Zwangerschap en werken met gevaarlijke stoffen
Mannen en vrouwen die een zwangerschapswens hebben, vrouwen die zwanger
zijn of vrouwen die borstvoeding geven moeten blootstelling aan bepaalde stoffen
vermijden. Dit geldt met name voor de blootstelling aan stoffen die volgens de CLP
zijn ingedeeld in één van de volgende categorieën:
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1 De eigenschappen van stoffen en preparaten die bij inademing of bij opname via de mond of via de
huid de volgende aandoeningen kan veroorzaken of de frequentie van deze aandoeningen kan
verhogen.
2 Genotoxisch betekent dat de stof veranderingen aan het genetisch materiaal van cellen (overal in
het lichaam) veroorzaakt. Cellen gaan dood of veroorzaken kanker.
3 Categorie 3: verdacht van de genoemde eigenschappen
4 Vrijwel alle kankerverwekkende stoffen hebben een genotoxisch werkingsmechamisme.

Het is voor vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding geven verboden om met
stoffen te werken die een genotoxische werking hebben. Ook is het verboden om
met metallisch lood of zijn verbindingen te werken. Arbobesluit artikel 4.108.

