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Historie 

 2007 Arbocatalogus umc 
 

 Deelcatalogi  (14) 
 
 Deelcatalogus gevaarlijke stoffen 

 
 Werkgroep gevaarlijke stoffen umc 

 samenstelling 
 onderhoud 
 actualisering 
 jaarplan 
 ontwikkeling 
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Historie 

 Werkgroep gevaarlijke stoffen umc 
 

 website Dokterhoe.nl 
 

 onderdeel van de arbocatalogus 
 

 voor alle medewerkers bereikbaar 
 

 een informatiekanaal 
 

 publiekelijk bereikbaar 
 

 good practices       
      

http://www.dokterhoe.nl/
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Good practice? 

 goede praktijk of procedure 
 

 praktijkprobleem eenvoudig oplossen 
 

 het doel is altijd veilig en gezond werken 
 

 minder problemen, minder onvoorziene complicaties 
 

 de meerwaarde is aangetoond   (ervaring/meetwaarden) 
 

 is kort en krachtig beschreven 
 

 koppeling met documenten / film voor extra informatie 
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The making off 

 Opmerking I-SZW 
 meer aandacht CMR stoffen 

 
 Good practice 

 altijd een terugkerend actiepunt 
 

 Korte film 
 verzoek vanuit stuurgroep 
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Opmerking I-SZW 
stoffen 

 Arbobesluit hoofdstuk 4 
 

 Aanvullende voorschriften CMR stoffen 
 
 de aard, de mate, en de duur van blootstelling 

 
 welke , de aard van de gevaarlijke stof 

 
 de situatie en het niveau van blootstelling 

 
 gebruik van genormaliseerde meetmethodes 

 
 kwantitatieve evaluatiemethode 
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Good practices 

 Terugkerend actiepunt, een vast onderdeel 
 

 desinfecteren met ethanol 
 

 formaldehyde 
 

 CMR stoffen 
 

 is de stof gevaarlijk? 
 

 wat te doen bij chemicaliën spill? 
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The making off 

 meer aandacht CMR stoffen 
 good practice samenstellen 
 verzoek korte film 
 beoordelingsmodel blootstelling 
 meerdere modellen beschikbaar 
 opleiding tot arbeidshygiënist  
 afstudeerscriptie 
 
 

Onderzoek naar modellen voor het beoordelen van de blootstelling aan 
CMR stoffen 
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Formulering opdracht 

 Werkgroep gevaarlijke stoffen: 
 

 een praktische beoordelingsmethodiek aanbieden 
  

 een hanteerbaar model kiezen 
 
 de blootstelling aan CMR stoffen inhoudelijk beoordelen 

 
 als aanvulling op de Arbocatalogus gevaarlijke stoffen 
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Concrete opdracht 

 Geef een op de praktijkgerichte beoordeling van de modellen 
      relatie tot het model Stoffenmanager ®  (StM) 

 
 Blootstellingbeoordelingen modellen ten opzichte van elkaar toetsen 
 
 Hoe scoren de modellen ten aanzien: 

 praktische bruikbaarheid 
 in te voeren parameters 
 blootstellingbeoordelingen ten opzichte van lab toepassingen 
 is een model aan te bevelen als Good practice model?  
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De modellen 

 Drie modellen beschikbaar: 
 
1. Universitair Medisch Centrum Utrecht  
2. Leids Universitair Medisch Centrum 
3. Stoffenmanager ® 

 
 Onderzoek: 
 Universitair Medisch Centrum Groningen 
 Representatieve laboratoriumtoepassing 
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Scriptie 

Henk van den Brink UMCG 
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Scriptie 

Toepassing Stofnaam Verbruik Frequentie Omstandigheid 

Afdraaien Fenol 50% 50 ml Dagelijks Zuurkast 

Ontsmetten Ethanol 50 ml Meerdere keren / dag Ruimteventilatie 

PCR zuiveren Chloroform 50 ml Dagelijks Zuurkast 

Bloedkweek Methanol 500 ml Wekelijks Zuurkast 

Laboratoriumtoepassingen (1) 

(1) Geen volledige weergave 
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Scriptie 

Aspect StM Utrecht Leiden 

Stoffen Vast, vloeistof, mengsels Vast, vloeistof, mengsels Vast, vloeistof, mengsels 

Rekenmodel 1 model 1 model Aparte modellen 

Route Inademing / huid Inademing Inademing 

Gevaar stof H-zin en gevaarklasse LD-50  CMR R-zin Grenswaarde 

Methodiek StM Kinney StM 

Branche MKB Lab Lab 

Verschillen in de modellen (2) 

(2) Geen volledige weergave 
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Scriptie 

Eis StM Utrecht Leiden vst Leiden vl 

Parameters geënt op lab umc’s Nee Ja Ja Ja 

Kwantitatieve blootstellinginschatting Ja Nee Ja Ja 

Blootstellingsbeoordeling inademing Ja Ja Ja Ja 

Blootstellingsbeoordeling huid Ja Nee Nee Nee 

Koppeling aan grenswaarden Nee Ja Nee Ja 

Makkelijk gebruik door niet expert Ja Nee Ja Ja 

Resultaten beoordelen door niet expert Ja Ja Nee Ja 

Resultaten te herleiden in het model Nee Ja Ja Ja 

Praktische bruikbaarheid (3) 

(3) Geen volledige weergave 
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Scriptie 

Aspect StM Utrecht Leiden 

Gevaarbeoordeling stof 10 - - 

Blootstellingsbeoordeling inademing 16 17 9 

Blootstellingsbeoordeling huid 15 - - 

Gegevens uit veiligheidsinformatieblad ja nee ja 

Invoerparameters (4) 

(4) Geen volledige weergave 
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Conclusie 

 Stoffenmanager ® 
 

 niet gemaakt voor toepassingen in laboratoria 
 parameters en omschrijvingen komen niet overeen umc toepassingen 
 formule mg/m3 kwantitatieve blootstellingswaarde         umc metingen 
 overschatting blootstelling mg/m3  bij 90 percentielwaarde 
 
 

Geen volledige weergave 
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Conclusie 

 Model Utrecht 
 

 gemaakt voor experts 
 parameters deels niet te achterhalen 
 genereert geen kwantitatieve blootstellingswaarde mg/m3 
 overschatting blootstelling mg/m3 t.o.v. andere modellen   
 
 

Geen volledige weergave 
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Conclusie 

 Leiden 
 

 formule mg/m3 kwantitatieve blootstellingswaarde         umc metingen 
 onderschatting blootstelling mg/m3 

 vergelijk kwantitatieve blootstellingswaarde – grenswaarde niet goed 
 kortdurend handeling vergeleken met een werkdag 

 
 
 

Geen volledige weergave 
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Conclusie 

 Geen enkel model was direct bruikbaar 
 

 Stoffenmanager ®  een MKB model 
 Utrecht een model voor experts 
 Leiden een model met vraagtekens 
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Stappen 

 Model Leiden / adviezen uit de scriptie 
 

 Stoffenmanager Leidsch model 
 

 Rekenblad gevaarlijke stoffen volgens StM® versie 7 
 

 UMC Blootstellingsberekening gevaarlijke stoffen 
 

 de term CMR vervalt 
 parameter invoer 
 vast / vloeibaar 
 rekenregels 
 user interface  
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Demo 

UMC Blootstellingsberekening gevaarlijke stoffen 
 
 voor de publicatie: laatste controle 

 
 publicatie na mei 2016 

 
 dokterhoe.nl  / sectie good practices 

 
 vrij toegankelijk, vrij gebruik 

 
 vulling van het systeem 
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Dank voor uw aandacht 
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