Stof? Pak’t aan! 2004-2011

POSITION PAPER
DE AANPAK VAN BLOOTSTELLING AAN ENDOTOXINEN IN DE AGRO-FOOD SECTOREN.
INLEIDING.
Endotoxine heeft al geruime tijd de aandacht van de Productschappen. Dit heeft er mede toe
geleid dat in januari 2003 de toenmalige MAC waarde voor endotoxine werd ingetrokken met
als voorwaarde dat de sectoren een plan van aanpak zouden ontwikkelen om de blootstelling
aan endotoxine te verminderen.
De Productschappen Akkerbouw, Diervoeder, Vee, Vlees en Eieren en Tuinbouw hebben de
handen ineen geslagen en gezamenlijk het project Stof? Pak’t aan! opgezet. Deze eerste
fase besloeg de periode 2004 tot 2007.
Concrete uitkomsten van dit project waren:
- De ontwikkeling van een leidraad met praktische adviezen om agrarisch stof te
beheersen;
- De website www.pakstofaan.nl;
- Een verhoogd bewustzijn over de gevolgen van blootstelling aan agrarisch stof
Na afloop van het project hebben de gezamenlijke productschappen besloten dat zij verder
willen gaan met het verspreiden en borgen van de kennis die is opgedaan. Deze tweede
fase van Stof? Pak’t aan! loopt van 2008 tot 2011.
De focus in deze fase ligt op:
- Voorlichting en scholing (inclusief het agrarisch onderwijs)
- Opnemen van het onderwerp stof in arbocatalogi
- Longtesten op landbouwbeurzen
- Onderhoud van de website
- Gedragsverandering bij werknemers en ondernemers.
Een verdere uitwerking van de resultaten van Stof? Pak’t aan! tot op heden vindt u in
bijgaande overzichtsnotitie.

STANDPUNT TEN AANZIEN VAN DE VOORGESTELDE GRENSWAARDE
Sectoren erkennen de schadelijkheid van agrarisch stof en willen werken aan een goede
balans tussen gezondheid en technische en economische haalbaarheid van maatregelen.
Het beheersen van stof stelt ondernemers voor grote uitdagingen. Het gaat namelijk om een
soms 1000-voudige vermindering van de huidige blootstelling.
Er zijn namelijk waarden gemeten van 100.000 EU/m3 terwijl de door de Gezondheidsraad
geadviseerde waarde 90 EU/m3 is.
Productschappen en de Vereniging Afvalbedrijven hebben een inhoudelijke reactie gegeven
op het conceptrapport van de gezondheidsraad waarin we onze bezwaren ten aanzien van
de meetmethodiek en interpretatie van de gegevens hebben onderbouwd.
Daarnaast zijn sectoren van mening dat het (nog) niet mogelijk om de voorgestelde waarde
van 90 EU/m3 te realiseren.
- Er zijn nog onvoldoende technische middelen beschikbaar om de blootstelling tot dat
niveau te verlagen. Cijfers van Wiskerke Onions BV (handeldsbedrijf in uien) en de
NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed) illustreren
dit.
- Er zijn vaak strijdige doelen; meer bewegingsruimte voor dieren zorgt voor een
hogere blootstelling aan stof. Gebleken is dat de blootstelling aan endotoxinen bij het
houden van scharrelkippen hoger is dan in traditionele legbatterijen.
1

Stof? Pak’t aan! 2004-2011

-

Er is nog onvoldoende zicht op de factoren die de hoogte van endotoxinen
beïnvloeden. Bij de NAK blijkt dat er vaak nog hoge waardes gemeten worden die
niet verklaard kunnen worden door het weer, het product of andere bekende factoren.

Naast de technische problemen die bestaan bij het beheersen van endotoxinen zijn er
andere bezwaren in te brengen tegen het invoeren van een grenswaarde:
- Sectoren pleiten voor een level playing field in Europa. Buiten Nederland wordt geen
grenswaarde voor endotoxine overwogen. Voor sommige internationale bedrijven is
het relatief eenvoudig om productielocaties elders onder te brengen.
- De blootstelling is vaak seizoensgebonden. Naast periodieke, hoge blootstelling in
oogstperiodes is er vaak sprake van lange periodes zonder of met geringe
blootstelling. De voorgestelde grenswaarde geeft geen ruimte om hierin te variëren.
- Agrarisch of biologisch stof is een mix van stof met bekende en onbekende
biologische componenten. Niet alleen endotoxine maar ook andere componenten
hebben in meer of mindere mate een effect op de longfunctie.

SECTOREN STELLEN DE VOLGENDE AANPAK VOOR
Zoals eerder opgemerkt erkennen sectoren de schadelijkheid van agrarisch stof. Door het
borgen van de resultaten van Stof? Pak’t aan! nemen zij hun verantwoordelijkheid. Naast het
verder blijven verspreiden van kennis door middel van voorlichting en onderwijs willen de
sectoren zich vooral richten op:
- Opnemen van het onderwerp stof in arbocatalogi. Werkgevers en werknemers maken
samen afspraken over de gewenste beheersmaatregelen. De website
www.pakstofaan.nl is daarbij ondersteunend en nu al beschikbaar voor ruim 10
arbocatalogi.
o Voorbeeld: In de arbocatalogus graanhandel zijn de werkbladen van de
website Stof? Pak’t aan! opgenomen als oplossingen.
- Gezondheidsmonitoring stimuleren
o Voorbeeld: Verder uitbreiden van periodiek medisch onderzoek met gericht
onderzoek op mogelijke effecten van agrarisch stof
- Verbreding naar agrarisch stof in plaats van endotoxinen
o Agrarisch stof bevat meerdere biologische componenten die in meer of
mindere mate een effect op de gezondheid hebben. Bekend is dat met een
vermindering van de concentratie respirabel stof, ook de concentratie
endotoxine vermindert.
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