
Hoe krijg je grip op gezondheidsrisico´s van 
gevaarlijke stoffen?

dr ir Daan Huizer
arbeidshygiënist

MijnLab conferentie (Amersfoort, 29-5-2018)



✓ Aanpak volgens 4-stappenplan Inspectie SZW  (nationaal)
▪ Kwaliteit van SDS/VIB
▪ Grenswaarden
▪ Extra aandacht CMR-stoffen
▪ Achtergrondinformatie gevaarlijke stoffen

✓ Verplichtingen bedrijven in het kader van REACH (Europees)
▪ Onsite Use Compliance Check

✓ Good practice uit eigen praktijk: ChemRADE®
▪ Krijg zelf grip op gevaarlijke stoffen
▪ Ervaringen bij laboratoria

2

Grip op gezondheidsrisico van gevaarlijke stoffen 
Onderwerpen
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Risicobeoordeling – Arbowet (NL) 

4-stappenplan Inspectie SZW

http://www.zelfinspectie.nl/



Doel:         veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen conform de Arbowet

Wat heb je in huis?
Wat doe je ermee?
Wat zijn de risico’s?
Hoe los je risicovolle situaties op?
Hoe toon je aan dat je (steeds) veilig(er) 
werkt?

Risicobeoordeling Arbowet
Inspectie SZW: 4-stappen traject
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Zijn er kankerverwekkende, 
mutagene of reprotoxische stoffen 
aanwezig binnen uw bedrijf?

gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl

Vul de zelfinspectietool van I-SZW in!

Aanpak 4-stappen I-SZW
Zelfinspectie
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1. Moeilijkheden bij opstellen register gevaarlijke stoffen:
✓ Onvolledige VIB / SDS
✓ Omrekenen eenheden 
✓ Selectie van de juiste grenswaarde(n)

2. Kankerverwekkende, mutagene en/of reprotox (CMR) stoffen?
✓ Aanvullende (registratie)verplichtingen
✓ Vertrouw niet alleen op SDS  maar check CMR-lijst SZW
✓ Neem monitoring op in (P)AGO/PMO onderzoek

3. Niet vergeten:
✓ intermediates
✓ hulpstoffen (reiniging, laboratorium, technische dienst), 
✓ natuurlijke ‘producten’ (kwartsstof, houtstof, etc).

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  1 inventariseren
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Ervaringen met SDS/VIB
▪ …..
▪ Niet altijd volledig
▪ Niet altijd actueel (grenswaarden, H-zinnen)

Hoe goed is het SDS?
▪ VIB-check.nl
▪ Ontwikkeld door inspectie SZW / ILT

VIB / SDS voldoet niet als:
▪ Ouder dan 1 dec 2010 (of geen datum) 
▪ Niet in het Nederlands
▪ Geen informatie over samenstelling (rubriek 3)

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  1 inventariseren > kwaliteit SDS/VIB
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Ontbrekende stofeigenschappen? 

ECHA Registered Substances Database: http://www.echa.europa.eu/

IFA GESTIS-Database: http://www.dguv.de/

Royal Society of Chemistry’s ChemSpider: http://www.chemspider.com/

Andere eenheden nodig? 

Dampspanning in mbar i.p.v. Pa : http://www.unit-conversion.info/

Dampspanning bij 25˚C i.p.v. 20˚C: http://calculator.tutorvista.com/

Concentratie in ppm i.p.v. mg/m3: http://www.skcinc.com/converter/

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  1 inventariseren > stofeigenschappen
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http://www.echa.europa.eu/
http://www.dguv.de/
http://www.chemspider.com/
http://www.unit-conversion.info/
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Gratis / online:
• SER
• GESTIS (IFA) 
• ECHA 

• ILO
• Arbeidsomstandighedenregeling
• RIVM 
• SCOEL 
• NIOSH
• HSDB (Toxnet)

Betaald:
• Chemiekaartenboek
• DOHSBase
• ACGIH 
• ......

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  1 inventariseren > grenswaarden

‘SER Leidraad’ beslisschema grenswaarde: www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl
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http://www.veiligwerkenmetgevaarlijkestoffen.nl/


1. Moeilijkheden bij opstellen register gevaarlijke stoffen:
✓ Onvolledige VIB / SDS
✓ Omrekenen eenheden
✓ Selectie van de juiste grenswaarde(n)

2. Kankerverwekkende, mutagene en/of reprotox (CMR) stoffen?
✓ Aanvullende (registratie)verplichtingen
✓ Vertrouw niet alleen op SDS  maar check CMR-lijst SZW
✓ Neem monitoring op in (P)AGO/PMO onderzoek

3. Niet vergeten:
✓ intermediates
✓ hulpstoffen (reiniging, laboratorium, technische dienst), 
✓ natuurlijke ‘producten’ (kwartsstof, houtstof, etc).

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  1 inventariseren
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Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  1 inventariseren > CMR-stoffen (1)

• Bewezen CM-stoffen (H340, H350)

• De noodzaak van het gebruik én reden waarom vervanging technisch niet uitvoerbaar is 

• De hoeveelheid CM-stoffen (die per jaar wordt vervaardigt/gebruikt of op voorraad is) 

• Soort arbeid (ook voor processen)

• Preventieve maatregelen (om blootstelling te voorkomen of te verminderen)

• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM gebruik)

• Gevallen waarin stoffen zijn vervangen

• Voor verdachte CM-stoffen (H341, H350) is extra registratie niet verplicht

• Apart aanduiden wél aanbevolen (makkelijk vindbaar bij wijzigingen in SZW-lijst)

• Alle R-stoffen (H360, H361, H362)

• De hoeveelheid R-stoffen (die per jaar wordt vervaardigt/gebruikt of op voorraad is)
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Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  1 inventariseren > CMR-stoffen (2)

• Bewezen CM-stoffen (H340 en H350)

• Lijst van alle werknemers die worden blootgesteld (incl. namen)

• De hoogte van de blootstelling (met schattings- of meetresultaten)

• Alle R-stoffen (H360, H361 en H362)

• Het aantal werknemers dat mogelijk wordt blootgesteld

• Registratie nodig om verband te bepalen tussen werk en ziekte

(vastleggen in personeelsadministratie, bijv. bij P&O)

• Werknemers hebben recht op:

• Inzage in gegevens van CMR blootstelling

• Proactief informeren door werkgever (o.a. bij calamiteiten)

• Toegang tot preventief medisch onderzoek (PMO/PAGO)
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1. Moeilijkheden bij opstellen register gevaarlijke stoffen:
✓ Onvolledige VIB / SDS
✓ Omrekenen eenheden
✓ Selectie van de juiste grenswaarde(n)

2. Kankerverwekkende, mutagene en/of reprotox (CMR) stoffen?
✓ Aanvullende (registratie)verplichtingen
✓ Vertrouw niet alleen op SDS  maar check CMR-lijst SZW
✓ Neem monitoring op in (P)AGO/PMO onderzoek

3. Niet vergeten:
✓ intermediates
✓ hulpstoffen (reiniging, laboratorium, technische dienst), 
✓ natuurlijke ‘producten’ (kwartsstof, houtstof, etc).

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  1 inventariseren
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Gevaarlijke stoffen App (I-SZW & FNV)

(IOS / Android)

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

https://www.arboportaal.nl/campagnes

Aanpak 4-stappen I-SZW
Meer informatie gevaarlijke stoffen
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‘Verdiepende RIE 
gevaarlijke stoffen’

Risicobeoordeling Arbowet
Inspectie SZW: 4-stappen traject
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4. Stel blootstellingsniveau vast met erkend  en ‘universeel’  schattingsmodel:
✓ ECETOC-Tra, evt. aangevuld met Stoffenmanager of ART

5. Zorg voor een goede inventarisatie van werkhandelingen en werkplekken:
✓ Overweeg  inhuur deskundige arbeidshygiënist

6. Toets blootstelling aan:
✓ Wettelijke NL of EU grenswaarde,  en/of
✓ REACH grenswaarden: DNELs (inhalatie  en huid), of
✓ tentatieve  (bedrijfs) grenswaarde (op basis H-zinnen)

7. Taak versus dagblootstelling: let op combinatie van werkzaamheden

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  2 beoordelen
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(Prioriteren)

Arbeidshygiënische tools (informatie via Zelfinspectie.nl)

▪ ART
▪ ChemRADE
▪ ECETOC-TRA v2 & 3
▪ EMKG
▪ MEASE
▪ Stoffenmanager®

▪ Trexmo

Meetgegevens

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  2 beoordelen > vaststellen blootstelling
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4. Stel blootstellingsniveau vast met erkend  en ‘universeel’  schattingsmodel:
✓ ECETOC-Tra, evt. aangevuld met Stoffenmanager of ART

5. Zorg voor een goede inventarisatie van werkhandelingen en werkplekken:
✓ Overweeg  inhuur deskundige arbeidshygiënist

6. Toets blootstelling aan:
✓ Wettelijke NL of EU grenswaarde,  en/of
✓ REACH grenswaarden: DNELs (inhalatie  en huid), of
✓ tentatieve  (bedrijfs) grenswaarde (op basis H-zinnen)

7. Taak versus dagblootstelling: let op combinatie van werkzaamheden

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  2 beoordelen
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8. Stel Plan van Aanpak (PvA) op:
✓ Actiepunten ter beheersing van risico’s
✓ Wat? Wie? Wanneer?
✓ Arbeidshygiënische strategie
✓ Alleen tijdelijke maatregelen (PBM) in overgangstermijn of als structurele 

maatregelen ‘niet mogelijk’ zijn

9. Borgen in de organisatie:
✓ Leg registratie en risicobeoordeling vast in procedure
✓ Geef voorlichting aan werknemers over veilige werkwijzen
✓ Vertaal de risicobeoordeling naar veilig werkinstructies en leg deze vast in 

Werkplekinstructiekaarten (WIK 2.0)

Aanpak 4-stappen I-SZW
Ervaringen en tips – stap  3& 4 maatregelen en borging
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Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen 
Overgangstermijn
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Risicobeoordeling – REACH (EU)

REACH = Registration Evaluation Authorization of Chemicals



❑ REACH de ‘nieuwe’ EU chemische stoffen wetgeving

✓ Alle chemische stoffen in de EU worden opnieuw beoordeeld op risico’s voor worker, 
consumer en environment

✓ Dossiers voor alle stoffen met H-zin(nen):  2010-2013-2018

✓ Chemical Safety Assessment van stoffen door de gehele keten 

✓ voor duizenden stoffen worden alle mogelijke exposure scenario’s doorgeschat met 
modellen (veelal met ECETOC-Tra model)

❑ Extended -Safety Data Sheet (Ext-SDS) – uitgebreid VIB

✓ Exposure Scenarios (ES) in de annex 

✓ bevatten Safe Use Instructions – instructies voor veilige werkwijze

Risicobeoordeling REACH
‘Nieuwe’ regelgeving en uitgebreide veiligheidsinformatiebladen (ext-SDS)
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Check binnen 12 maanden na ontvangt van het ext-SDS of het product in uw bedrijf 
veilig wordt gebruikt:

✓ Staat uw gebruik in lijst van Exposure Scenario’s?

✓ Staan uw werkhandelingen in lijst van Contributing Scenario’s?

✓ Komen uw Operational Conditions (OCs) en Risk Management Measures (RMMs)
overeen met voorschriften van leverancier?

✓ Zo niet, pas werkwijze aan of bewijs veilig gebruik 
door middel van SCALING (veelal ECETOC-Tra-schatting nodig!) of met meetgegevens

✓ Leg de bevindingen vast: documenteer

Dit heet in het jargon: use compliance check

Aanpak REACH
Verplichtingen voor eindgebruikers – ‘onsite use compliance check’
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Relatie 4-stappenplan I-SZW en REACH



✓ Dezelfde geaccepteerde schattingsmodellen, echter Stoffenmanager-model 
vooral in NL (4-stappenplan) en ECETOC-Tra model vooral in EU (REACH)

✓ ‘Bottum-up’ (Arbowet, 4-stappenplan) -> ieder bedrijf doet voor zijn 
werksituaties zelf de risicobeoordeling (toetsing aan (bedrijfs)grenswaarden)

✓ ‘Top-down’  (REACH) -> leverancier heeft voor jou de risicobeoordeling 
uitgevoerd.  Jij moet checken of je werkt volgens zijn safe use instructions-> use
compliance check  

let op: - REACH hanteert Europese grenswaarden (DNELs) 
- REACH richt zich niet op stoffen zonder eigenaar zoals: lasrook, dieselmotoremissies etc. 

Relatie tussen Arbowet- en REACH-verplichtingen
Vergelijkbaar, maar met andere accenten
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10. Zorg  voor centrale ontvangst van Veiligheidsinformatiebladen (VIBs/SDS-en): 
✓ Registreer datum van ontvangst en leverancier
✓ Registreer type SDS (ext SDS, SDS-TIUSCC, SDS-oude stijl)
✓ Beoordeel kwaliteit (www.vib-check.nl) 

11. Zorg dat je register gevaarlijke stoffen ook informatie bevat over:
✓ DNELs (‘REACH grenswaarden’ voor inhalatie en huid)

12. Zorg dat  je werkplekken en handelingen (ook) zijn beschreven conform 
✓ REACH Use Desctriptor Systeem (PROCs)
✓ ECETOC-Tra werkplekkarakteristieken (duration, ventilation, LEV etc.)

13. Zorg dat de blootstellingsbeoordelingen (ook) zijn uitgevoerd met:
✓ ECETOC-Tra schattingsmodel

De onder REACH verplichte use compliance check  wordt dan een simpele   
administratieve handeling en scalen, mocht dat nodig zijn, heb je al gedaan

Relatie tussen Arbowet- en REACH-verplichtingen
Tips om grip te krijgen op beide wetgevingen
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Good practice ChemRADE

• Voldoen aan Arbo en REACH

• Ervaringen laboratoria

is powered by



ChemRADE® is een computerprogramma waarmee u: 

- in eigen beheer de registratie en risicobeoordeling van
gevaarlijke stoffen op de werkvloer kunt uitvoeren,

- en grip krijgt op de gezondheidsrisico’s door gevaarlijke 
stoffen in uw bedrijf

Wat is ChemRADE?
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ChemRADE® helpt bedrijven bij:

✓ het op orde brengen van het Register Gevaarlijke stoffen

✓ het afleiden van (bedrijfs)grenswaarden (conform SER-leidraad)

✓ de beoordeling van risico’s met zowel het ECETOC-TRA model 
als het stoffenmanager exposure model én met externe 
(model)schattingen of meetgegevens

✓ het maken van risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK 2.0)

✓ het voldoen aan ARBO (4-stappenplan) én REACH verplichtingen 

Bedrijf X (700 grondstoffen en 500 producten) had 
binnen 6 weken de registratie en risicobeoordeling op orde

Wat doet ChemRADE?
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✓ vanuit praktijkbehoefte van bedrijven (klanten van                            )

✓ ontwikkeld samen met bedrijven/klanten 

✓ lean and mean – geen opsmuk!

✓ sinds 2011

Ons team:

Hoe is ChemRADE ontstaan?

30Joost van Rooij Daan Huizer Cornelis van Loon

introductie

ChemRADE BV ©2018Max Hennekes



✓ meer dan 300 gebruikers in NL en daarbuiten (EU,VS,Canada,Azië)

✓ zowel multinationals als MKB (> ca. 20 fte) uit meerdere sectoren:

▪ Chemie en petrochemie,  zoals producenten van grondstoffen en 
halffabricaten, op- en overslagbedrijven, raffinaderijen

▪ Formuleerders van chemische producten,  lijmfabrikanten, 
verffabrieken, smeermiddelen, inkten

▪ Eindgebruikers van chemische producten, industriële reiniging 
textiel, energieproducenten

▪ Food, productie van snoepgoed, tabaksverwerking
▪ Landbouw, gewasverbeteringsmiddelen
▪ Farmacie
▪ Recycling

✓ meer dan 25 bedrijven succesvol door ´4-stappenplan´

Gebruikers van ChemRADE
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Opbouw licentie



✓ basislicentie ChemRADE (voor 4-stappen plan): 
• register gevaarlijke stoffen
• stoffenmanager exposure model

✓ aanvullende modules (optioneel)
• ECETOC-TRA - module
• Projecten - module
• WIK - module
• REACH – module
• ChemRADE Cloud App

Opbouw licentie ChemRADE
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ChemRADE Modules

Projecten
module

ECETOC-TRA
module

WIK
module

REACH
module

Cloud 
App

ARBO REACH

EXPERT

WERKVLOER

Basismodule

WIK



✓ Circa 10 gebruikers ChemRADE met grootschalige laboratoria
• Farmacie
• Analyselabs (water, arbo, bodem)
• R&D labs (‘van snoepjes tot high tech componenten’)

✓ Ontwikkelde expertise bij implementatie ChemRADE
• Specifieke exports voor LIMS systeem
• Projectgebonden risicobeoordeling (bijv. pilot-omgeving)
• Gestandaardiseerde werkhandelingen (SOP, procedures) 

opgenomen in ‘standaardlijst’ risicobeoordeling
• Modellen neigen tot overschatten risico’s (gebruik met 

verstand)

Ervaringen met laboratoria
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Demonstratie



Hoe krijg je grip op gezondheidsrisico´s van 
gevaarlijke stoffen?

dr ir Daan Huizer
Arbeidshygiënist
Daan.huizer@Caesar-consult.nl / daan.huizer@chemrade.nl

MijnLab conferentie (Amersfoort, 29-5-2018)

Dank voor jullie aandacht!

Vragen?


