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Breinbrekers



Overzicht presentatie
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• Hersenschade door chemische stoffen: waar 
hebben we het over?

• Van “schildersziekte” tot OPS of CTE

• Beoordeling van een “typische” Solvent Team-
patiënt met handvaten voor de verwijzing

• Cijfers en feiten van 15 jaar Solvent Team

• Twee atypische Solvent Team patiënten

• Research en samenwerking
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Belangrijkste aandoeningen 
door neurotoxische stoffen:

• Centraal Zenuwstelsel:  
• Toxische encefalopathie

• Perifere Zenuwstelsel
• Polyneuropathie
• Perifere neuropathie

Belangrijkste groepen stoffen:
• Oplosmiddelen (o.a. alifatische, 

aromatisch, chloorhoudende 
koolwaterstoffen, ketonen, alcoholen) 

• Metalen (o.a. lood, kwik, mangaan, 
arseen)

• Pesticiden (o.a. organofosfaten)
• Gassen (o.a. CO, C2S, H2S)



Klachten en symptomen 
die kunnen passen bij neurotoxiciteit: 
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• Terugkerende hoofdpijn
• Stemmings- en gedragsproblemen: psychose, 

depressie, apathie, vermoeidheid, duizeligheid, 
leerproblemen, karakterveranderingen, agressie

• Geheugen-, aandacht- en concentratie 
stoornissen 

• Bewustzijnsstoornissen, toevallen, coma
• Bewegingsstoornissen: traagheid, tremor, 

verminderde spierkracht, onzeker lopen
• Extrapiramidale afwijkingen: stijfheid, tremor, 

dystonie
• Tintelingen en doofheid in vooral handen en 

voeten, zenuwpijn, krachtsverlies



Cognitieve stoornissen
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• Verminderd intellectueel functioneren (soms alleen 
op deelgebieden)

• Vertraging bij het verwerken van informatie 
(mentale traagheid)

• Aandachts-/concentratieproblemen
• Geheugenproblemen
• Oriëntatieproblemen
• Visueel-ruimtelijke problemen
• Problemen met het coördineren van dagelijkse en/of 

complexe handelingen (apraxie)
• Problemen met het herkennen van zaken
• Taalproblemen
• Problemen met het rekenen
• Problemen met de uitvoerende functies



Schildersziekte
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• Organo Psycho Syndroom (OPS)
• Chronische Toxische 

Encefalopathie (CTE)
• Chronic Solvent-Induced

Encephalopathy (CSE) 

In essentie een meestal milde 
cognitieve stoornis na langdurige 
blootstelling aan organische 
oplosmiddelen

Maar een milde stoornis die 
verstrekkende gevolgen kan hebben



Historie: 
Chronische Toxische Encefalopathie

• 1985-1995 Groeiende bezorgdheid in NL over de lange termijn 
gezondheidseffecten van blootstelling aan oplosmiddelen 
– Slachtoffers van de ‘Schilders ziekte’ in nieuwsprogramma’s 
– Patiëntenorganisatie, vakbonden en parlementsleden vragen om 

speciale aandacht voor de schildersziekte
• 1995 Protocol diagnostische procedure (SZW), binnenkort 

nieuw update
• 1997 Financiering Solvent Team project (VWS)
• 2000 Wet- en regelgeving:

– Gebruik van oplosmiddelhoudende verf binnenshuis 
verboden

– Gebruik van oplosmiddelhoudende lijm voor vloerenleggen 
binnenshuis verboden

– Overeenkomsten over het verlagen van de blootstelling bij 
de verf- en inktproductie, autospuiters etc.
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Internationale erkenning
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1.1.38. Diseases caused by 
organic solvents

135 Encephalopathies due to 
organic solvents which do not 
come under other headings

Commission Recommendation 2003/670/EC of 19 September 2003
Under Annex1; in 1990 Annex 2
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Raleigh criteria 1985

WHO criteria 1985



Beoordeling van een beroepsziekte of 
intoxicatie in vijf stappen

• Weging van de onderbouwing van de ziekte/ 
gezondheidsproblemen
– Medische en neuropsychologische beoordeling

• Weging van de wetenschappelijke 
onderbouwing van de relatie ziekte en 
blootstelling (epidemiologisch/ toxicologisch)

• Weging van de onderbouwing van de 
blootstelling: arbeidsanamnese en biologische monitoring

• Weging van andere relevante factoren
– Differentiaal diagnostische overwegingen

• Evaluatie en conclusie
12



Wanneer verwijzen naar Solvent Team?
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• Werknemer heeft naast lichamelijke en stemmingsklachten 
ook cognitieve klachten (onderbouwd met voorbeelden of 
bijvoorbeeld met score op screeningstest als NSC-60)

• Werknemer heeft een relevante blootstelling aan 
oplosmiddelen of andere neurotoxische stoffen (voldoende 
hoog en lang)

• De klachten zijn aansluitend aan een relevante blootstelling 
ontstaan

• De klachten zijn na het eventueel staken van de 
blootstelling niet verder toegenomen

• Eventuele andere aandoeningen zijn zodanig onder 
controle dat het goed uitvoeren van neuropsychologische 
testen mogelijk wordt geacht (hierover kan altijd vooraf 
overlegd worden)



Uitvragen 
gezondheidsklachten
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• Verhaal van de patiënt én van de partner
• Welke klachten, wanneer begonnen? Beloop in relatie tot 

blootstelling?
• Vraag naar voorbeelden bij klachten over:

• Geheugen (afspraken, inhoud telefoongesprekken, 
boodschappen)

• Aandacht en concentratie (lezen, tv kijken, nieuwe 
dingen leren etc.) 

• Stemming (irritatie, agressie, somberheid etc.)
• Oriëntatie (autorijden, in bekende omgeving)
• Handvaardigheid (fijne motoriek, hobby’s)
• Executieve functies (planning, overzicht)

• Andere aandoeningen (psychisch, neurologisch, 
slaapstoornissen etc.)

• Hoofdletsel in voorgeschiedenis



Een patiënt (1)
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• Man, 55, woningstoffeerder
• Sinds 8 jaar toenemende klachten van 

vergeetachtigheid, slecht kunnen concentreren, 
vermoeidheid, somberheid en snel geïrriteerd zijn. 
Problemen met administratieve kanten van eigen 
zaak.

• Getrouwd, drie volwassen kinderen
• Zijn vrouw vindt hem qua karakter erg veranderd: 

minder energiek, minder initiatief, kan slecht 
genieten 

• In voorgeschiedenis geen bijzonderheden behalve 
verzuim door rugklachten, geen hoofdletsel 

• Hobby’s: vissen, computeren, maar doet het weinig 
meer



Arbeidsanamnese

• Schoolopleiding (diploma’s, vervolg etc.)
• Alle beroepen (periode, taken, werkinhoud, 

producten, werkwijze, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, niveau van arbozorg)

• Huidige werksituatie (nog aan het werk, ziektewet, 
werkloosheid etc.)

• Acute intoxicaties
• Hoe meer details hoe beter
• Hoe meer kennis van werksituatie hoe beter
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Een patiënt (2)
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• LO, LTS schilderen, diploma gehaald
• 1980-1991 onderhoudsschilder, bij particulieren, 

50/50 binnen/buiten, oplosmiddel-houdende 
verven, thinner, terpentine, geen spuitwerk, alles 
roller en kwast, circa 10 uur overwerk per week. 
Nauwelijks PBM gebruikt 

• 1991-2005 woningstoffeerder bij grote 
meubelzaak: particulieren, bedrijven, instellingen, 
gespecialiseerd in trappen, 6 d/wk, 
lijm- en kit met oplosmiddelen

• 2005-heden eigen zaak als 
woningstoffeerder; uitsluitend bij
particulieren, aanvankelijk 60-70 uur/wk
nu minder vanwege gezondheid
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Bloedonderzoek
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Ter uitsluiting van somatische aandoeningen 
die een cognitieve stoornis of een delier 
kunnen veroorzaken (gebaseerd op dementie 
protocol):

•Bloedbeeld: Hb, HT, MCV
•Elektrolyten: Na, K, Ca
•Nierfunctie: ureum, kreatinine
•Leverfunctie: ALAT, ASAT, gamma GT
•Vitaminestatus: B1 en B12, foliumzuur
•Schildklierfunctie: TSH



Pijlers van de multidisciplinaire diagnose (1)
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• Intakegesprek met veel aandacht voor 
arbeidsanamnese

• Bloedonderzoek (≈ dementieprotocol)
• Eventueel opvragen nadere informatie
• Beoordeling van de blootstelling door 

arbeidshygiënist
• à Intakebrief

De volgende vragen moeten worden beantwoord:
• Passen de gezondheidsklachten bij CTE?
• Past het beloop bij CTE?
• Past de blootstelling bij CTE?
• Zijn er andere factoren die een rol spelen?



Pijlers van de multidisciplinaire diagnose (2)
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• Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek (NPO)
• Eventueel aanvullend neurologisch onderzoek
• Bespreking in multidisciplinair team
• Nagesprek
• à Eindbrief

Voor de onderbouwing daarvan spelen een rol
• Neuropsychologisch onderzoek: zijn er werkelijke 

stoornissen aantoonbaar en passen die bij CTE?
• Geeft anamnese of bloedonderzoek aanwijzingen 

over andere verklaringen?
• Geeft eventueel neurologisch onderzoek 

aanwijzingen voor andere verklaringen?



NPO 
Neuropsychologisch Onderzoek (uitgebreid)
• Verbaal intellectuele functies (IQ-schatting, verbaal 

abstractievermogen)
• Geheugen en leren (digit span, fluency, verbaal 

geheugen [lang, kort], visueel geheugen [lang, kort])
• Aandacht, concentratie en informatieverwerking 

(verdeel, selectieve en volgehouden aandacht)
• Snelheid van informatieverwerking en 

reactiesnelheid
• Handvaardigheid
• Visuoconstructieve/ visuospatiële functies
• Malingering/prestatievaliditeit
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Voorbeelden van tests
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Stroop

Peg board test



CTE: 
differentiaal diagnostische overwegingen

• Depressie, angststoornis en andere psychische 
aandoeningen

• Slaapstoornissen (slaapapnoe) 
• Neurodegeneratieve aandoeningen: Alzheimer, 

Parkinson(isme), andere vormen van dementie
• Metabolische oorzaken: vitaminetekort, 

schildklieraandoeningen
• Traumatische hersenstoornissen
• Neuro-vasculaire aandoeningen
• Hersentumor, para-neoplastische symptomen
• Andere toxische encefalopathie: alcohol, drugs, 

lood, kwik



Intakes Solvent Teams per jaar
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Beroep bij intake 2014

Beroep Amsterdam Enschede Totaal
Aantal % Aantal % Aantal %

Onderhoudsschilder 21 34 12 21 33 28
Constructieschilder 0 0 2 4 2 2
Overige schilders 6 10 0 0 6 5
Autospuiter 5 8 7 12 12 10
Industrieel spuiter 2 3 3 5 5 4
Offset drukker 4 6 6 11 10 8
Diepdrukker 1 2 0 0 1 1
Zeefdrukker 0 0 1 2 1 1
Woning / projectstoffeerder 2 3 3 5 5 4
Prod. Med. verf/inktfabriek 1 2 3 5 4 3
Laborant /analist 0 0 1 2 1 1
Prod.med./ chauffeur chemisch bedrijf 1 2 1 2 2 2
Kunstschilder 2 3 0 0 2 2
Overig 16 26 18 32 34 29
Onbekend 1 2 0 0 1 1
Totaal 62 100 57 100 119 100



Diagnoses 2014
Diagnose Amsterdam Enschede Totaal

Aantal % Aantal % Aantal %
CTE 1 2 2 4 3 3
CTE met andere ziekte/aandoening 2 5 2 4 4 4
--- totaal CTE diagnoses --- 3 7 4 7 7 7

Psychiatrische/psychologische stoornis 2 5 12 21 14 14
Psychiatrische/psychologische stoornis 
met somatische ziekte/aandoening 2 5 0 0 2 2

Andere ziekte/aandoening 6 14 11 20 17 17

Geen CTE 10 24 13 23 23 23

--- totaal overige diagnoses --- 20 48 36 64 56 57

Uitgestelde diagnose/onderprestatie 19 45 13 23 32 33
Onbekend 0 0 3 5 3 3

Totaal 42 100 56 100 98 100



Beroep CTE patiënten 2014

Beroep Amsterdam Enschede Totaal

Aantal Aantal Aantal
onderhoudsschilder 2 0 2
constructieschilder 0 2 2
autospuiter 0 1 1
woning/ projectstoffeerder 1 0 1
overig 0 1 1
Totaal 3 4 7



Verwijzers 1997-2014



Blootstelling als reden voor verwijzing 
1997-2014



Een andere patiënt (1)
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50-jarige man met
• Cognitieve klachten (vergeetachtig, slecht oriënteren, 

concentratieproblemen)
• Duizeligheid, vaak hoofdpijn, vermoeid, snel geïrriteerd en 

boos, stemmingswisselingen
• Doof en tintelend gevoel in vingers, minder kracht in de hand, 

onhandiger geworden, intentietremor

Voorgeschiedenis
Jichtaanvallen, nierstenen gehad, hoge bloeddruk

Arbeidsanamnese:
Monteur landbouwvoertuigen 8 jaar
Medewerker dakdekkersbedrijf 24 jaar



Een andere patiënt (2)
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40 jarige man met cognitieve en lichamelijke klachten circa 1 
jaar na een accidentele hoge blootstelling aan 
zwavelwaterstof:

• Inprentingsstoornissen, concentratieproblemen die 
toenemen als hij (te) vermoeid is

• Snelle vermoeibaarheid (kan 600 m lopen)
• Prikkelbaarheid, somberheid
• Evenwichtsproblemen, onzeker en moeilijk lopen

Arbeidsanamnese:
Vrachtwagen chauffeur 10 jaar
Medewerker van waterzuivering 10 jaar waar hij een jaar 
geleden toezicht hield op het wegpompen van slib uit een 
bassin en plotseling onwel werd, enkele minuten buiten 
bewustzijn geweest



Conclusie NPO
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Patiënt 1:
Beperkingen in snelheid van informatieverwerking en 
volgehouden aandacht

Patiënt 2:
Ernstige beperkingen in snelheid van 
informatieverwerking, beperkingen in de aandacht en 
problemen met plannen

Op basis van de klachten, het beloop, de blootstelling 
en de uitkomsten van het NPO is bij beide patiënten 
sprake van hersenschade met een toxische genese.



Research en internationale samenwerking

Europees consensus project met betrekking tot 
neuropsychologische beoordeling van CTE:
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Research en internationale samenwerking

Belangrijke publicaties ter onderbouwing van CTE:
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Afgenomen 
D2 receptor 
dichtheid in 
het striatum:
• CTE 
(p<0.001)

• Gezonde 
bloot-
gestelde
controles 
(p<0.001)

Ieke Visser, MD, MSc 1 2 et al. Cerebral impairment in chronic solvent-induced 
encephalopathy 04/2008 Annals of Neurology



Dank voor de aandacht

Vragen, opmerkingen?


