat van het veel toegepaste systeem 
van ”aangenomen werk”: ”Van de baas 
krijg je dan een bepaalde hoeveelheid 
uren voor een klus. Blijf je daaronder, 
dan krijg je de overgebleven uren extra 
uitbetaald. Zo kom je aan een hoger 
loon. Je gaat dan bepaalde zaken heel 
goed afwegen. Wat pik je nog en wat 
niet meer? Maar die oplosmiddelen 
kunnen er zonder meer uit. In de stich-
ting Arbouw (een instituut voor arbeids-
omstandigheden in de bouw, waarin 
werkgevers en vakbonden samenwer-
ken, JZ) is iedereen het over de schade-
lijkheid daarvan eens. Maar in de prak-
tijk kijken de werkgevers naar het kos-
tenplaatje. Dan blijkt goede was- en 
kleedgelegenheid, die nog steeds al-
leen in de aanbevelingen bij de CAO 
staat, gauw te duur. Dan nemen ze 
toch liever niet de duurdere waterver-
dunbare verf.” 
 
Bestek 
Volgens Frans Soeterbroek schrijven 
opdrachtgevers en hun architekten de 
aannemers en de schildersbedrijven in 
de meeste gevallen nog verf met scha-
delijke oplosmiddelen voor. Frans: ”De 
aannemers moeten uitvoeren wat er in 
het bestek (plan waarin alles omtrent 
een bepaald bouwobjekt wordt om-
schreven, JZ) staat. De bestekschrijvers 
zijn oerkonservatief. Maar de stichting 
Arbouw probeert nu ook een beleid 
naar de opdrachtgevers, zoals de pen-
sioenfondsen en de overheid, en de 
verffabrikanten te ontwikkelen. Hoewel 
die fabrikanten onder druk staan van 
de milieubeweging omdat oplosmidde-
len ook de ozonlaag aantasten, hebben 
we te maken met een sterke lobby van 
de oliemaatschappijen. Zij produceren 
namelijk de oplosmiddelen, die als 
bijprodukt van de benzineproduktie zijn 
ontstaan. 
Gerrit Nieuwboer: ”De schildersbazen 
zouden natuurlijk ook zelf in diskussie 
kunnen gaan met de opdrachtgevers. 
Zij kunnen toch ook proberen om de 
architekten te overtuigen van de nood-
zaak van andere verf? Een tijdje gele-
den hadden we te maken met een ar-
chitekt die wel degelijk waterverdunba-
re verf voorschreef in het bestek. Mijn 
baas werkt vooral voor de overheid, die 
ons alleen met rotzooi laat werken. De 
overheid zou toch het goede voorbeeld 
moeten geven? We zouden de werkge-
vers hiervoor wat meer onder druk 
moeten zetten.” 
 
Het duurt te lang 
In april van dit jaar stuurde de Bouw- en 
Houtbond FNV alle 14.000 schilders in 
de bond een folder met tien richtlijnen 
voor het werken met chemiese stoffen. 
De folder bevatte een bon waarop schil-
ders hun klachten met bepaalde pro-
dukten konden invullen. Tot nu toe 
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werden 50 bonnen teruggestuurd. Hoe 
kan dat? 
Frans Soeterbroek: ”Het gaat hier met 
name om een aktiviteit van bovenaf. De 
doorwerking naar de bedrijven is een 
groot probleem. Door de veelal kleine 
bedrijfjes, maar ook door tot nu toe te 
geringe aandacht vanuit de bond is het 
bedrijvenwerk vrij zwak ontwikkeld. Er 
heersen in de schildersbedrijven nog 
vaak achterlijke sociale verhoudingen. 
Kaderleden klagen nogal eens over de 
ongeïnteresseerdheid van hun kolle-
gaas. Zij komen vaak pas in beweging 
als ze zelf klachten hebben. Er moet 
maar weer eens wat kabaal gemaakt 
worden. Al anderhalf jaar geleden heb-
ben we als CAO-eis geformuleerd dat de 
verf met oplosmiddelen eruit moet. Bij 
de nieuwe CAO moeten we daarover 
maar eens flink veel tamtam maken.” 
Gerrit Nieuwboer: ”De Bouw- en Hout-
bond is eigenlijk niet bij machte goeie 
voorzieningen voor schilders af te dwin-
gen. Zij vormen de sluitpost in de bouw. 
Bij grote projekten wil de bond nog wel 
eens langsgaan. Daar gebeurt nog wel 
eens wat. Maar schilders werken vaak 
kleinschalig. Je zit soms maar met een 
paar man op één projekt. Toch leeft ook 
daar het gifprobleem wel. Mijn kolle-
gaas zeggen steeds meer: is er niks 
anders in plaats van die rotzooi? Ik zit 
nu vier jaar in de Vakgroepsraad, maar 
er is nog weinig veranderd. Het duurt 
allemaal veel te lang. Ik ben bang dat 
het over vijf of zes jaar nog hetzelfde is. 
Er wordt ook nooit eens een staking 
uitgeroepen om verbeteringen af te 
dwingen.” 
 
Jeroen Zonneveld 
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