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1. Inleiding

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, krijgen te maken met veel 
verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Die gaan veel verder dan alleen maar 
het registreren van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Denk maar aan 
het vaststellen van de blootstelling en het nemen van de benodigde maatregelen 
om ervoor te zorgen dat er veilig met de stoffen kan worden gewerkt. 

In deze whitepaper gaan we in op deze verplichtingen en hoe daar op een 
praktische wijze invulling aan kan worden gegeven. Een overzicht wordt gegeven 
van de beschikbare tools om de blootstelling te schatten, de betrekkelijkheid van 
die tools en van metingen. Ook wordt beschreven hoever gegaan moet worden met 
maatregelen: verder dan de wettelijke verplichtingen, maar ook weer niet te ver.
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2. Arbowetgeving over gevaarlijke stoffen

In deze paragraaf over de arbowetgeving worden enkele belangrijke bepalingen uit 
die arbowetgeving toegelicht. De arbowetgeving bestaat onder meer uit de Arbowet, 
het Arbobesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Daarnaast zijn er nog de 
arbocatalogi, die eveneens bindend zijn voor de betreffende branche. Zie figuur 1. 

Figuur 1 – De arbowetgeving in Nederland

De Arbowet stelt in artikel 11 dat de werknemer verplicht is om in zijn doen en 
laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever 
gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en 
gezondheid en die van de andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om 
arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken.

Het Arbobesluit geeft in hoofdstuk 4 veel gedetailleerdere voorschriften over het 
werken met gevaarlijke stoffen. Daarin wordt ook de registratieplicht beschreven 
om van alle aanwezige gevaarlijke (chemische) stoffen de aard, mate en duur van 
de blootstelling te registreren. Voor de kankerverwekkende en mutagene stoffen 
gelden aanvullende verplichtingen. De belangrijkste twee verplichtingen zijn de 
inspanningsplicht om de kankerverwekkende stof te vervangen en de plicht om 
een lijst bij te houden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld 
aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij een 
kankerverwekkend proces, onder vermelding van de blootstelling die zij hebben 
ondergaan. Ook voor de reprotoxische stoffen dient een aantal extra gegevens te 
worden geregistreerd. 

In de Arboregeling wordt onder meer nader ingegaan op vluchtige organische 
stoffen en op de grenswaarden van gevaarlijke stoffen (bijlage XIII). In deze 
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bijlage XIII zijn voor verschillende categorieën gevaarlijke stoffen waaronder 
kankerverwekkende stoffen grenswaarden te vinden. 

In het kader van de risico-inventarisatie- en evaluatie is het dus wettelijk verplicht 
om van alle aanwezige gevaarlijke (chemische) stoffen de aard, mate en duur van 
de blootstelling te registreren. Voordelen van een goede registratie is niet alleen 
dat men aan wettelijke verplichtingen voldoet, maar dat deze ook bedrijfsmatige 
voordelen heeft.
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3. SZW-viertrapsraket –  Invulling geven aan de verplichtingen 
over gevaarlijke stoffen: aard, mate en duur van de 
blootstelling bepalen

Een vrij eenvoudig instrument is sinds 2011 beschikbaar gesteld door de 
Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze zelfinspectietool  Werken met gevaarlijke 
stoffen is te vinden op http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/). De tool is in 2020 
vernieuwd.

De zelfinspectietool is een digitale checklijst, die een aantal vragen doorloopt 
waarmee inzicht wordt verkregen in de situatie in het bedrijf. Het gaat vooral over 
de vier stappen die moeten worden doorlopen om het beleid met betrekking tot 
gevaarlijke stoffen in te vullen. 
De vier stappen zijn: inventariseren, beoordelen, maatregelen en borging. 
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Stap 1 Inventarisatie en registratie: met welke gevaarlijke stoffen wordt er gewerkt 
en zijn deze stoffen geregistreerd? 

In deze stap worden alle stoffen in kaart gebracht, zowel de enkelvoudige stoffen 
als de mengsels. Van de mengsels dient de samenstelling in componenten 
te worden vastgelegd. Van de stoffen en componenten worden de gevaren 
geregistreerd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de H(azard)-zinnen uit 
de safety data sheets (SDS-en) of uit andere bronnen. Van de stoffen worden de 
grenswaarden opgezocht of als deze er niet zijn, zelf bepaald. Bij de gevaarlijke 
stoffen dient naar alle gevaarlijke stoffen te worden gekeken. Dus niet alleen naar de 
stoffen die worden ingekocht, maar ook naar de stoffen die tijdens het werk binnen 
het bedrijf ontstaan, de zogenaamde stoffen ‘zonder eigenaar’. Voorbeelden van die 
laatste categorie stoffen zijn: vrijkomend lasrook bij lasprocessen, de uitstoot van 
LPG- of dieselvoertuigen die binnen het bedrijf rondrijden, ontledingsproducten bij 
het behandelen van materialen met laserbundels, kwartsstof bij het boren in stenen 
muren e.d.

Stap 2  Beoordelen risico’s aan de hand van de maatregelen

In stap 2 wordt het blootstellingsniveau beoordeeld. Dit kan worden gedaan door 
het uitvoeren van metingen of door gebruik te maken van schattingsmethodes. 
Door vergelijking met de  grenswaarden van de stoffen die in stap 1 zijn 
vastgesteld, wordt vastgesteld of er wel of geen sprake is van een te hoge 
blootstelling. Als dat het geval is, dan volgt stap 3.

Stap 3  Maatregelen

In stap 3 worden maatregelen genomen om de blootstelling terug te brengen tot 
onder de grenswaarde. Dit gebeurt conform de arbeidshygiënische strategie. In 
eerste instantie kunnen maatregelen lager in deze strategie genomen worden als 
tijdelijke maatregelen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Vervolgens dienen maatregelen te worden genomen die hoger in de 
arbeidshygiënische strategie staan, zoals aanpak van de bron, werken met meer 
gesloten systemen of plaatselijke ventilatievoorzieningen. 

Stap 4 Borging 

In de vierde stap wordt geborgd dat de verkregen veilige situatie blijft bestaan. 
Als er nieuwe stoffen worden gebruikt of andere processen worden gevolgd, zou 
van tevoren via een risico-inschatting (risk-assessment) gekeken moeten worden 
welke risico’s daaraan gepaard gaan. Op basis daarvan moeten eventueel extra 
maatregelen worden genomen: voorzieningen, procedures, voorlichting, mogelijk 
ook een aanvullend medisch onderzoek.
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Tussenstap: Een stap 0 toevoegen: opruimen en afvoeren
Voordat met de stappen zoals hiervoor is beschreven wordt begonnen, kan het 
slim zijn en veel werk besparen om eerst een grote opruiming te houden. 
In de praktijk blijkt dat in veel bedrijven de aanwezige stoffen niet allemaal meer 
in gebruik zijn. Het project waarin ze zijn gebruikt is al lang afgelopen, maar de 
chemicaliën zijn blijven staan.
Laboratoria zijn bekend om hun hamsterwoede. Veel medewerkers denken dat 
ze chemische stoffen ooit nog nodig zullen hebben en voeren daarom niet snel 
chemicaliën af. In de praktijk worden op verschillende laboratoria zelfs nog 
chemicaliën uit de tijd van de Marshallhulp (de jaren 50 van de vorige eeuw) 
aangetroffen. Immers, zo redeneert men: ‘je weet nooit of je ze ooit nog nodig 
hebt.’ Al die jaren vormen die chemicaliën een extra risico en nemen kostbare 
opslagruimte in beslag. 
De medewerkers bevragen of ze die stoffen echt nodig hebben, heeft vaak niet 
het gewenste effect. De hamsterneigingen worden dan niet direct afgeworpen. 
Een aanpak kan zijn om de deksels van alle flessen, potten, jerrycans chemicaliën 
die in voorraadkasten staan, te omwikkelen met duct tape en na ongeveer een 
half jaar na te gaan bij welke flessen het duct tape verbroken is. 

Haal de flessen, potten e.d. waarbij het duct tape niet verbroken is, weg uit 
de werkruimtes, opslagkasten en zet ze ongeveer een half jaar in een apart 
magazijn.
Informeer de gebruikers hier uiteraard wel over en geef aan dat als zij die stoffen 
echt nodig hebben, deze in dat magazijn staan en dat zij deze kunnen ophalen. 
Geef daarbij meteen aan dat de stoffen die in dat half jaar niet zijn opgehaald, 
daarna zullen worden afgevoerd,

Dit kan de moeite besparen om de stoffen te registreren, te achterhalen welke 
componenten erin zitten, hun  grenswaarden op te zoeken en andere gegevens 
van de stoffen zoals H-zinnen, dampspanning enzovoort, vast te leggen.
Door het afvoeren van deze stoffen zijn er daarna minder gevaarsbronnen in huis 
en bijgevolg is het risiconiveau ook lager (zowel qua veiligheid/gezondheid voor 
de medewerkers) als bij onbedoeld vrijkomen in het milieu.
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4. Blootstellingsbeoordelingstools

4.1  Inleiding

Er zijn verschillende instrumenten (‘tools’) beschikbaar om de blootstelling te 
beoordelen, zoals dit gevraagd wordt in stap 2 van de Zelfinspectietool.
Veelal zijn dit commerciële pakketten. Men neemt dan een abonnement op 
zo’n softwarepakket en levert de gevraagde gegevens aan zoals de safety data 
sheets van de stoffen, de werkhoeveelheden en werkcondities. Het bedrijf dat 
de software levert, voert alle gegevens in, zoekt de  grenswaarden op en via het 
softwarerekenpakket wordt de blootstelling berekend. Vaak levert het bedrijf 
ook een mogelijkheid om van de aangeleverde stoffen/producten zogenaamde 
werkplekinstructiekaarten uit te draaien. Deze kaarten bevatten beknopte 
veiligheidsinformatie over die stoffen en zijn bedoeld voor de werkvloer.

Door het abonnementssysteem wordt de informatie altijd up to date gehouden 
en de klant van deze zaken ‘ontzorgt’.  Zeker bij grotere aantallen stoffen kan dit 
nuttig en wenselijk zijn. Bij een gering aantal stoffen heeft het gebruik van die tools 
minder toegevoegde waarde.

Voor de beoordeling van werksituaties met gevaarlijke stoffen zijn er verschillende 
instrumenten of ‘tools’ ontwikkeld die via internet beschikbaar zijn. Deze worden 
ook wel ‘net-based tools’ genoemd. 

4.2  Net-based tools

EASE
Een voorloper van zo’n tool is het al wat oudere (van vóór 2000) EASE (Estimation 
and Assessment of Substance Exposure), dat ontwikkeld werd door de Engelse 
arbeidsinspectie. Met deze tool konden de uitkomsten van de geschatte 
blootstelling vergeleken worden met praktijksituaties waar metingen waren gedaan. 
Na toetsing van de uitkomsten bleken de schattingen van EASE te vaak en te veel af 
te wijken van de echte praktijk, wat leidde tot onnodige investeringen. Vandaar dat 
EASE tegenwoordig niet meer wordt aanbevolen. 

Stoffenmanager
Stoffenmanager is een control banding tool die bedrijven ondersteunt bij het 
beheersen van chemische risico’s op de werkplek. Het algemene doel van control 
banding is om organisaties te helpen door een gemakkelijk te begrijpen en een 
gemakkelijk toe te passen benadering te bieden voor het beheersen van gevaren. 
Het instrument helpt bedrijven bij het opstellen van de risico-inventarisatie 
en -evaluatie (RI&E) voor gevaarlijke stoffen, zowel voor blootstelling via de 
luchtwegen en via de huid als voor het maken van werkplekinstructiekaarten (WIK), 
de opslag van gevaarlijke stoffen conform de richtlijn PGS 15. 
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Het model kan worden toegepast voor kwalitatieve risicoprioritering, voor 
het schatten van blootstelling (kwantitatieve blootstellingberekening) en voor 
gebruik onder REACH. Evaluatiestudies hebben laten zien dat Stoffenmanager 
voldoende valide en conservatief (‘aan de veilige kant’) is om ingezet te worden als 
zogenaamd Tier 2-model (hoogste niveau). 

ECETOC-TRA
De Targeted Risk Assessment tool is ontwikkeld door het European Centre 
for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals en is een alternatief voor 
Stoffenmanager. Het is meer dan alleen een model voor blootstellingsschattingen, 
ook de gevaarskenmerken van de stof (hazards) worden meegewogen. Het 
model is een Excel-spreadsheet en is wat eenvoudiger en sneller te vullen dan 
Stoffenmanager omdat er minder gegevens moeten worden ingevoerd. Er wordt 
gewerkt met voorgeprogrammeerde scenario’s (PROC’s). Dat heeft voordelen 
omdat aan de hand van die scenario’s al veel zaken voorgeprogrammeerd zijn. 
Nadeel is dat veel praktijksituaties met gevaarlijke stoffen niet eenduidig in een 
van de voorgeprogrammeerde scenario’s zijn onder te brengen en dat daarbij een 
beste benadering moet worden gekozen. Dat geeft een grotere onzekerheid in de 
blootstellingsbeoordeling. 
De ECETOC-TRA tool is beoordeeld als een Tier 1-model, alhoewel de 
onzekerheidsfactor gedempt wordt omdat het model conservatief is qua 
uitkomsten bij de gekozen rekenmethodiek. 

ART 
Deze Advanced REACH Tool is als web-based tool vrij beschikbaar via de website 
van TNO mits de gebruiker zich eerst registreert. De tool wordt ontwikkeld in het 
kader van REACH met als doel om te voorzien in een Tier 2-tool (hoogste niveau) 
ten behoeve van schattingen van inhalatoire blootstelling op de werkplek. 
ART kan worden beschreven als een Stoffenmanager-plus waarbij tevens de 
mogelijkheid wordt geboden om, indien beschikbaar, meetgegevens in te voeren 
om te komen tot een meer precieze schatting van de concentratie van een stof in 
de ademzone.

EMKG-tool
Het ‘Einfaches Maßnahmenkonzept für Gefahrstoffe’ model is een generiek model 
dat op basis van de beoordeling van zowel het gevaar als van de blootstelling 
komt tot een advies over het gewenste niveau van beheersing. Hierbij schrijft het 
EMGK-model voor om bij een werkhandeling met een zuivere stof het gevaar te 
classificeren op basis van de grenswaarde en niet op basis van de H-zin(nen) van 
de betreffende stof. Toxic stelt gratis EMKG blootstellingsschijven met handleiding 
in het Nederlands beschikbaar https://www.toxic.nl/blootstelling
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Toxic Blootstellingsberekeningen
Uitgebracht door Sdu. Net als bij andere instrumenten moeten werkplekgegevens 
worden ingevuld en eigenschappen van de stoffen c.q. de componenten. 
Gebruikmakend van het ECETOC-TRA model wordt dan aangegeven hoe groot de 
blootstelling is en deze wordt vergeleken met de grenswaarde. Het is meer intuïtief 
gestuurd dan de andere modellen en wordt daardoor door een aantal gebruikers als 
gebruiksvriendelijker ervaren. Als gebruikers ook de module Toxic Productregistratie 
hebben, dan heeft de gebruiker al de benodigde en actuele stofgegevens om Toxic 
Blootstellingsberekeningen meteen in te zetten. Dan is de herhaaldelijke invoer 
zoals bij de andere modellen niet nodig. Toxic Productregistratie wordt gebruikt
om werkplekinstructiekaarten (WIK’s) aan te maken, voor u actueel te
houden en via deze tool te communiceren met de werkvloer.

STEAMbase
STEAMbase (SToffenmanager Exposure And Modelling database) is een aan 
Stoffenmanager verbonden database met meetgegevens van de blootstelling aan 
allerlei stoffen in allerlei situaties. Deze gegevens over heel veel uiteenlopende 
werkplekken zijn toegankelijk gemaakt via internet. Internationaal lopen er 
vergelijkbare ontwikkelingen in andere EU-landen. Er is sprake van dat deze 
initiatieven meer op elkaar afgestemd zullen worden, zodat uitwisseling van 
meetgegevens tussen EU-landen mogelijk wordt. Voor brancheorganisaties 
en MKB-bedrijven is STEAMbase een mogelijkheid om bij vergelijkbare 
werkzaamheden eenvoudig en snel een beeld te krijgen van de daarbij te 
verwachten blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

Chemwatch
Dit is een net-based tool voor de beoordeling van chemische stoffen 
van ITIS. Het is een control banding-systeem (COSHH essentials) voor 
blootstellingsbeoordelingen. De data die in Chemwatch staan, kunnen geëxporteerd 
worden naar Stoffenmanager. Daarbij is ook een kwantitatieve beoordeling. De 
database van Chemwatch bevat > 3 miljoen substances. Het systeem kan ook 
gebruikt worden om werkplekinstructiekaarten (WIK’s) aan te maken.

Verbeterchecks Lasrook, Oplosmiddelen
In de sector metaalbedrijven loopt vanaf 2006 het project ‘5 x Beter, Werken is 
gezond’. Dit is een initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties en 
staat daarom open voor bedrijven (en hun werknemers) die aangesloten zijn 
bij de Metaalunie of bij FME/CWM. Het project is in het begin opgezet om 
de arbeidsomstandigheden in de metaalsector op vijf gebieden te verbeteren: 
blootstelling aan schadelijk geluid, lasrook en oplosmiddelen, de fysieke belasting 
en de veiligheid van machines. Na verloop van tijd is daar het onderwerp ‘werkdruk, 
gedrag en cultuur’ bijgekomen. Via de website kan met behulp van ‘verbeterchecks’ 
op de verschillende onderwerpen gecontroleerd worden of de situatie voldoet aan 
wat in de branche wordt voorgeschreven. 
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Op het gebied van gevaarlijke stoffen is er dus een verbetercheck voor lasrook 
en één voor oplosmiddelen. De website (www.5xbeter.nl) is ook toegankelijk voor 
mensen die niet in de metaal werken. De aangesloten metaalbedrijven kunnen 
daarbij ook de hulp inroepen van een adviseur, de zogenoemde ‘verbetercoaches’, 
die dan langskomen om je bedrijf door te lichten en vervolgens een deskundig 
advies geven. 

DOHSBase 
DOHSBase is een databaseprogramma dat gegevens biedt over Nederlandse en 
buitenlandse grenswaarden, fysische en chemische eigenschappen van stoffen, 
en voorgeschreven meetmethoden. Daarnaast biedt het programma een module 
om zogenoemde 'kick-off grenswaarden' vast te stellen. Dit zijn grenswaarden 
voor stoffen waarvoor nog onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar 
zijn om een grenswaarde op te baseren. Onder andere op basis van de fysische 
en chemische eigenschappen en gegevens van overeenkomstige stoffen wordt 
met deze module een ‘voorlopige’ grenswaarde vastgesteld, waarmee gewerkt 
kan worden totdat er voldoende gegevens zijn om er een ‘echte’ grenswaarde 
op te baseren. Informatie over DOHSBase en hoe het programma kan worden 
aangeschaft zijn te vinden op de website van DOHSBase.

COSHH Essentials
Met een aantal van de nieuwe generatie tools kan, behalve naar een beoordeling 
van de blootstelling ook gezocht worden naar bijbehorende (veelal technische) 
beheersmaatregelen. Soms kan daarmee ook de effectiviteit worden vergeleken 
van de verschillende beheersmaatregelen die mogelijk zijn. Een voorbeeld van 
zo’n tool met uitgebreide functionaliteit is het Engelse ‘COSHH Essentials’; dit 
staat voor ‘Control of Substances Hazardous to Health Regulations’, dit om te 
voldoen aan de ‘regelgeving voor het beheersen van stoffen die schadelijk zijn 
voor de gezondheid’. In essentie gaat het om ‘taken’ (tasks), zoals het mengen van 
stoffen of het drogen van producten enzovoort. De blootstelling aan stoffen wordt 
daarbij ingedeeld in klassen (control banding). Op basis van de klassering van de 
blootstelling kan het bijbehorende niveau van de benodigde beheersmaatregelen 
worden vastgesteld. Tot slot biedt COSHH Essentials een uitgebreide database 
van technische beheersmaatregelen waaruit gekozen kan worden om het 
vereiste beheersingsniveau te bereiken. Omdat het Engelstalig is en doordat er 
veel technische termen worden gebruikt, kan het zelfs voor een Nederlandse 
deskundige lastig zijn om er de weg in te vinden. 

4.3  Onderbouwing voor de arbeidsinspectie bij de blootstellingsuitkomsten

Bij de uitkomsten van een tier 1- en tier 2-model wordt door de Nederlandse 
Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie-SZW) uitleg en toelichting verwacht. Bij 
alle tools voor blootstellingsschattingen, plaatst het SZW namelijk de volgende 
kanttekening: ‘Welke tool u ook toepast, u bent zelf verantwoordelijk voor de 
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juiste toepassing ervan’. Dit betekent dus ook de uitleg en toelichting. Met de 
schattingsuitkomsten van de blootstelling alleen, bent u als organisatie nog niet 
klaar met deze blootstellingsstap. Een schattingstool is altijd een eerste indicatie 
van de blootstelling aan een chemisch product (zie verder ook hoofdstuk 5 ‘De 
beperkingen/betrekkelijkheid van blootstellingsschattingen’).

Om er echt zeker van te zijn dat de tool op de juiste manier is ingevuld, kan het 
verstandig zijn om een arbokerndeskundige zoals een arbeidshygiënist daarbij te 
raadplegen. Deze kan op basis van zijn of haar eigen bevindingen verklaren of de 
schattingen kloppen en of de uitkomsten representatief zijn. Die kerndeskundige 
kan ook een toelichting voor u schrijven op de gevonden waarden.

Vaak wordt de duur van blootstelling nog wel eens onderschat. Wanneer er 
bijvoorbeeld een oppervlak wordt gereinigd met een doekje met chemicaliën, wordt 
vaak alleen de duur van die handeling opgenomen in een schattingstool. U zult dit 
doekje echter ook weggooien na gebruik. Als dit gebeurt in een open prullenbak 
in de werkruimte, dan zullen de chemische stoffen nog lange tijd uitdampen. 
Daardoor is de duur van de blootstelling vele malen langer dan de duur van de 
handeling zelf. 
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5. De beperkingen/betrekkelijkheid van 
blootstellingsschattingen 

In de schattingsmodellen wordt veelal gebruik gemaakt van staffels in verschillende 
parameters, bijvoorbeeld de mate van stoffigheid van vaste stoffen, de mate van 
vluchtigheid van vloeistoffen, de efficiency van de plaatselijke ventilatiesystemen. 

Bijvoorbeeld die over plaatselijke ventilatie. De toegekende waarden zijn soms 
zeer ongenuanceerd: 0 of 1. Dat doet niet altijd recht aan de gedifferentieerdheid 
in de werkelijkheid. Het zou op zijn minst een driedeling moeten bevatten: geen of 
slecht, middelmatig en goed.

• Geen: slechts enige natuurlijke of algemene verdunningsruimteventilatie
• Midden: plaatselijke afzuigarmen
• Goed: zuurkast, GAP-kast, effectieve push-pull ventilatie (ruimte 

verdringingsventilatie)

Weegfactoren die aan de concentraties worden toegekend, zijn soms niet evenredig 
met de concentratie van de stoffen, maar slechts in zeer grote stappen. Hetzelfde 
geldt soms ook voor de blootstellingsduur waarin een te grove indeling wordt 
gehanteerd. 

Bij de modellen leidt dit tot een slechts indicatieve waarde. De schattingen zijn 
daarbij bewust zeer conservatief genomen (aan de veilige kant), zodat veelal een 
te hoge blootstellingswaarde uit de schattingen komt. Dat betekent dus ook dat 
als volgens een schattingsmodel de concentratie te hoog wordt bevonden, dit niet 
hoeft te betekenen dat dit ook echt zo is. 
Voordat investeringen gedaan gaan worden in maatregelen, kunnen dan beter eerst 
metingen worden gedaan om te verifiëren of de blootstelling echt te hoog is.
Omgekeerd geldt dat als volgens de schattingsmodellen de geschatte 
blootstellingsconcentraties laag zijn, dat veelal in de werkelijke praktijk ook wel zo 
zal zijn.
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6. Tegengas bieden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

In veel praktijkgevallen krijgen bedrijven na een bezoek van een arbeidsinspecteur 
een brief waarin staat dat zij in overtreding is. Gesteld wordt dat er een overtreding 
is van artikel 4.2 lid 1 van het Arbobesluit. Deze luidt: 

Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen, ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden 
verricht, worden, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 
in artikel 5 van de Arbowet, de aard, de mate en de duur van die blootstelling 
beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.

Gesteld wordt dan dat de beoordeling van de aard, de mate en de duur van de 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen onvolledig is of ontbreekt. Soms wordt daarbij 
de letterlijke tekst van de wetgeving gehanteerd. 

Gevaarlijke stoffen vormen de laatste jaren een belangrijk speerpunt van de 
Nederlandse Arbeidsinspectie. Doodsoorzaak nummer 1 is kanker. Mede door 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Voorheen was daar veel 
minder aandacht voor. Immers, ziektegevallen en sterfte door beroepsziekten 
en in het bijzonder door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het werk, waren 
veel minder zichtbaar. Als de ziekte optrad of een werknemer daardoor doodging, 
was deze veelal al boven de 55 of 57 jaar en maakte gebruik van VUT-regelingen, 
prepensioen of functioneel leeftijdsontslag. 
Maar dat is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. 

In hoog tempo zijn alle prepensioneringsregelingen afgebouwd. We worden zelfs 
geacht langer door te blijven werken, tot 67 jaar en wellicht in de toekomst nog 
langer. 
Dat betekent:
• dat veel beroepsziekten nu ook tijdens het arbeidsproces al zichtbaar gaan 

worden; 
• dat werknemers langere tijd worden blootgesteld met mogelijk een stijging van 

het aantal beroepsziekten tot gevolg;
• dat werknemers gemakkelijker aannemelijk kunnen maken dat hun ziekte door 

het werk komt; werkgevers zullen dan minder gemakkelijk schadeclaims kunnen 
ontlopen;

• dat de letselschadeadvocaten mogelijk een gouden tijd tegemoet gaan. 

Daarom is er steeds meer aandacht, ook als speerpunt binnen Europa, voor het 
terugdringen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk en het 
vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Voor iedereen is 
daarom een win-winsituatie te behalen:
• Voor de werknemers zelf, omdat zij in een gezondere omgeving hun werk gaan 

doen en daardoor zelf langer gezond blijven en gemotiveerder en productiever 
zijn.
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• Voor de werkgevers en bedrijven, omdat deze minder geconfronteerd worden 
met uitval door ziekte en met schadeclaims.

• Voor de maatschappij als geheel, omdat er minder een beroep gedaan zal 
worden op ziektegelden en de gezondheidszorgvoorzieningen.

Dus begrijpelijk dat de Nederlandse Arbeidsinspectie hier boven op zit. 

Maar het kan ook te ver gaan. Dat komt soms weer doordat niet alle inspecteurs 
voldoende afweten van gevaarlijke stoffen. Veel arbeidsinspecteurs moeten immers 
all-round zijn, weten niet van alles van alle arbeidsbelastende factoren in de volle 
breedte van het totale arbopakket; dat kan ook niet. Dat geldt ook voor gevaarlijke 
stoffen. Daarom wordt soms te strikt de letter van de wet gehanteerd bij het 
handhaven van de wettelijke bepalingen. 

Dat kan leiden tot zeer veel onnodige inspanningen bij bedrijven. 

Voorbeeld
Stel, in een bedrijf zijn vele honderden soorten stoffen aanwezig. Dat komt vaak 
voor. Neem alleen al menig laboratorium waar soms meer dan 1000 stoffen 
worden gebruikt.
Als de wettekst van artikel 4.2 lid 1 van het Arbobesluit letterlijk wordt genomen, 
dan moet van alle stoffen het blootstellingsniveau worden vastgesteld. Ga er 
maar aanstaan. 
Vaak wordt te veel energie (tijd en geld) gestoken in het in kaart brengen van de 
blootstelling, terwijl allang duidelijk is dat deze veel te hoog is. Die energie kan 
beter gestoken worden in het aanpakken van die situatie. 

Gelijkwaardigheidsbeginsel 
In de wetgeving bestaat het gelijkwaardigheidsbeginsel. Daar wordt in de praktijk 
vaak te weinig gebruik van gemaakt. Dit beginsel houdt in dat met een alternatieve 
voorziening of maatregel een gelijkwaardige bescherming (van het milieu, 
arbeidsbescherming) wordt bereikt.
Dat beginsel mag ook worden toegepast voor het bepalen van de blootstelling. 
Er kan niet worden verplicht een bepaalde meetmethode of een bepaald 
schattingsmodel te gebruiken om de blootstelling vast te stellen. Als het op een 
andere, gelijkwaardige wijze ook kan, dan mag dat. 
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7. Meer praktische werkwijze: control banding

Een meer praktische aanpak is de volgende.
Op basis van de gevaarseigenschappen (dat kan door de  grenswaarden te 
hanteren of door uit te gaan van de H-zinnen) worden de stoffen in vijf hazard 
klassen onderverdeeld (de IJ-as in de matrix van figuur 3). 

Op basis van een grove schatting van de blootstellingsscenario’s worden de 
werkzaamheden in vijf blootstellingsklassen onderverdeeld. 
Factoren die de grootte van de blootstelling bepalen, zijn onder andere:
• De hoeveelheid van de stof waarmee wordt gewerkt.
• De concentratie van de gevaarlijke bestanddelen in de stof.
• Hoe vaak en hoe lang met de stof wordt gewerkt.
• De vluchtigheid van vloeistoffen.
• De grootte van de deeltjes bij vaste stoffen.
• De temperatuur en bij welke druk wordt gewerkt.
• De getroffen voorzieningen: gesloten systemen, ruimtelijke ventilatie, plaatselijke 

ventilatie.
• De werkwijze.
• Al dan niet gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bepaling blootstelling
Bij het bepalen van de werkvloerscenario’s kan soms worden volstaan met visuele 
waarnemingen. Bijvoorbeeld: binnen 10 minuten zit alles onder het stof. Of: op 
basis van de reukgrens vergeleken met de grenswaarde kan al gezegd worden dat 
de concentratie in de lucht ver boven de grenswaarde zit. 
Als dat zo niet bepaald kan worden, kan een indruk van de blootstelling worden 
verkregen met realtime meetapparatuur zoals een photo-ionisatie detector  
(PID-meter) of een dusttrack (stof) monitor. 

Het product van de grootte van het gevaar (IJ-as) en de mate van blootstelling  
(X-as) geeft de grootte van het risico aan (kans x effect). In de matrix van figuur 
3 zijn daaraan getalswaarden toegekend van 1 t/m 5, zowel aan de grootte van 
het gevaar als aan de grootte van de blootstelling. Door deze waarden (x-as en 
ij-as) met elkaar te vermenigvuldigen ontstaan in het twee dimensionale vlak 
getalswaarden van de grootte van het risico. 
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Vervolgens kunnen uit elk van de 25 risicocellen enkele stoffen en situaties 
diepgaander beoordeeld worden. De resultaten van die nadere analyse gelden 
dan ook voor de andere stoffen uit diezelfde risicocel. Dit is de control banding-
methode.
De control banding-methode wordt dus zo niet gebruikt om een prioriteitsvolgorde 
in de aanpak te bepalen, waarbij toch nog elke individuele stof in elke werksituatie 
beoordeeld wordt, maar meer om een goede groepsaanpak op te zetten.

Voorbeeld 1
Bij schildersbedrijven kunnen de lakken in onder meer de volgende rubrieken 
worden verdeeld: 
• lakken op thinnerbasis, 
• lakken op terpentine/wasbenzinebasis en 
• lakken op waterbasis. 

Vervolgens worden de soorten werkzaamheden in rubrieken verdeeld. Daarna wordt 
bij elk soort werk de blootstelling aan enkele representatieve lakken bepaald. Niet 
van allemaal.
Zo kunnen tal van chemische stoffen en producten gegroepeerd worden. Per aparte 
stof de blootstelling in kaart brengen is dan onnodig en voegt niets toe.

Hetzelfde geldt voor situaties waarbij de blootstelling zeer laag is. Dit kan in de 
volgende situaties:
• doordat de stoffen slechts zeer incidenteel en dan nog in zeer kleine 

hoeveelheden worden gebruikt;
• of dat zij zich nauwelijks kunnen verspreiden omdat zij (bij vloeistoffen) een zeer 

lage vluchtigheid hebben of bestaan uit relatief grote deeltjes (bij vaste stoffen);

Figuur 3 Control banding-matrix
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• of omdat de verspreidingskans (en daarmee het blootstellingsrisico) door allerlei 
goede technische voorzieningen is beperkt. 

Een tweede voorbeeld
In een laboratorium wordt op de juiste wijze in goede zuurkasten gewerkt. 
De zuurkasten zijn goed gepositioneerd ten opzichte van looppaden, deuren 
en luchttoevoeropeningen. Deze zuurkasten bieden voldoende bescherming 
en de blootstelling aan de gangbare laboratoriumchemicaliën is voldoende 
laag. Metingen verrichten naar de blootstelling buiten de zuurkast heeft dan 
geen zin. Overigens doen we ook geen metingen naar micro-organismen 
binnen microbiologische en medische laboratoria wanneer met deze 
materialen in biosafety-kabinetten wordt gewerkt. Immers, met de gevalideerde 
veiligheidssystemen blijft alles binnen de grenzen van het systeem. Wel moeten om 
te controleren of de systemen goed werken er periodiek verificatiemetingen worden 
gedaan. Daarnaast moet door goede voorlichting en voldoende toezicht geborgd 
worden dat de voorzieningen daadwerkelijk op de juiste wijze worden gebruikt.

Een derde voorbeeld
Bij chemisch afvalverwerkende bedrijven worden stoffen vaak in mengsels 
aangeboden, bijvoorbeeld: halogeenarme organische oplosmiddelen, halogeenrijke 
organische oplosmiddelen, zuren, basen, metaalzouten bevattend afvalwater.
Het zal duidelijk zijn dat de blootstelling aan deze afvalstromen niet op component 
kan gebeuren, maar dat de bloostelling op categorieniveau wordt vastgesteld. 
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8. NEN 689

De NEN-EN 689 ‘Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling 
aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygiënische 
blootstellingsgrenswaarden’ die aangeeft hoe we de blootstelling aan chemische 
stoffen moeten bepalen, ondersteunt de aanpak die zojuist is besproken.

De norm stelt dat begonnen moet worden met een initiële beoordeling, de 
zogenaamde basic characterization.

Deze beoordeling bestaat uit drie stappen:
1. Identificatie van de chemische stoffen op de werkplek, hun gevaren,  

grenswaarden, blootstellingswijzen (inhalatie, dermaal, oraal) en additionele 
informatie zoals gebruikte hoeveelheden, dampdruk, temperatuur, stoffigheid, 
aerosolvorming, enz. 

2. In kaart brengen van de werkplekfactoren: welke werkzaamheden, 
opstellingen (open of besloten ruimtes), mate van orde en netheid, hygiëne, 
veiligheidsprocedures, ventilatievoorzieningen, emissiebronnen en plaatsen 
met hogere concentraties, duur en frequentie van de werkzaamheden, mogelijk 
seizoensinvloeden, werklast, gedrag van de medewerkers

3. Schatten van de blootstelling. Dit op basis van (mogelijke eerdere) 
meetresultaten, ook van direct afleesbare meetinstrumenten, meetresultaten 
van gelijke installaties of werkprocessen (database, literatuur), berekeningen, 
blootstellingsmodellen. Een besluit dat de blootstelling veel lager is dan 
de grenswaarde kan bijvoorbeeld gelden voor de volgende gevallen: de 
verspreidingskans van stoffen is zeer klein door een lage dampspanning, er is 
sprake van lage procestemperaturen met stoffen met een hoog kookpunt, er 
is geen of nauwelijks stofvorming, geen aerosolvorming, er wordt slechts met 
geringe hoeveelheden gewerkt, er zijn kleine bronoppervlakken of het betreft 
slechts kortdurend werk.

In stap 3 gaat het dus niet om het uitvoeren van ingewikkelde metingen maar meer 
inschattingen op basis van een eerste beoordeling van de werksituaties aan de 
hand van waarnemingen, schattingsmodellen, en realtime metingen.

Het resultaat van deze basic characterization kan zijn:
A. De blootstelling is hoger dan de grenswaarde. Er is sprake van non-compliance. 

Er wordt een rapportage van gemaakt met adviezen om de blootstelling te 
reduceren. Daarna worden verbetermaatregelen genomen. Bij de situaties 
als beschreven onder A moeten wel na het nemen van maatregelen 
verificatiemetingen gedaan worden om na te gaan of de genomen maatregelen 
daadwerkelijk tot voldoende reductie van de blootstelling hebben geleid. 

B. De blootstelling zit ruim beneden de grenswaarde. Er is sprake van compliance. 
Bepaald kan worden of er wel of geen metingen worden gedaan. Als er geen 
metingen hoeven te worden gedaan, wordt over de bevindingen gerapporteerd 
en wordt het onderzoek afgesloten, wel met een advies over een herbeoordeling 
na verloop van tijd. In het algemeen wordt hiervoor een jaarlijkse frequentie 



WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER HOE INVULLING TE GEVEN AAN DE BLOOTSTELLINGSBEOORDELINGSPLICHT 20

aangehouden. Maar deze frequentie kan afhangen van de omstandigheden. Als 
deze snel wijzingen, dan is een eerdere herbeoordeling nodig. Omstandigheden 
kunnen immers altijd wijzigen zoals het terugvallen van de ventilatiecapaciteit 
van de installaties, andere werkwijzen, andere stoffen, enzovoort. Als de situatie 
zeer stabiel is, kan de frequentie om de situatie opnieuw te beoordelen veel lager 
liggen. 

C. Als er uit de basic characterization onvoldoende duidelijk is geworden of 
er sprake is van compliance, dan wordt een meetplan opgesteld. Als eerste 
worden er dan homogene functiegroepen (Similar Exposure Groups SEGs) 
onderscheiden (zie hierna), vervolgens wordt een meetstrategie bepaald en dan 
worden verdiepende metingen uitgevoerd. 

Wanneer het resultaat is A of B, dan kunnen metingen achterwege blijven. Daarmee 
is dan voldaan aan de wettelijke verplichting zoals bovenbeschreven (Arbobesluit). 
Alleen in geval C dient een vervolginspanning te worden geleverd om de 
blootstelling te bepalen. 

Duidelijk moge zijn dat er tussen de control banding-methode en de basic 
characterization een grote overeenkomst bestaat. 

Ook voor de NEN 689 geldt natuurlijk dat het slim is om eerst met een stap 0 
te beginnen zoals boven beschreven: alle chemische stoffen die toch niet meer 
gebruikt worden, afvoeren.

Waarschuwing bij de NEN 689

Als in geval C toch metingen moeten worden uitgevoerd, gelden bepaalde 
beslisschema’s. Een ervan is: per homogene functiegroep moeten 3 – 5 metingen 
worden uitgevoerd. Bij die aantallen metingen geldt dat de blootstelling in 
compliance is (dus laag genoeg is, code GROEN), als
• bij 3 metingen alle 3 meetwaarden < 10% van de grenswaarde (GW) liggen
• bij 4 metingen alle 4 meetwaarden < 15% GW liggen
• bij 5 metingen alle 5 meetwaarden < 20% GW liggen

In deze gevallen bestaat voldoende zekerheid dat minder dan 5% van de 
meetwaarden boven de grenswaarde komt. Genoemde 5% onzekerheid is een 
geaccepteerde onzekerheid. 

Voor deze drie opties geldt: als één of meer meetwaarden > 100% GW ligt, dan 
geldt non-compliance, dus code ROOD. Maatregelen zijn dan nodig om de 
blootstelling te reduceren. 

Met dit laatste moet verstandig worden omgegaan. Het kan immers best zo zijn 
dat bij het afwijkende meetresultaat sprake is van een zogenaamd ‘exoot’: een niet 
te verklaren waarde. 
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In plaats van al maatregelen te nemen zoals de norm voorschrijft, kan beter door 
een of meer extra metingen geverifieerd worden of de blootstelling echt te hoog is 
of dat er sprake was van zo’n ‘exoot-meetwaarde’. 

Let op
Bij mengsels of bij blootstelling aan meer stoffen moet soms rekening worden 
gehouden met de additieregel. Dit als de componenten in het mengsel of de 
verschillende stoffen op eenzelfde doelorgaan effect kunnen hebben.
Dan moet niet alleen per component of stof de concentratie beneden de eigen 
grenswaarde van die stof liggen; anders gezegd moet het quotiënt tussen 
concentratie en grenswaarde kleiner dan 1 zijn. Ook geldt dan dat de optelsom 
van de quotiënten concentratie/grenswaarde van de verschillende componenten/
stoffen dan kleiner dan 1 moet zijn. Of bij 2, 3, 4 en 5 metingen respectievelijk 
kleiner dan 0,1, 0,15 en 0,2. 

In schema:

• Conc stof A < GW stof A Dus C
A
/GW

A
 < 1

• Conc stof B < GW stof B Dus C
B
/GW

B
 < 1

• Conc stof C < GW stof C Dus C
C
/GW

C
 < 1

Als de stoffen eenzelfde gezondheidseffect hebben dan additieregel. 
• C

A
/GW

A
 + C

B
/GW

B
 + C

C
/GW

C
  < 1

Bij NEN 689 moet de sommatie beneden de 10, 15 of 20% GW zijn.
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9.  De derde stap in de viertrapsraket: maatregelen

Maar hoever moet worden gegaan met maatregelen? 

Proportionaliteit
De maatregelen moeten proportioneel zijn met de grootte van het risico en niet 
met de grootte van het gevaar.
Als dat laatste gebeurt, bestaat de kans dat we als voorheen bij het werken met 
asbest, doorslaan in de maatregelen. Pas na vele jaren lang veel te zware en dure 
maatregelen te hebben genomen, is in 2019 het inzicht doorgebroken dat de 
maatregelen niet afgestemd moeten worden op de grootte van het gevaar, maar 
op de grootte van de risico’s. Verschillende werkzaamheden met asbesthoudend 
materiaal zijn daarna in beheersmaatregelen afgeschaald. 
Zo kunnen bij het werken met extreem gevaarlijke stoffen de risico’s zeer klein zijn. 
Dat betekent dat ondanks het grote gevaar, toch geen zware maatregelen genomen 
hoeven te worden. 

Omgekeerd kan ook gelden dat het werken met relatief ongevaarlijke stoffen, door 
de aard en tijdsduur van de handelingen toch een groot risico vormen.
Bijvoorbeeld bakkersmeel: meel is een relatief ongevaarlijke stof, maar door 
dagelijkse blootstelling kan het toch een groot risico vormen.

In bovenstaande situaties zou meer energie en geld moeten worden besteed aan 
de aanpak van minder gevaarlijke stoffen dan van zeer gevaarlijke stoffen als de 
groottes van de risico’s dat vragen. 
Hoe gedetailleerd moet je invulling geven aan die wettelijke verplichting? Besteden 
we dan niet te veel tijd, moeite en geld aan deze zaak? Geld dat beter besteed kan 
worden aan het treffen van maatregelen?

Blootstelling terugbrengen tot onder de grenswaarde: is dat voldoende?

Met het nemen van maatregelen moet de blootstelling worden teruggebracht 
tot onder de grenswaarde. Maar is dat wel voldoende? Zijn daarmee 
blootstellingsniveaus bereikt waarbij het ontstaan van gezondheidseffecten op 
termijn uitgesloten worden?

Mogelijk niet. Dit om de volgende redenen.

Veel grenswaarden zijn niet strikt gezondheidskundige grenswaarden, maar 
waarden waarbij met de haalbaarheid van de te nemen maatregelen rekening is 
gehouden. Er zitten dus economische aspecten in verwerkt. Het verleden leert dan 
ook dat grenswaarden in de loop van de tijd steeds lager worden – soms wel een 
factor 10 à 50 - omdat het bedrijfsleven dan de tijd heeft gehad met maatregelen 
en voorzieningen (en afschrijving van apparatuur) daarop in te spelen. Dat kan 
ook niet anders, maar dat geeft wel aan dat het niet strikt gezondheidskundige 
waarden zijn. Dus als men nu met de concentratie onder bepaalde grenswaarden 
zit, is dat nog geen garantie dat er geen gezondheidseffecten kunnen optreden. 
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Alleen al uit het feit dat de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen van land tot 
land sterk verschillen, blijkt dat er weinig wetenschappelijke zekerheid is over de 
grenswaarden, Daarom is het discutabel om te stellen dat als de concentratie 
op een werkplek onder de grenswaarde van dat specifieke land blijft, dat 
gezondheidskundig verantwoord zou zijn. 

Bij de grenswaarden is geen rekening gehouden met de opnamesnelheid van de 
gevaarlijke stoffen bij werk met verschillende mate van fysieke inspanning. Zo kan 
bij zwaar fysiek werk de ademhaling dieper en frequenter zijn, tot een factor 3-4 
meer dan bij licht werk. Eigenlijk zouden de grenswaarden in dit soort situaties 
daarvoor gecorrigeerd moeten worden. Maar dat gebeurt meestal niet. Wanneer 
men dan in concentraties werkt die net onder de grenswaarde ligt, dan is deze 
concentratie voor dat werk die factor 3-4 te hoog. 

Bij de grenswaarden waarmee de meetresultaten worden vergeleken, is geen 
rekening gehouden met mogelijke synergie-effecten. Dat zijn effecten waarbij 
de schadelijke werking van de ene stof versterkt wordt door de aanwezigheid 
en opname van een andere stof (of een derde stof, enzovoort). Refereren naar 
grenswaarden die niet met synergie rekening houden (en dat is nagenoeg altijd het 
geval), heeft daarom slechts een beperkte betekenis en kan ten onrechte aangeven 
dat een situatie veilig is. 

Onder de gevaarlijke stoffen zitten stoffen met een stochastisch effect (stochas 
betekent kans). Dit zijn stoffen waarbij de grootte van het effect onafhankelijk is 
van de mate en duur van de blootstelling. Als het effect optreedt, is dit effect altijd 
maximaal. Alleen de kans op optreden van het effect is afhankelijk van de mate en 
duur van de blootstelling, dus niet de grootte van het effect. Voorbeelden van deze 
stochastische stoffen zijn kankerverwekkende stoffen. Eigenlijk zijn er voor deze 
stoffen geen gezondheidskundige grenswaarden aan te geven (bij blootstelling aan 
één molecuul van die stof kan men al het totale effect oplopen) en dient te worden 
gestreefd naar een nulblootstelling. De grenswaarden voor deze stoffen zijn nu 
vaak gebaseerd op een acceptatie van een bepaald sterfterisico. Dus grenswaarden 
waaronder het veilig werken is, bestaan hierin niet. 

Wanneer met metingen wordt vastgesteld dat de concentratie op de werkplek 
beneden de grenswaarde zit, betekent dat meestal dat van een gemiddelde 
blootstelling in de tijd (vaak acht uur) wordt uitgegaan. Met piekblootstellingen 
wordt daarbij vaak geen rekening gehouden. Zo kan men denken dat men veilig 
bezig is (metingen laten immers een relatief lage – gemiddelde – concentratie 
zien), maar dan kan er toch een acuut zeer ernstig gezondheidseffect optreden 
bij een onverhoopte piekblootstelling. Dit geldt met name voor stoffen die ook op 
korte termijn een acuut effect kunnen veroorzaken. Ook hier geldt dat aan het feit 
dat men onder de grenswaarde zit, geen veiligheid kan ontlenen. 

Grenswaarden houden geen rekening met mensen die gesensibiliseerd zijn voor 
bepaalde stoffen of bepaalde ademhalingsproblemen of allergieën hebben zoals 
medewerkers met astma of COPD. Dit komt in de Nederlandse samenleving steeds 
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meer voor. Voor hen zou de blootstelling aan die stoffen feitelijk tot nul moeten 
worden teruggebracht. Ieder spoortje van zo’n stof is voor gesensibiliseerde 
mensen te veel. Grenswaarden gelden voor hen dan eigenlijk niet. Anders gezegd: 
als de concentratie beneden de grenswaarde is, is het voor hen nog niet gezond. 

Conclusie
Gelet op bovenstaande is het verstandig om de blootstellingsconcentratie verder 
terug te brengen dan de  grenswaarden. Die moeten eigenlijk beschouwd worden 
als uiterste verbodswaarden. 

Voor veel zaken in de Arbowetgeving, Bouwbesluit e.d. geldt dat de daarin 
beschreven grenzen uiterste bovengrenzen zijn: maximale waarden 
(verbodswaarden) die zeker niet overschreden mogen worden. Beoogd wordt echter 
dat bedrijven daar ver onder blijven. Alleen zo kan invulling gegeven worden aan de 
brede zorgplicht van werkgevers voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 
Feitelijk is dit verder gaan dan de wettelijke normen ook een verplichting in de 
wetgeving.

Verschillende wetsartikelen in de Arbowet en het Burgerlijk wetboek gaan daarover:
• De Arbowet stelt in artikel 3, lid 1: De werkgever zorgt voor de veiligheid en 

de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden 
aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

• Het Burgerlijk wetboek stelt in artikel 7:611: De werkgever en de werknemer zijn 
verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

• En in artikel 7:658: De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en 
gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige 
wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid 
zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs 
nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden schade lijdt.

Om invulling te geven aan dit optimalisatiebeginsel wordt soms een factor 10 
aangehouden, het zogenaamde secundaire toetsingsniveau. 

Maar ook hier geldt: daar niet te ver in gaan
Als men onder de 10% van de gestelde grenswaarde zit (als uiterste 
verbodswaarde), dan is verdere inspanning niet meer vereist om nóg lager uit te 
komen. Een nulblootstelling hoeft niet. Veiligheid betekent niet een nul-risico, maar 
het nemen van een acceptabel laag risico. 

Bovendien geldt dan steeds meer de wet van de afnemende meeropbrengst: slechts 
door zeer grote extra investeringen wordt nog maar weinig extra winst behaald. Die 
investeringen kunnen dan beter gedaan worden in zaken waar relatief veel meer 
gezondheids- of veiligheidswinst te behalen valt.
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10.  Het beoordelen van mengsels

Het beoordelen van de blootstelling van enkelvoudige blootstelling is relatief 
makkelijk. Anders is dit bij mengsels. En juist vaak wordt met mengsels van 
gevaarlijke stoffen en/of componenten gewerkt.

Het duiden van het gevaar van mengsels is complexer dan van enkelvoudige 
stoffen. Ook is het benoemen van de identiteit ingewikkelder. In de eerste plaats 
moet de handelsnaam worden geregistreerd. Het mengsel bevat een of meer 
componenten die maken dat het mengsel als gevaarlijk is ingedeeld. Deze 
componenten moeten ook worden benoemd met hun chemische naam en het 
gewichtspercentage. Componenten met een gewichtspercentage beneden de 
1% mogen worden verwaarloosd, behalve als de componenten dodelijk, giftig, 
kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn. Dan gelden ondergrenzen van 
0,1% (kankerverwekkend en mutageen) of 0,3% (reprotoxisch).

Bij mengsels is het zaak naar de verschillende hoofdcomponenten te kijken. Bij 
vloeistoffen bepalen twee factoren hoeveel moleculen van elk component door 
verdamping boven de vloeistofspiegel kan komen en daarbij blootstelling kunnen 
veroorzaken:
• de percentuele samenstellingen en 
• de dampspanning van de componenten. 

Deze twee factoren kunnen worden gerelateerd aan hun  grenswaarden en dat 
bepaalt de grootte van het gevaar. Zie de volgende twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Uit dit voorbeeld blijkt dat component A ondanks zijn hogere grenswaarde (en 
daarmee qua gezondheidsgevaar relatief veilig) toch het meest bijdraagt aan het 
gevaar van dit mengsel. Dit omdat A in een relatief hoog percentage aanwezig is in 
het mengsel (50%). Maar belangrijker nog is dat de dampspanning (vluchtigheid) 
van component A ten opzichte van de twee andere componenten B en C zeer hoog 
is: 175 mbar versus 50 en 20 mbar.
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Voorbeeld 2

Uit voorbeeld 2 blijkt dat ondanks de hogere grenswaarde van component A en de 
relatief lagere dampspanning component A toch het meest bijdraagt aan het gevaar 
van dit mengsel. Dit omdat A in een relatief hoog percentage aanwezig is in het 
mengsel (50%). 

Voor mengsels zijn er speciale H-zinnen:

EUH201 Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin 
kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

EUH201A  Let op! Bevat lood.
EUH202  Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid 

en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
EUH203  Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH204  Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH205  Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH206  Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er 

kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
EUH207  Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke 

dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de 
veiligheidsvoorschriften in acht.

EUH208  Bevat <naam van de sensibiliserende stof >. Kan een allergische 
reactie veroorzaken.

EUH209  Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
EUH209A  Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
EUH210  Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH211  Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels 

worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EUH212  Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels 

worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EUH401  Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke 

gezondheid en het milieu te voorkomen.
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Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische componenten in mengsels

Voor mengsels geldt dat bij de categorie 1A en 1B mengsels pas als carcinogeen 
hoeven te worden beschouwd wanneer er een component in zit in een hoeveelheid 
van 0,1% of meer. Bij categorie 2 ligt deze grens op 1%. Hetzelfde geldt ook voor 
de aanwezigheid van mutagen componenten. Bij de reprotoxische componenten 
liggen de staffels op 0,3% en 3%. 

Let op
Soms moet bij mengsels rekening worden gehouden met de additieregel als de 
componenten in dat mengsel op eenzelfde doelorgaan werken. Zie onderaan bij 
hoofdstuk 8.
 

Wim van Alphen 
chemicus, arbeidshygiënist
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Toxic verzorgt voor u stap 1 t/m 4 van de SZW 
zelfinspectietool. Stap 1 is het wettelijk verplichte 
stoffenregister (artikel 4.15 Arbobesluit en de aanvullende 
registratie 4.2A). U inventariseert en registreert wat u 
in huis heeft aan chemische producten, controleert de 
classificaties en maakt een prioritering op basis van de 
gevarenclassificatie. 

Toxic Productregistratie is het enige systeem voor 
stoffenregistratie dat naast de REACH classificatie ook 
de CMR classificatie van het SZW, VOS, SVHC, (p)ZZS 
en Chemiekaarten voor enkelvoudige stoffen voor u 
in beeld brengt.

Bij de  tweede stap van de SZW zelfinspectietool heeft 
u de wettelijke verplichting om de blootstelling van uw 
personeel aan chemische stoffen vast te stellen en te toetsen 
aan op dat moment geldende grenswaarde. 

Zoals genoemd in het Arbobesluit moet u hiervoor gebruik 
maken van een geschikte, genormaliseerde meetmethode.

Wij bieden u met Toxic blootstellingsberekeningen een 
heldere en gebruikersvriendelijke methode waarmee u 
in staat bent om een valide inschatting te maken of de 
blootstelling van uw personeel aan een bepaalde stof 
acceptabel is.

Stap 3, ‘de te nemen maatregelen’ kunnen we u in voorzien 
door het op maat advies van onze adviseurs. De eerste stap 
is ons, vaak gratis, telefonisch advies. 

De laatste stap bij veilig werken met chemische producten 
is stap 4 ‘het borgen van de kennis en voorlichting’. 
Deze stap wordt verzorgd door Toxic Productregistratie 
via de altijd actuele werkplekinstructiekaarten. 

Maar dat niet alleen, voor het verhogen van het 
kennisniveau van chemische veiligheid van uw 
werkvloer is er Toxic E-learning en voor u als 
veiligheidsprofessional is er de opleiding Certified 
Chemical Safety expert (CCSE).

Kortom we voorzien in alle stappen van de SZW 
zelfinspectietool en hebben hier veel ervaring mee. 
Laat ons weten bij welke stap wij u kunnen ondersteunen.

Neem contact via (070) 378 0162 of kijk op toxic.nl


