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1. Inleiding

De aandacht voor het werken met chemische stoffen wordt steeds groter. Uit de 
cijfers over beroepsziekten en overlijdensgevallen door beroepsziekten blijkt dat 
een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
tijdens het werk. Uit menselijke overwegingen is dat ongewenst. Daarbij komt 
dat met de steeds groter wordende druk om medewerkers langer te laten werken 
(duurzame inzetbaarheid) dit ook vanwege de maatschappelijke productiviteit 
ongewenst is. 

Daarom moet steeds veiliger met gevaarlijke stoffen worden gewerkt. De wetgeving 
stelt hierin strenge eisen. Voor gevaarlijke stoffen geldt dat de aard van die stoffen 
en de mate en de duur van die blootstelling dient te worden beoordeeld teneinde de 
risico’s voor de werknemers te bepalen. De gevonden blootstellingsconcentraties 
Moeten dan met de geldende grenswaarden vergeleken om te bepalen op aanvullen 
maatregelen nodig zijn. Vervolgens moeten die maatregelen genomen worden en 
dient geborgd te worden dat de werksituatie veilig blijft. 

In een vier stappenplan van de Inspectie-SZW wordt dit duidelijk uiteen gezet. 
Deze is te vinden in http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl. In het kort hiervan een 
samenvatting. 
In genoemd stappenplan worden de volgende vier stappen onderscheiden. 
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In het kader van deze whitepaper wordt nader ingegaan op de eerste twee stappen. 

 In een nieuwer plaatje op de SZW-site:



2. Stap 1: Inventariseren van de stoffen   

Het onderliggende wettelijk artikel is artikel 4.2 lid 1 van het Arbobesluit. Daarin 
wordt gesteld: met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in ieder 
geval vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen 
worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in 
welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan 
plaatsvinden. 
Dit betekent dat voor de registratie van chemische stoffen in het algemeen de 
volgende gegevens moeten worden geregistreerd: de aard van de stoffen, de mate 
en de duur van de blootstelling.
 
Bij het zicht krijgen op met welke stoffen wordt gewerkt, hoort ook inventariseren 
welke eigenschappen de stoffen hebben en op welke wijze de medewerkers met de 
stof werken. Voor de eigenschappen van de stoffen kan gebruik gemaakt worden 
van de gevaarszinnen (H-zinnen) van de stoffen . Wanneer met mengsels wordt 
gewerkt moet de samenstelling van het mengsel (gewichtspercentages van de 
componenten) in kaart worden gebracht. 

Om in een volgende stap te kunnen bepalen of er sprake is van een risicovolle 
situatie dienen referentiewaarden, de zogenaamde grenswaarden,  van de stoffen te 
worden verzameld. 
De meeste grenswaarden zijn vastgesteld voor een werkdag van 8 uur; dit noemt 
men de TGG-8h (de tijdgewogen gemiddelde grenswaarde van 8 uur). Of in het 
Engels: de Time Weighted Average (TWA) van de Occupational exposure limit 
(OEL). Dit zijn feitelijk levenslange waarden: 8 uur per dag, 40 uur in de week en 
een arbeidsleven lang. 
Daarnaast zijn er ook waarden voor kortdurende blootstelling van 15 minuten; de 
TGG-15min (tijdgewogen gemiddelde grenswaarde 15 minuten oftewel de Short 
Term Exposure limit (STEL). Daarnaast zijn er Ceilingwaarden; dit zijn maximale 
(plafond) waarden die nooit overschreden mogen worden, zelfs niet gedurende 
korte tijd. Vergelijkbaar met de maximum snelheid op snelwegen waar geen traject 
controle geldt. 
Aan bepaalde stoffen (de zogenaamde lipofiele stoffen) wordt ook een H-notatie 
toegekend om aan te geven dat deze stof (ook) gemakkelijk door de huid kan 
worden opgenomen (naast de opname via de ademhaling). 

Voor veel stoffen zijn echter meer grenswaarden in omloop, waardoor het 
soms lastig is de goede te kiezen. Er zijn de publieke grenswaarden die door 
de Nederlandse overheid zijn vastgesteld (SER-lijst en Arboregeling bijlage 
XIII op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.
•  Onder deel A van deze bijlage een lijst van wettelijke grenswaarden voor niet 

kankerverwekkende stoffen.
• Onder deel B een lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende 

stoffen verdeeld in:
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     B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, 
vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect.

     B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, 
vastgesteld volgens de risicobenadering.

Als die wettelijke grenswaarden er niet zijn, kan gekeken worden naar de private 
grenswaarde; vaak worden deze vastgesteld door de betreffende branche. Anders 
kunnen buitenlandse grenswaarden of de DNEL’s (Derived No Effect Level) 
worden gebruikt. Deze zijn te vinden in de SER-databank met de aanduiding 
Privaat. Deze waarden zijn ook te vinden in de veiligheidsinformatiebladen of op 
de website van echa onder de ‘Toxicological information’ voor die stof. Tenslotte 
kan worden teruggevallen op wetenschappelijke publicaties. Zie hierover verder in 
bovengenoemd SZW-document onder: ‘Toetsen aan de grenswaarden’.

Grenswaarden gelden overigens alleen voor de gezonde populatie. Voor 
medewerkers die minder gezond zijn, gesensibiliseerd zijn, een allergie of COPD 
hebben of anderszins, gelden de grenswaarden niet. Voor hen moet de blootstelling 
nagenoeg tot nul gereduceerd worden. Dit betekent zeer goede plaatselijke 
afzuiging of werken met gesloten systemen. Als dat toch onvoldoende blijkt, dan 
kiezen voor ander werk.

3. Stap 2: Beoordelen blootstelling en toetsen aan de grenswaarde    

In stap 2 wordt de mate en duur van blootstelling vastgesteld. Daarom wordt 
bepaald welke  werkzaamheden met de stoffen worden uitgevoerd en op welke 
wijze de werknemers kunnen worden blootgesteld en wat de blootstellingsroute is 
(via inademing (inhalatoir), via de huid (dermaal) en/of via de mond (oraal). De 
gevonden blootstellingsconcentraties dienen vervolgens te worden getoetst aan de 
in stap 1 verzamelde grenswaardes. 
 
Schatten en meten
Het bepalen van het blootstellingsniveau kan door het uitvoeren van metingen of 
door gebruik te maken van schattingsmethodes (evaluatiemethodes). Metingen 
zijn i.h.a. veel betrouwbaarder dan het doen van schattingen. Het nadeel van 
metingen is echter dat deze relatief veel tijd kosten en veelal dure meetapparatuur 
vergen en/of dure analyses. Het gebruik van schattingsprogramma’s is veel 
goedkoper  en gemakkelijker te organiseren. 

Schatten
Om de mate van blootstelling te bepalen kunnen verschillende schattingsmethoden 
worden gebruikt. In een SZW document zijn deze te vinden onder Online 
hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen. Daar worden verschillende 
methoden besproken. Daarbij wordt verschil gemaakt in eenvoudige modellen  
(Tier1) en meer geavanceerde modellen (Tier2). De Tier 1 modellen geeft een 
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overschatting en is dus aan de veilige kant, de Tier2 modellen geven een meer 
realistische schatting van de blootstelling. In bijlage1 bij deze whitepaper worden 
kort de blootstellingsmodellen geschetst. 

Bij schattingen
Hierbij worden de verkregen schattingen omgerekend naar het daggemiddelde 
van de blootstelling. Het laatste deel van stap 2 is vervolgens toetsen van de 
blootstellings-concentratie aan de grenswaarden. Het zo verkregen daggemiddelde 
(de concentratie C van de stof) moet kleiner zijn dan de grenswaarde  GW (C stof 
A < GW stof A) of anders gezegd: het quotiënt  CA/GWA moet kleiner zijn dan 1. 
Hierbij wordt de TGG8uurs grenswaarde gebruikt. Als er sprake is van kortdurende, 
hoge blootstellingen dan moet de beoordeling en toetsing plaatsvinden over een 
periode van 15 minuten binnen een periode van verhoogde blootstelling (TGG-
15min).

Combinatieblootstelling 
Soms worden werknemers aan meerdere stoffen tegelijk blootgesteld (bijvoorbeeld 
als zij werken met een mengsel), of na elkaar als zij werken met verschillende 
producten op één dag. Als die stoffen een vergelijkbaar gezondheidseffect hebben 
(effect op hetzelfde orgaan/systeem), moeten de blootstellingen bij elkaar worden 
opgeteld om het totale effect te bepalen. Ook als de blootstelling per component 
beneden de grenswaarde blijft, kan het totale effect de gezondheid schaden. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij blootstelling aan verschillende oplosmiddelen, die een 
schadelijk effect hebben op het centraal zenuwstelsel. 
Terwijl voor een enkelvoudige blootstelling geldt dat de concentratie van de stof 
kleiner moet zijn dan de grenswaarde (C stof A < GW stof A) of anders gezegd CA/
GWA <1 geldt voor blootstelling aan bijvoorbeeld 2 stoffen A en B met eenzelfde 
gezondheidseffect  de zogenaamde additieregel: CA/GWA + CB/GWB <1. 
Hierbij staat C voor de concentratie en GW voor de grenswaarde van de stof(fen). 

Of zoals in de Arboregeling staat: 

 

Voor sommige stoffen zijn er feitelijk geen veilige grenswaarden. Dit is het geval 
bij stoffen waarbij de blootstelling aan één molecuul of deeltje al kan leiden tot 
een 100% effect, de zogenaamde stochastische stoffen. Bij elke blootstelling - 
hoe laag ook - is er een kans op gezondheidsschade. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij bepaalde kankerverwekkende en mutagene stoffen. Bij deze stoffen moet de 
blootstelling altijd zo laag mogelijk zijn, zelfs als deze al lager dan de grenswaarde 
is. 
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Er geldt voor deze stoffen een vervangingsplicht: de stof vervangen door minder 
schadelijke stoffen. Als dat niet mogelijk is, moeten alle technische en collectieve 
maatregelen worden genomen om de blootstelling zo laag mogelijk te houden (zie 
ook bijlage 2).

Metingen
Het blootstellingsniveau aan stoffen kan ook worden vastgesteld door het 
verrichten van metingen.
Hierbij kunnen verschillende methodes gevolgd worden.
• Metingen in de ruimte (stationaire omgevingsmetingen) om de 

achtergrondconcentratie aan stoffen in die ruimtes te bepalen. Deze kan van 
belang zijn voor medewerkers die slechts korte tijd in deze ruimte verblijven of 
voor passanten.

• Metingen aan de persoon m.b.v. passieve absorptiebadges (zgn. personal air 
sampling PAS)

•  Metingen aan de persoon m.b.v. actieve aanzuiging van lucht in de ademzone 
m.b.v. luchtpompjes en koolstofbuisjes (voor dampen) of stoffilters (voor 
deeltjes). Dit zijn ook PAS-metingen.

• Metingen aan de mens door biological monitoring, bij voorbeeld bepaling 
van stoffen in de urine of bloed.  Van belang is dan wel dat er goede 
referentiewaardes beschikbaar zijn. 

• Indicatieve metingen met direct uitleesbare apparatuur.

Als het blootstellingsniveau is bepaald door metingen, geldt een andere procedure 
van toetsen. In dat geval worden de resultaten van de metingen getoetst volgens 
de systematiek die is beschreven in de norm NENEN 689 of in de richtlijn van de 
NVvA/BOHS ‘Testing compliance with occupational exposure limits for airborne 
substances’.

4. NEN689  
   
De NEN-EN 689 is de nom die gehanteerd moet worden om de blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen in werksituaties te beoordelen. De oude norm dateert al uit april 
1995 en was hoognodig aan herziening toe. In mei 2018 is de herziene NEN689 
gepubliceerd en aangevuld in april 2019.
De volledige naam is: ‘NEN-EN 689 Blootstelling op de werkplek - Meting van 
de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de 
arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden’. 

Werkwijze
In de norm is de volgende werkwijze voorgesteld: 
• De zogenaamde basic characterization: een grove beoordeling van de 

blootstelling op de werkplekken (zonder duurmetingen)
• Nadere blootstellingsbeoordelingen (met metingen) 

WHITEPAPER DE ZIN EN ONZIN VAN BLOOTSTELLINGSBEREKENINGEN EN –SCENARIO’S 6

WWW.TOXIC.NL



- Vaststellen van homogene functiegroepen
- Opstellen van een geschikt meetplan.

• Initiële blootstellingsmetingen: 3-5 metingen
• Statistische testen: 6 of meer metingen
• Vastleggen gegevens 
• Vergelijking van de meetresultaten met de grenswaarden
• Validatie van de meetresultaten en homogene functiegroepen
• Opstellen meetrapport
• Daarna in de tijd herhaling blootstellingsbeoordeling

Achtereenvolgens worden deze hier besproken.

Basic characterization 
Volgens de NEN689 norm van april 2019 ‘Blootstelling op de werkplek - Meting van 
de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de 
arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden’ (mei 2019) wordt eerst de situatie 
beoordeeld conform de basic characterization zoals beschreven in 5.1 van de NEN-
norm.

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

grenswaardes, 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.

Het resultaat van deze basic characterization kan zijn:
• 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. Deze verbetermaatregelen worden genomen, waarna pas metingen 
worden uitgevoerd om te bepalen of de situatie daarna wel in compliance is.

• 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 
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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 
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, enz. Als de situatie zeer 
stabiel is, kan de frequentie om de situatie opnieuw te beoordelen veel lager 
liggen. 

• Als er uit de basic characterization onvoldoende duidelijk is geworden of er 
sprake is van compliance, dan wordt een meetplan opgesteld. 

Vaststellen homogene functiegroepen
Als de derde optie geldt, worden eerst zogenaamde homogene functiegroepen 
(Similar Exposure Groups SEGs) onderscheiden. Het gaat om groepen 
medewerkers met een soortgelijke werksituatie en werkzaamheden, waarvan 
bijgevolg te verwachten is dat zij eenzelfde blootstelling hebben aan de betreffende 
stoffen. In deze samenvatting wordt voor de SEG nog de term homogene 
functiegroep gehanteerd. 

Note: Er wordt in de NEN689 geen rekening gehouden met de variatie in 
blootstellingen die ook binnen een SEG zal bestaan: de ‘between-worker’ (BW) en 
de ‘within-worker’ (WW) variatie.

Opstellen van een meetplan
Vervolgens wordt een meetstrategie bepaald en dan worden metingen uitgevoerd. 
Doel van het meetplan is om valide en representatieve metingen van de 
blootstelling te verkrijgen om deze te kunnen vergelijken met de geldende 
grenswaardes van de stoffen waar de medewerkers aan worden blootgesteld. 
De meetprocedures moeten voldoen aan de eisen van de NEN-EN 482: 
‘Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor 
het meten van chemische stoffen’.

Het belangrijkste uitgangspunt van deze methode is dat een kans op 
normoverschrijding van meer dan 5% als ontoelaatbaar wordt beschouwd. In 
die gevallen moeten direct maatregelen worden genomen om de blootstelling 
te verlagen. Deze uitspraak moet met minimaal 70% betrouwbaarheid worden 
gedaan en de statistische toets die moet worden gebruikt om de kans op 
normoverschrijding te berekenen moet dus aan een aantal voorwaarden voldoen.
Voor een goede beoordeling zijn natuurlijk voldoende metingen noodzakelijk. 
De methode maakt echter ook een alternatieve route mogelijk op basis van 
minder metingen. Uitgangspunt daarbij is dan dat de onzekerheden (vanwege het 
ontbreken van de kennis over de onderliggende blootstellingsverdeling) worden 
vertaald in een strenger toetsingskader bij een kleiner aantal metingen.
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Personal air sampling (PAS)
Bij voorkeur wordt gewerkt met personal air sampling d.w.z. dat in de ademzone 
van de medewerkers metingen worden gedaan. Deze PAS-metingen zeggen meer 
over de individuele blootstelling dan ruimtemetingen.

Verschillende werksituaties
De norm beschrijft verschillende situaties:
• Werkplekken met redelijk constante condities qua vrijkomen van (en bijgevolg 

mogelijke blootstelling aan) gevaarlijke stoffen. 
• Werkplekken waarbij gevaarlijke stoffen slechts zeer korte periodes vrijkomen: 

regelmatige blootstelling. 
• Werkplekken waar slechts incidenteel gevaarlijke stoffen vrijkomen: 

onregelmatige blootstelling.
• Stationaire werkplekken waar gevaarlijke stoffen onregelmatig vrijkomen. 
• Situaties waarin werknemers verschillende werkplekken hebben met • 

Werkplekken met niet te voorspellen constant veranderende blootstelling.
• Werkplekken in open lucht situaties. 
• Werkplekken onder de grond.

Duur van de bemonstering
Wanneer de metingen worden vergeleken met de grenswaarde over 8 uur dan wordt 
voor de duur van de metingen het volgende voorgesteld, in volgorde van prioriteit:
• Bij voorkeur minimaal twee uur als de medewerker gedurende de gehele 

shift wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en de werkcondities en de 
werkzaamheden tijdens de shift redelijk constant van aard zijn.

• Als de werkcondities en de werkzaamheden tijdens de shift niet constant zijn, 
dan langer dan 2 uur meten, liefst de gehele shifttijd. 

• Als de blootstellingstijd binnen de shift korter is dan twee uur, dan de gehele 
blootstellingstijd meten. 

Wanneer de metingen worden vergeleken met de grenswaarde over 15 minuten dan 
moet de bemonsteringsduur zelf ook 15 minuten zijn.
De metingen moeten uiteraard worden gedaan in een periode die representatief is 
voor het gewone werk. 
In de NEN689 wordt de grenswaarde Occupational Exposure Limit Value (OELV) 
genoemd. 

Aantal metingen 
Niet langer kan worden volstaan met slechts één meting zoals in de oude NEN689 
was toegestaan. Dat was in de vorige NEN689 niet te verdedigen. De beoordeling 
van de veiligheid van een werksituatie kon volgens de oude norm van de 
resultaten van één enkele meting afhankelijk zijn. In het verleden heeft dat tot zeer 
ongewenste situaties geleid. 
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Bij de metingen twee benaderingswijzen:
• Initiële blootstellingsmetingen (3-5 metingen)
• Statistische testen: 6 of meer metingen

Initiële blootstellingsmetingen (3-5 metingen)
Volgens de huidige norm moeten per homogene functiegroep in de zogenaamde 
‘preliminary test’ oftewel de ‘initiële blootstellingsbeoordeling’ 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 meetwaardes < 10% van de grenswaarde (GW) liggen
• bij 4 metingen alle 4 meetwaardes < 15% GW liggen
• bij 5 metingen alle 5 meetwaardes < 20% GW liggen
In deze gevallen bestaat voldoende zekerheid dat minder dan 5% van de 
meetwaardes boven de grenswaarde komt. Genoemde 5% onzekerheid is een 
geaccepteerde onzekerheid. 

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

Note: Als dit wordt gevolgd, worden dus maatregelen genomen op basis van die 
ene (afwijkende) meting. Dan wordt net als in de oude NEN689 de aanpak bepaald 
door de resultaten van één meting. Dat is geen gewenste werkwijze. Beter is het 
eerst aanvullende metingen uit te voeren om zeker te weten dat de situatie echt 
niet voldoet (of mogelijk toch wel voldoet en de eerdere te hoge meetresultaat geen 
goed beeld gaf: exoot). 

Als er niet één of meer meetwaardes > 100% GW ligt, maar als alle meetwaardes < 
100% GW maar 
• bij 3 metingen er 1 meetwaarde > 10% GW ligt of
• bij 4 metingen er 1 meetwaarde > 15% GW ligt of
• bij 5 metingen er 1 meetwaarde > 20% GW ligt, 
dan kan nog geen beslissing genomen worden over compliance of non-compliance.
Dan zijn aanvullende metingen tot minimaal 6 metingen nodig en zijn statistische 
berekeningen nodig om te komen tot de beslissing compliance of non-compliance.

Statistische testen: 6 of meer metingen 
Wanneer zoals boven aangegeven minimaal 6 metingen moeten worden 
verricht, wordt met statistische berekeningen bepaald of de blootstelling van de 
medewerkers van de homogene functiegroep in-compliance is met de grenswaarde 
(dus beneden de grenswaarde ligt). 
Dit om met een betrouwbaarheid van 70% te kunnen stellen dat minder dan 5% 
van de meetwaardes boven de grenswaarde komt bij de homogene functiegroepen 
(SEG). Anders gezegd de 95 percentiel van de meetwaardes moet met genoemde 
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betrouwbaarheid beneden de grenswaarde liggen (dit is ook conform de oude 
NEN689).  

Note: Niet in de norm staat dat wanneer het om zéér gevaarlijke stoffen gaat, het 
aanbeveling verdient om een groter aantal metingen uit te voeren en niet uit te 
gaan van slechts 3-5 metingen (zoals de norm toestaat). Immers met een groter 
aantal metingen wordt een grotere betrouwbaarheid verkregen. Voor situaties met 
zeer gevaarlijke stoffen is een grotere zekerheid immers wel gewenst.

Vastleggen gegevens 
Bij de metingen wordt een aantal gegevens vastgelegd. De homogene 
functiegroepen, beschrijving van de werkplekken, de stoffen waarmee wordt 
gewerkt, de werktaken, de blootstellingstijden, de genomen veiligheidsmaatregelen 
en aanwezige veiligheidsvoorzieningen, mogelijke interferentie vanuit andere 
werkplekken, optreden van onregelmatige gebeurtenissen, incidenten, de 
manier van bemonsteren, welke meetapparatuur, welke flowsnelheden in de 
meetapparatuur, bemonsteringstijden, enz. 

Vergelijking van de meetresultaten met de grenswaarden
Als blootstelling aan meer dan één gevaarlijke stof tegelijk optreedt en deze stoffen 
eenzelfde gezondheidseffect kunnen hebben, moet gewerkt worden met de bekende 
additieregel. Dit betekent dat de som van de blootstellingsindices (de quotiënten 
blootstellingsconcentratie/grenswaarde) van de afzonderlijke componenten 
beneden de 1 moet liggen.

Validatie van de meetresultaten en homogene functiegroepen
Hierbij wordt bekeken of er geen ongebruikelijke niet te verklaren zeer hoge of 
extreem lage meetwaardes worden gevonden en nagaan of deze te wijten zijn aan 
bepaalde fouten in de bemonstering of analyses. Als dat zo is, kunnen die ‘exoten’ 
achterwege gelaten worden. Worden geen fouten vastgesteld, dan moeten die 
meetwaarden wel meegewogen worden.
Tevens wordt nagegaan of de resultaten binnen elke homogene functiegroep vallen 
binnen de te verwachten log-normaal verdeling van de meetresultaten en hoe 
eventuele afwijkingen te verklaren zijn, mogelijk door de zogenaamde ‘between-
worker variability’ of door andere oorzaken.

Opstellen meetrapport
In de rapportage worden alle bevindingen vastgelegd. Als er persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn gebruikt, corresponderen de meetresultaten in de 
ademzone van de medewerker natuurlijk niet met de ingeademde concentratie. Dat 
moet dan in het rapport worden aangegeven.
Als er sprake is van non-compliance, dat moet de opsteller aangeven wat de 
mogelijke oorzaken hiervan zijn en aanbevelingen doen over maatregelen om de 
blootstellingsconcentratie terug te brengen.
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Note: Niet in de norm staat dat wanneer medewerkers zwaar fysiek werk verrichten, 
de ademhaling sneller gaat en er gedurende de klus meer lucht wordt ingeademd. 
De meetapparatuur (flow in de bemonsteringspompjes) houdt daar geen rekening 
mee. Voor dit grotere ademvolume (te meten via hartslagmeting) moet echter wel 
gecompenseerd worden. 

Herhaling blootstellingsbeoordeling
Die periodieke herbeoordelingen zijn bedoeld om te borgen dat de situatie 
nog steeds veilig is. Door veranderingen in het werkproces, vermindering in de 
technische prestaties van ventilatievoorzieningen, is het wenselijk periodiek de 
blootstelling opnieuw te bekijken. De NEN689 doet hier voorstellen voor variërend 
van 12, 18, 24 tot 36 maanden. De frequentie wordt daarbij afhankelijk gesteld van 
de ligging van het rekenkundige of geometrische gemiddelde t.o.v. de grenswaarde. 
Indien er in de homogene blootstellingsgroep (SEG) geen veranderingen 
zijn opgetreden, dan kunnen de herhalingsmetingen worden gepoold met de 
oorspronkelijke metingen en op basis van de gepoolde set metingen een nieuwe 
GM worden berekend. Op basis van die GM kan de periode worden bepaald tot de 
nieuwe herhalingsmetingen.

5. Hoe nu te werk te gaan? 

Wanneer een bedrijf zeer veel stoffen in huis heeft en voor al deze stoffen moeten 
de bovengenoemde vier stappen worden gezet, dan is dit een gigantische klus. 
Bovendien is niet duidelijk welke stoffen het bedrijf het beste kan beginnen. 
Om hierin richting te geven kan met control banding worden gewerkt. De stoffen 
worden op basis van de resultaten van stap 1 (de aard en gevaren van de stoffen) 
ingedeeld in 4 of 5 gevaarsklassen (afgeleid van COSHH Essentials). Daarbij 
kunnen de H-zinnen (de vroegere R-zinnen) als uitgangspunt worden genomen. 
Ook kan worden gekozen voor een indeling in grenswaarden. In hazard groep A, 1 
of ‘Zeer Laag’ zitten de minst gevaarlijke stoffen, anders gezegd, de stoffen met de 
hoogste grenswaarden. In hazard groep E, 5 of ‘Zeer hoog’ zitten de gevaarlijkste 
stoffen, anders gezegd, de stoffen met de laagste grenswaarden.
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Vervolgens wordt op basis van een de grove beoordeling van de werksituaties (stap 
2) de blootstelling aan de stoffen ingedeeld in geen (zéér laag tot zeer hoog). Zie 
onderstaande matrix. Bij die beoordeling wordt rekening gehouden met factoren 
als:
• De duur en frequentie van de blootstelling gebruik van de stoffen 
• De aggregatietoestand (vast, vloeibaar, gas/damp, aerosolen)
• Bij vaste stof: stoffigheid van het product (zeer fijn, fijn, gemiddeld of grof)
• Bij vloeistof: dampspanning
• Verdampingsoppervlak bij vloeistoffen 
• Het soort handelingen
• De lokale beheersmaatregelen zoals gesloten systemen, plaatselijke 

ventilatiesystemen, emissie voorkomen door bevochtiging
• De ruimteventilatie
• Het schoonmaakregiem (vegen, stofzuigen, schoonblazen met perslucht)
• Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

In onderstaande matrix worden vervolgens alle stoffen geplaatst op basis van hun 
hazardklasse (Zeer laag 1 t/m Zeer hoog 5) en de bloostelling (Zeer laag 1 t/m Zeer 
hoog 5).

Feitelijk wordt met bovenbeschreven aanpak een zeer  grove risicomatrix opgesteld. 
De stoffen in het bedrijf zijn zo ingedeeld in 25 (risico)cellen. 

Grofweg zijn op basis van de combinatie gevaar en blootstelling vier zones te 
onderscheiden:
Geen risico:    Blauw
Klein risico:     Groen
Midden risico: Geel
Groot risico:    Rood
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Vervolgens kan gekozen worden voor een van de volgende aanpakken.

1. Van iedere risicocel worden enkele (ca. 3) worst case-situaties nader onderzocht 
d.m.v. een precieze bepaling van de blootstelling door goede schattingen of 
metingen. Om de worstcase te bepalen op basis van de blootstelling, kan men aan 
de hand van boven opgesomde blootstellingsfactoren de slechtste situaties kiezen. 
Voor de keuze van de worst-case-stoffen kan men kiezen voor de stoffen met de 
grootste RIR-index (zie onder). 
Als blijkt dat voor deze stoffen de situaties beheerst zijn, geldt dat voor alle andere 
stoffen in de cel en hoeven die niet ook nog eens te worden onderzocht (tenzij deze 
in andere omstandigheden op andere plaatsen in het bedrijf ook worden gebruikt). 
Op deze wijze kan de veelheid aan bedrijfsstoffen worden teruggebracht tot 25 x 3 
beoordelingen. 
Daarbij kan men nog differentiëren door van de minst risicovolle situaties (de 
cellen in het groene gebied) slechts 1 of 2 situaties/stoffen preciezer te bekijken en 
van de cellen in het rode gebied meer situaties/stoffen (4-5).

2. Een iets grovere werkwijze is om per diagonaal enkele situaties/stoffen nader te 
onderzoeken. Immers alle cellen op eenzelfde diagonaal kunnen gezien worden als 
cellen met eenzelfde risicogrootte. Een stof met een zeer grote hazard waaraan de 
blootstelling zéér laag is geeft eenzelfde risico als een stof met een zeer lage hazard 
waaraan de blootstelling zeer groot is. 
Van elke diagonaal worden net als bij methode 1 enkele worstcases gekozen om 
die nader te onderzoeken. Ook hier kan men nog differentiëren door van de groene 
diagonalen minder situaties/stoffen te kiezen, van de gele meer en van de rode 
diagonalen nog meer. 

Een te grove benadering is om uit de drie risicogebieden (groen, geel en rood) 
enkele representatieve stoffen te kiezen. 

3. Prioriteitstelling
Wanneer men echter toch alle werksituaties met gevaarlijke stoffen wil 
onderzoeken, kan met deze kleuren wel gebruiken om de prioriteiten te bepalen. 
Men begint met de stoffen in de rode zone, daarna die in de gele zone en als laatste 
die in de groene zone. Mara zoals gesteld: dit is vaak een hele klus en feitelijk niet 
altijd nodig.  

6. Grenswaarden: betrekkelijkheid

Voor veel stoffen zijn grenswaarden vastgesteld. Hieraan kan dan worden 
gerefereerd en vastgesteld worden of men ‘goed’ zit. In het algemeen geldt dat 
hoe lager de grenswaarde (in mg/m3 lucht) hoe gevaarlijker de stof. Een valkuil is 
echter om alleen naar de grenswaarde kijken. In veel werksituaties is de ademhaling 
immers de belangrijkste opnameweg.  De vluchtigheid (dampspanning ) van de 
stof bepaalt daardoor ook in hoge mate de grootte van het gevaar. Een stof met een 
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hoge grenswaarde (beoordeeld als relatief ‘ongevaarlijk’) kan juist zeer gevaarlijk 
zijn als de vluchtigheid zeer groot is. Immers, dan verloopt de verdamping veel 
sneller en kunnen zeer hoge concentraties van die stoffen in de werkomgeving 
optreden die de hoge grenswaarde gemakkelijk overschrijden. 
Omgekeerd kan een stof met een zeer lage grenswaarde (beoordeeld als zeer 
gevaarlijk) juist in de praktijk helemaal niet gevaarlijk zijn, omdat de dampspanning 
zeer laag is (dus nauwelijks verdampt). Er komen dan bijna geen moleculen uit de 
vloeistof vrij, waardoor de kans op overschrijding van de grenswaarde veel kleiner 
is. 

Beter zou dus zijn om altijd naar de combinatie van grenswaarde en vluchtigheid te 
kijken. Deze wordt uitgedrukt in de zogenaamde RIR-index:  het quotiënt tussen de 
dampspanning (de vluchtigheid) van de stof en de grenswaarde.

Twee voorbeelden. 
Diethylether heeft relatief een zeer hoge TGG15 min grenswaarde 616 mg/m3. Lijkt 
daarmee relatief een voor de gezondheid ongevaarlijke stof. Ether heeft echter een 
zeer hoge dampspanning DS (vluchtigheid): 590 mbar (bij 200C). Dit betekent dat 
die hoge grenswaarde zeer gemakkelijk kan worden bereikt en overschreden. Dat 
maakt ether gevaarlijk.
Dibutylftalaat heeft relatief een zeer lage TGG15 min grenswaarde 1,16 mg/m3. Het 
lijkt daarmee relatief een voor de gezondheid zeer gevaarlijke stof. Het ftalaat heeft 
echter een zeer lage vluchtigheid: << 0,01 mbar (bij 200C). Dit betekent dat die 
lage grenswaarde niet gemakkelijk en snel kan worden bereikt en overschreden. Dat 
maakt de stof in het gebruik minder gevaarlijk dan ether. Dit ondanks de veel lagere 
grenswaarde.

In een tabel:

De RIR-index van diethylether is veel groter dan van dibutylftalaat, dus diethylether 
is veel gevaarlijker. Dit ondanks de veel grotere grenswaarde van ether die zou 
doen veronderstellen dat ether  juist veel minder gevaarlijk is. Het verschil in 
dampspanning tussen deze twee stoffen is nu de dominerende factor. 

Hoe groter de RIR-index des te gevaarlijker de stof. De RIR-index geeft de snelheid 
aan waarmee de 15-minuten grenswaarde wordt bereikt. Dus hoe hoger de RIR-
index des te sneller de 15 min Grenswaarde wordt bereikt, dus des te gevaarlijker de 
stof is. 
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Op basis van de RIR-index kan dus een ordening in grootte van de gevaren van de 
stoffen worden aangebracht. Hoe groter de RIR index, des te gevaarlijker. De RIR-
index kan dus bij de keuze van de worstcase gevaarlijke stof in de control banding 
worden toegepast. 

Mengsels
Bij mengsels is de situatie wat ingewikkelder. Dan moet ook met de percentages 
van de componenten rekening worden gehouden. 

Enkele voorbeelden:

Hierbij is component A de gevaarlijkste, ondanks zijn relatief hoge grenswaarde. 
Dit komt door het hoge percentage en zijn hoge damspanning.

7. Het gevaar vaststellen met de neus kan niet    

Een aantal stoffen kan duidelijk geroken worden, een aantal ook niet. Een valkuil 
is om te denken dat als je een stof niet ruikt, die er niet is. Denk bijvoorbeeld aan 
koolmonoxide of aan aardgas. Om aardgas om veiligheidsredenen toch te kunnen 
ruiken is een zwavelverbinding (tetrahydrothiofeen) toegevoegd. 

Een andere valkuil is om te denken dat pas als je een stof kunt ruiken, er kans op 
risico bestaat. Wanneer de stoffen geroken worden, kan de concentratie in de lucht 
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al boven of ruim boven de grenswaarde liggen. 
Overigens hoeft dit ook niet zo te zijn. Bij een aantal stoffen ligt de reukgrens ver 
onder de grenswaarde. Dus als mensen die stof ruiken, hoeft er nog geen sprake te 
zijn van gezondheidsrisico’s. 

Ook kan men misleid worden door de reuk. Dit omdat bepaalde stoffen juist een 
aangename geur hebben. Bepaalde zeer schadelijke stoffen kunnen een aangename 
geur hebben (de wolven in de schaapskleren); denk aan de aromaten.

Dus op de reukzin vertrouwen, is gevaarlijk. Bovendien ruikt de ene persoon beter 
dan de ander. Maar bij verkoudheid neemt veelal het reukvermogen af en worden 
stoffen die anders wel geroken worden, dan niet opgemerkt. 
De reukzin kan worden verlamd door blootstelling aan bepaalde stoffen. Vergelijk 
het met het binnengaan van een warme bakker. In de eerste minuten ruik je het 
verse brood, daarna niet meer. Voor veel chemische stoffen geldt hetzelfde. Bekend 
is het voorbeeld van H2S.
Beter is het niet op de reukzin te vertrouwen. Als er iets geroken wordt, dan wel 
onderzoeken wat er aan de hand is. 

8. Minder schatten en meten: toepassen van gevalideerde
 Veiligheidssystemen en zogenaamde ‘Veilige werkwijzen’. 
 
Er is een ontwikkeling gaande om gevalideerde veiligheidssystemen toe te passen 
waarbij de blootstelling bewezen zeer laag is. Daardoor hoeft minder energie 
in de stappen 1 en 2 gestoken te worden en kunnen metingen en schattingen 
achterwege kunnen. In de praktijk zien we nu al voorbeelden van deze aanpak. 
Bij het inspectiebeleid van de Nederlandse Arbeidsinspectie hoeven er bij 
verschillende bewerkingen in de bouw zoals boren, hakken, slijpen, zagen enz. 
geen blootstellingsmetingen of –schattingen gedaan te worden als men gebruik 
maakt van gevalideerde gereedschapssystemen (combinatie van gereedschap 
en afzuigmodule of  andere beheersmaatregel). Zie hierover bijvoorbeeld de site 
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/.  Dit is een efficiënte aanpak: het gaat natuurlijk 
om de beheersing van de risico’s en niet om het diagnosticeren als meten en 
schatten. Die laatste lossen op zichzelf niets op. 

Een ander voorbeeld van goede risicobeheersingssystemen is het werken met 
laminair flowkasten of biohazardkasten in de microbiologie. Bij het werken met 
pathogene micro-organismen (t/m gevaarsklasse 3) en genetisch gemodificeerde 
organismen wordt qua risicobeheersing om blootstelling te voorkómen genoegen 
genomen met het gebruik van deze goed werkende gevalideerde laminair 
flowkasten/biohazardkasten en hoeft er aan de buitenzijde van de laminair flowkast 
niet gemeten te worden (mate en duur van de blootstelling). 
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Voor chemische stoffen zou bij het werken in goede zuurkasten en GAP-kasten 
(gevaarlijke arbeidsplaats kasten met een push-pull ventilatiesysteem) eenzelfde 
werkwijze gevolgd kunnen worden. Dan kunnen metingen achterwege blijven en 
hoeft alleen nog goed stap 4 van het stappenplan te worden ingevuld: de borging. 
Bij die veiligheidssystemen is het dan ook minder interessant om te weten 
welke grenswaarden er gelden, zijn negatieve synergie-effecten qua gezondheid 
minder van belang, enz. Schattingen en metingen zijn dan niet meer aan de 
orde. Immers met de gevalideerde veiligheidssystemen blijft alles binnen de 
grenzen van het systeem. Wel kunnen ter verificatie of de systemen goed werken 
periodiek verificatiemetingen worden gedaan. Ook moet door goede voorlichting 
en voldoende toezicht geborgd worden dat de voorzieningen daadwerkelijk op de 
juiste wijze worden gebruikt. 

Wim van Alphen, 
chemicus/microbioloog en arbeidshygiënist
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Bijlage 1

Schattings-en registratiemodellen 

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. Het betreft zowel schattingsmodellen als 
registratiesoftware. 

Achtereenvolgens (in alfabetische volgorde):
ART 
Chemrade
Chemwatch
COSHH Essentials
DOHSBase 
EASE
ECETOC-TRA
EMKG-tool
MEASE
SOFOS 360
STEAMbase
Stoffenmanager
Toxic Blootstellingsberekeningen
TREXMO
Verbeterchecks Lasrook, Oplosmiddelen

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.

Chemrade
Deze applicatie is ontwikkeld in Nederland en ondersteunt bedrijven zowel 
nationaal als internationaal bij het op orde brengen van de registratie en 
risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen op de werkplek. De applicatie wordt 
beheerd door Chemrade Software BV te Nijmegen (www.chemrade.nl). 

Chemwatch
Dit is een net-based tool voor de beoordeling van chemische stoffen 
van ITIS. Het is een control banding-systeem (COSHH essentials) voor 
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blootstellingsbeoordelingen. De data die in Chemwatch staan, kunnen 
geëxporteerd worden naar Stoffenmanager. Daarbij is ook een kwantitatieve 
beoordeling. Het systeem kan ook gebruikt worden om werkplekinstructiekaarten 
(WIK’s) aan te maken. Ruim 5.000 organisaties wereldwijd maken gebruik van 
Chemwatch om altijd te beschikken over een actueel veiligheidsinformatieblad, 
een werkplekinstructiekaart in 47 verschillende taken en het maken van een 
blootstellingbeoordeling. Ook hebben gebruikers van deze applicatie onbeperkt 
toegang tot de grootste SDS databank (60 miljoen) ter wereld. De module voor 
het maken van blootstellingsbeoordelingen is gebaseerd op de internationaal 
erkende COSHH Essentials methodiek. Voor een realistische berekening van de 
blootstelling kunnen de stofgegevens geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld 
Stoffenmanager.

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. 

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.
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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. 

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. 

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

MEASE
MEASE is ontwikkeld voor de metaalbranche. De tool is specifiek bedoeld 
voor metalen en anorganische materialen. MEASE maakt een globale 
blootstellingsbeoordeling, de vragen gaan niet tot op detailniveau. MEASE is een 
Tier 1-model.

SOFOS 360
Binnen Nederland maken een groot aantal organisaties gebruik van SOFOS 360 
om op een gestructureerde manier invulling te geven aan het 4-stappenmodel van 
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de Nederlandse Arbeidsinspectie. Tevens maakt de applicatie het mogelijk om een 
volledige CMR-registratie bij te houden om te voldoen aan de regelgeving omtrent 
deze groep chemicaliën. Door gebruik te maken van deze applicatie beschikken 
organisaties altijd over actuele- en gevalideerde stofinformatie uit de databank van 
Brandweer Informatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen(BIG) of Chemwatch. Deze 
stofinformatie kan geëxporteerd worden naar Stoffenmanager om een betrouwbare 
blootstellingsberekening uit te kunnen voeren.

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 gelijkende werkzaamheden 
eenvoudig en snel een beeld te krijgen van de daarbij te verwachten blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen. 

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. 
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). 

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 
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invoer zoals bij de andere modellen niet nodig. Toxic Productregistratie kan verder 
gebruikt worden om werkplekinstructiekaarten (WIK’s) aan te maken, actueel te 
houden en te communiceren met de werkvloer. 

TREXMO
Deze applicatie stelt de gebruiker in staat om de resultaten van een 6-tal  
schattingsmodellen met elkaar te vergelijken. TREXMO (TRanslation of EXposure 
MOdels) is ontwikkeld in Zwitserland door het Institute for Work and Health 
(Institut Universitaire Romand de Santé au Travail - IST) in Lausanne  
(http://trexmo.chuv.ch/).

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. 

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. 
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Bijlage 2

Registratie en vaststellen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

In het Arbobesluit (artikel 4.2 lid 1) wordt gesteld: met betrekking tot de aard van 
de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen 
werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan 
die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en 
op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden. Ook dient de aard, de mate en de 
duur van die blootstelling te worden beoordeeld teneinde de gevaren voor de 
werknemers te bepalen.

 

Aanvullend geldt:
2.  Met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld 

aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden 
blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke 
situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan 
plaatsvinden.

3.  Met betrekking tot de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt in 
ieder geval vastgesteld wat het blootstellingniveau is.

4.  Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau wordt gebruik 
gemaakt van geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor 
het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes.

5.  Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval de volgende 
aspecten betrokken:

 a. de informatie over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier van 
een gevaarlijke stof bij of krachtens wettelijk voorschrift moet worden verstrekt, 
alsmede de voor de risico-evaluatie noodzakelijke aanvullende informatie van de 
leverancier of uit  andere gemakkelijk toegankelijke bronnen;

 b. de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
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betrokken, waaronder begrepen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan 
werknemers worden of kunnen worden blootgesteld;

 c. de redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen die kunnen leiden tot een 
aanzienlijke toename van de mate van blootstelling ook indien er preventieve 
maatregelen zijn getroffen;

 d. de effectiviteit van de genomen of te nemen preventiemaatregelen;
 e. voor zover van toepassing, de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige 
 onderzoeken.
6.  Indien sprake is van verschillende gevaarlijke stoffen, wordt de beoordeling, 

bedoeld in het eerste lid, gebaseerd op het risico dat die gevaarlijke stoffen in 
combinatie opleveren.

7.  De in het eerste lid bedoelde mate van blootstelling wordt overeenkomstig het 
vierde lid getoetst aan de voor de betrokken stof vastgestelde grenswaarde.

Voor carcinogene en mutagene stoffen geldt een aanvullende registratieplicht 
waarin moet worden opgenomen (Arbobesluit art. 4.13): 
 a. de reden waarom het gebruik van een kankerverwekkende stof of het toepassen 
van een kankerverwekkend proces voor het verrichten van de arbeid strikt 
noodzakelijk is en vervanging technisch niet uitvoerbaar is;
b. de hoeveelheid van de kankerverwekkende of mutagene stof die per jaar pleegt te 
worden vervaardigd of gebruikt dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband met de 
opslag respectievelijk de frequentie waarmee een proces per jaar pleegt te worden 
toegepast;
c. de soort arbeid die met de kankerverwekkende of mutagene stof pleegt te worden 
verricht of waarbij het kankerverwekkende proces pleegt te worden toegepast;
d. het aantal werknemers dat aan een kankerverwekkende of mutagene stof 
of een kankerverwekkend proces pleegt te worden blootgesteld of kan worden 
blootgesteld;
e. de preventieve maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van 
werknemers aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die 
vrijkomen bij kankerverwekkende processen te voorkomen of te minimaliseren;
f. de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt bij arbeid waarbij 
werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of 
mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen;
g. de gevallen waarin kankerverwekkende of mutagene stoffen of 
kankerverwekkende processen worden vervangen door stoffen of processen waarbij 
de werknemers niet of minder aan gevaar voor hun veiligheid of gezondheid 
worden blootgesteld.

Arbobesluit artikel 4.15. Lijst van werknemers
1. Er wordt een lijst bijgehouden 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.
2. Iedere werknemer heeft recht op inzage in en afschrift van de gegevens die in de 
lijst, bedoeld in het eerste lid, met betrekking tot hem zijn opgenomen.
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Voor de ‘voor de voortplanting vergiftige stoffen’ dienen naast de algemene 
gegevens (zie bovenaan) ook nog de volgende gegevens te worden vastgelegd 
(Arbobesluit art. 4.2a): 
• de hoeveelheid van de stof die per jaar pleegt te worden vervaardigd of gebruikt 

dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband met opslag;
• het aantal werknemers dat arbeid pleegt te verrichten op de arbeidsplaats waar 

de stof pleegt voor te komen;
• de vorm van de arbeid die met de stof pleegt te worden verricht.

Voordelen van een goede registratie is niet alleen dat men aan wettelijke 
verplichtingen voldoet, maar dat deze ook bedrijfsmatige voordelen heeft.
• Tijdens de gewone procesvoering heeft men zicht op waar welke stoffen staan 

en kan men daardoor efficiënt gebruik maken van deze stoffen en hoeft men 
minder grote voorraden aan te houden.

• De registratie kan gebruikt worden als voorraadbeheerssysteem en vice versa.
• De registratie kan behulpzaam zijn bij het verstrekken van informatie over 

gevaarlijke stoffen aan de gebruikers. Het registratiesysteem kan daartoe 
gekoppeld zijn aan een informatiesysteem met veiligheidsinformatiebladen, 
werkplekinstructiekaarten of andere data.

• In geval van ongelukken en calamiteiten kan men direct aan de 
bedrijfshulpverleners en externe hulpdiensten de informatie over aanwezigheid 
en aard van de stoffen verstrekken, waardoor adequaat kan worden ingegrepen. 

Veelal wordt in het kader van de milieu- of omgevingsvergunning of in het kader 
van de lozingsvergunning ook een registratie van de aanwezige stoffen gevraagd. 
Deze registraties kunnen natuurlijk prima gecombineerd worden. 

WWW.TOXIC.NL



WHITEPAPER DE ZIN EN ONZIN VAN BLOOTSTELLINGSBEREKENINGEN EN –SCENARIO’S 27

Bijlage 3

Betrekkelijkheid van de resultaten van schattingen en metingen: 
soms onjuiste conclusies

Onderstaande gaat over de betrekkelijkheid van metingen van en schattingen naar 
de concentratie van gevaarlijke stoffen in de lucht, waaraan medewerkers kunnen 
worden blootgesteld en waarbij vervolgens die waarden vergeleken worden met 
grenswaarden. Uit die totale exercitie kan onterecht het gevoel ontleend worden dat 
het goed zit, terwijl dat soms niet het geval is. 

De eerste betrekkelijkheid in het meten en schatten zit in het feit dat in metingen en 
schattingen een grote onnauwkeurigheid zit. Bij de schattingsmodellen soms wel 
tot een factor 10-100. Als we dit vergelijken met onze snelheidsmeter in de auto, 
zouden we zo’n onnauwkeurigheid niet accepteren. Maar in beide gevallen kan 
de gezondheid en veiligheid van mensen hiervan afhangen. Bij de metingen mag 
men conform de huidige NEN689 norm soms met een zeer klein aantal metingen 
volstaan (1 stuks) als die meting uitwijst dat de concentratie kleiner is dan 10% van 
de grenswaarde. Op één meting een gezondheidskundig advies baseren, is eigenlijk 
niet verantwoord. 

Vervolgens worden de gemeten of geschatte waarden vergeleken met 
grenswaarden. Dat is goed, er zijn immers referentiewaarden nodig, anders hebben 
metingen en schattingen geen zin. De betrekkelijkheid van deze vergelijking 
zit echter in het feit dat veel grenswaarden niet strikt gezondheidskundige 
grenswaarden zijn, 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. 

Een derde betrekkelijkheid zit in het feit dat bij de grenswaarden geen rekening 
is 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 30-40 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 30-40 te hoog. 
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Een vierde betrekkelijkheid zit in het feit dat bij de grenswaarden waarmee de 
meetresultaten worden vergeleken geen rekening gehouden is 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, enz.). Verwijzen naar grenswaarden die geen rekening houden met synergie 
(en dat is nagenoeg altijd het geval), heeft daarom slechts een beperkte betekenis 
en kan ten onrechte aangeven dat een situatie veilig is. 

Als vijfde betrekkelijkheid geldt dat onder de gevaarlijke stoffen stochastische 
stoffen zitten (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. 

Een zesde betrekkelijkheid: 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. 

Een zevende betrekkelijkheid is dat grenswaarden geen rekening houden 
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 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. 

Een achtste betrekkelijkheid is dat 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. 
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Samenvattend: door onnauwkeurige schattingswaarden of meetwaarden die op 
te weinig metingen zijn gebaseerd te vergelijken met (discutabele) grenswaarden, 
wordt soms ten onrechte gesuggereerd dat wanneer men onder die grenswaarde 
blijft er geen gezondheidsrisico’s zijn. Ook veiligheids/gezondheidskundige 
adviezen die slechts op één meetwaarde zijn gebaseerd zijn niet goed te 
rechtvaardigen.
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Wij werken aan een wereld 
waarin werk geen leven meer kost
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Ga nu ook aan de slag, voor een veilige  
werkomgeving met chemische producten
 
Chemische veiligheid wordt steeds belangrijker. 
Dit onder druk van controle door de overheid,  
maatschappelijke druk, verwachting van klanten 
en krapte op de arbeidsmarkt.
Dat de chemische veiligheid goed geregeld 
is, is steeds meer de norm aan het worden. 
Het is normaal dat je chemische veiligheid als 
organisatie op orde hebt.
 
U als veiligheidsprofessional speelt een cruciale 
rol om dit voor uw organisatie mogelijk te 
maken. Zoals bij veel professies wordt ook bij u 
de administratieve zaken geautomatiseerd.
Toxic heeft hier met zijn tools veel ervaring 
mee en kan voor u deze administratieve 
werkprocessen uit handen nemen en voor 
u bijhouden. Denk hierbij aan het wettelijk 
stoffenregister en de verplichte registratie van 
de blootstelling en de schatting hier van.
Ook doen we voorstellen voor het 
maatregelenpakket bij de stoffen waar u mee 
werkt.  U heeft chemische veiligheid qua 
wettelijke verplichtingen goed geregeld en al uw 
chemische veiligheidsadministratie op orde.
U kunt u nu richten op handhaving en 
voorlichting. Daar maakt u het verschil. Weet u 
niet hoe u uw processtappen kunt inrichten dan 
kunnen onze adviseurs u ook helpen of oriënteer 
u eerst via onze gratis  Toxic.nl/kennisbank.
 
Heeft u vragen of wilt u een demo zien?  
Bel 070-3780162 of stuur een bericht naar 
toxic@sdu.nl.
 


