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Gevaar ~ Toxiciteit ~ Giftigheid ~ Hazard

Gevaar van een stof wordt bepaald op basis van toxicologische studies, 
vaak proefdierstudies en eventueel epidemiologische studies.

Voor bijna iedere stof bestaat een ‘veilige waarde’ (no effect level) 
waarbij geen nadelige gezondheidseffecten optreden. 

Deze waarde is startpunt voor het afleiden van grenswaarden voor de 
werkplek

Gevaarlijke stoffen
Toxiciteit van een stof (of mengsel)
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Gevaarlijke stoffen
Gezondheidseffecten (1)

Acute gezondheidseffecten of directe effecten

Vaak na korte, hoge blootstelling (minuten,uren) vb.:

Chronische gezondheidseffecten of  lange termijn effecten

Na landurige, herhaalde blootstelling (maanden tot jaren) vb.:

- irritatie van de huid na huidcontact met een zuur

- hoesten na inhalatie van stof

- silicose na langdurige inhalatie van mijnstof (silica)

- longkanker na langdurige blootstelling aan lasrook

Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
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Lokale effecten

Gezondheidseffect op de plaats van blootstelling:

huidirritatie na blootstelling via de huid, 

longkanker door roken

Systemische effecten

Gezondheidseffect elders in het lichaam: 

leverschade door alcoholconsumptie

hoge bloeddruk door roken

Gevaarlijke stoffen
Gezondheidseffecten (2)
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Reversibele effecten

Gezondheidseffect verdwijnt na verloop van tijd:

hoofdpijn na inademen van oplosmiddelen

Non-reversibele effecten

Gezondheidseffect wordt permanent, je herstelt niet meer: 

longkanker door roken

Gevaarlijke stoffen
Gezondheidseffecten (3)
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Gevaarlijke stoffen
Toxiciteitsinformatie in Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Voorbeeld MSDS – propyleen carbonaat
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Gevaarlijke stoffen
CMR stoffen – stoffen met  extra aandacht (1)

Carcinogeniteit kankerverwekkend 

mogelijk genotoxisch (zonder drempelwaarde)

Mutageniteit schadelijk voor het genetische materiaal (DNA)

Reproductietoxiciteit effecten op de voortplanting

mogelijk teratogeen (effect op ontwikkeling ongeboren kind)

Classificatie op basis van mate van ‘bewijs’

CLP  - EU
(oude richtlijn 67/548/EEC)

GHS IARC

Bewezen 1A  
(categorie 1)

1A 1

Waarschijnlijk 1B 
(categorie 2)

1B 2A

Mogelijk 2
(categorie 3)

2 2B

Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

Pygas Ruwe (Sabic) 11-11-2011 NL.pdf
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Gevaarlijke stoffen
CMR stoffen – stoffen met  extra aandacht (2)

De ‘CMR-stoffen lijst’ van SZW is niet ‘vast’ maar wordt door de overheid 
herzien als er nieuwe inzichten zijn.

Voor CMR-stoffen worden ook grenswaarden afgeleid !

Daarnaast:
Extra verplichtingen ten aanzien van CMR-stoffen:

- goed bijhouden wie met deze stoffen werkt

- periodiek ‘monitoren’ blootstelling
- vervangen indien mogelijk, anders zo goed mogelijk beschermen

Voorbeelden:
Carcinogeen benzeen, ethanol, PAK
Mutageen kaliumchromaat, acrylamide
Reproductietoxisch methanol
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Gevaarlijke stoffen
Gevaar ≠ Risico 

• Een hele gevaarlijke stof in een goed gecontroleerde werksituatie
leidt tot een laag risico (immers de blootstelling is verwaarloosbaar)

Voorbeeld: kwik in een thermometer

• Een weinig gevaarlijke stof kan bij hoge blootstelling leiden tot een
verhoogd risico op gezondheidsschade

Voorbeeld: cafeїne in koffie

bij ca. 10 koppen/dag: verhoogde bloeddruk, duizelig

bij ca. 70 koppen/dag: kans op overlijden!
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Grenswaarden

Introductie
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De grenswaarde is een concentratieniveau van een gas, damp, 
aerosol, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Bij de 
vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als 
uitgangspunt gehanteerd dat – voor zover de huidige kennis reikt 
– de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet 
wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die 
concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven 
omvattende periode [SER]. 

Grenswaarden
Definitie
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Meestal:   8-uur tgg concentratie in werkatmosfeer (‘OEL’)
bij 8u per dag, 40u per week, arbeidsleven lang

Soms ook: 15-minuten tgg waarde (‘STEL’)
▪ als acute (reversibele) effecten verwacht worden

Soms ook: Plafond waarde (‘ceiling’)
▪ als acute (irreversibele) effecten verwacht worden

Soms ook: H-notatie (‘Skin notation’)
▪ als opname via de huid een belangrijke bijdrage aan de  

totale blootstelling kan leveren

Grenswaarden
Typen grenswaarden voor de werkplek 

Tgg = tijdgewogen gemiddelde concentratie
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Sinds 2007 nieuw grenswaardesysteem, ‘MAC-waarde’ vervangen door:

Wettelijke grenswaarde (ook wel publieke grenswaarde)

▪ door de overheid vastgesteld (SER)
▪ zoals vereist door EU
▪ met name voor ‘meest gevaarlijke’ stoffen (ca. 120 stoffen)
▪ bijlage 13 Arbeidsomstandighedenregeling / staatscourant

Private grenswaarde (ook wel bedrijfsgrenswaarde)

▪ niet voorgeschreven, zelf afleiden
(bijvoorbeeld a.h.v. buitenlandse grenswaarden of oude
‘MAC-waarden’)

Grenswaarden
wettelijke en private grenswaarden (NL)

Gebruik de online SER database voor een actueel overzicht van wettelijke 
grenswaarden

19Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
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Grenswaarden
Wie stelt in NL een wettelijke grenswaarden vast? 

Commissie GBBS* van de Gezondheidsraad (GR)

▪ Per stof

▪ Arbeidsleven lang (8u/dg, 40 jaar)

▪ Gebaseerd op: 

Toxicologische gegevens (bijv: NOAEL) en veiligheidsfactor(en)

Epidemiologische gegevens

▪ Vastgesteld door minister/staatssecretaris SZW

▪ Meestal 8-uurswaarde, soms ook 15-min (TGG)

*Commissie GBBS  =  Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen 

20Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

Grenswaarden

Afleiden van grenswaarden
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BMD methode: Benchmark-dosismethode: afleiding gezondheidskundige advieswaarden in nieuw 
perspectief. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr 2003/06. 

22

Afleiden van grenswaarden
Methoden voor stoffen mèt en zònder veilige drempelwaarde

Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

Afleiden van grenswaarden
Stoffen mèt veilige drempelwaarde: NOAEL-methode (1)

NOAEL =  no observed
adverse effect level

Globale werkwijze en stappen :
- selectie van informatie (complete review) 
- vaststellen kritische effect en ‘mode of action’ 
- selectie van kritische studies  
- vaststellen blootstellings-respons-relatie

- vaststellen NOAEL of LOAEL 
- toepassen onzekerheids- of veiligheidsfactoren

Grenswaarde =  NOAEL  x  onzekerheidsfactor(en)  
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Afleiden van grenswaarden
Stoffen mèt veilige drempelwaarde: NOAEL-methode (2)

NOAEL = no observed
adverse effect level

voorbeelden van onzekerheidsfactoren (GR, SCOEL) 

inter-species: muis → mens:     7 
rat → mens:        4 
hond → mens:   1.4 

intra-species: verschillen tussen werknemers:   3 

acute versus chronische effecten:
sub-acuut → chronisch:        6 
semi-chronisch → chronisch: 2 
LOAEL → NOAEL:   3 

Grenswaarde =   NOAEL  x  onzekerheidsfactor(en)  
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Afleiden van grenswaarden
Stoffen zònder veilige drempelwaarde

Streefrisico      4 x 10-5 ≈  1 werknemer op de 25.000 per 40 arbeidsjaren
Verbodsrisico  4 x 10-3 ≈  1 werknemer op de 250 per 40 arbeidsjaren 

Voor stoffen zonder veilige drempelwaarde: 
genotoxisch carcinogenen

25Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
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Afleiden van grenswaarden
Methoden

▪ Voor verreweg de meeste stoffen is een drempelwaarde vastgesteld (vaak 
middels NOAEL methode) waarna met veiligheidsfactoren een 
grenswaarde voor de werkplek is afgeleid.

▪ Voor genotoxische carcinogenen is geen drempelwaarde vast te stellen en 
hanteren we een grenswaarde voor de werkplek op basis van een   
‘acceptabel’ risico 

▪ Afleiden van grenswaarden op basis van toxicologische en 
epidemiologische gegevens hoef je gelukkig niet zelf te doen! 

Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

Grenswaarden

Databases bestaande grenswaarden
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Databases bestaande grenswaarden 
Gratis en betaalde bronnen

Gratis / online:
• SER
• GESTIS (IFA) 
• ECHA 

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

Betaald:
• Chemiekaartenboek
• DOHSBase
• ACGIH 
• ......
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Databases bestaande grenswaarden 
SER – Database

https://www.ser.nl/nl/themas/arbeidsomstandigheden/grenswaarden.aspx

29
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xyleen

Databases bestaande grenswaarden 
GESTIS – International limit values (D)    (1)

GESTIS = Information system on hazardous substances of the German Social 
Accident Insurance

http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_gw2.aspx
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xylene

Databases bestaande grenswaarden 
GESTIS – International limit values (D)    (2)

Xyleen OEL (8uurs tgg):
varieert van 100 tot 440 mg/m3 
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https://www.ser.nl/nl/themas/arbeidsomstandigheden/grenswaarden.aspx
http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_gw2.aspx
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Databases bestaande grenswaarden 
REACH database  – DNELs (1)

https://echa.europa.eu/nl/home
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xylene

Databases bestaande grenswaarden 
REACH database  – DNELs (2)

https://echa.europa.eu/nl/home

33Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

Databases bestaande grenswaarden 
REACH database  – DNELs (3)

https://echa.europa.eu/nl/home
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NB: Wettelijke grenswaarde voor xyleen in NL = 210 mg/m3

Long term ~ 8-u tgg

Short term ~ 15-min tgg

Databases bestaande grenswaarden 
Xyleen grenswaarden: resultaat zoekactie
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bron
Xyleen

8-uurs tgg
Xyleen

15-min tgg
toelichting

SER-database 210 mg/m3 442 mg/m3 NL, publiek

GESTIS 440 mg/m3 880 mg/m3 D, DFG

ECHA

(long term)

221 mg/m3

(short term)

442 mg/m3 DNEL inhalatie

(long term)

212 mg/kg BW DNEL huid

Databases bestaande grenswaarden 
Opdracht 1:    Opzoeken van grenswaarden

Stof CAS-nr

Acetonitril 75-05-8

Ethylbromide 74-96-4

Heptaan 142-82-5

Isopropylalcohol 67-63-0

Methylchloride 74-87-3

Koolwaterstoffen C7-C12 93572-35-1

Propylbenzeen 103-65-1

Ethanol 64-17-5

Noteer voor elke stof:
- Type grenswaarden (zowel 8-uur tgg, als 15-min tgg) 
- Concentratie (in mg/m3 of ppm)
- Jaartal
- Bron
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Grenswaarden databases
Online bronnen
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SER database
https://www.ser.nl/nl/themas/arbeidsomstandigheden/grenswaarden.aspx

Google search : SER grenswaarden stoffen op de werkplek

GESTIS
http://limitvalue.ifa.dguv.de/

Google search : GESTIS limit values

ECHA
https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/registered-substances....

Google search : ECHA registered substances 

Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

https://echa.europa.eu/nl/home
https://echa.europa.eu/nl/home
https://echa.europa.eu/nl/home
https://www.ser.nl/nl/themas/arbeidsomstandigheden/grenswaarden.aspx
http://limitvalue.ifa.dguv.de/
https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/registered-substances
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Databases bestaande grenswaarden 
Resultaat opdracht 1:  grenswaarden ethanol
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bron
Ethanol

8-uurs tgg
Ethanol

15-min tgg
toelichting

SER-database 260 mg/m3 1900 mg/m3 NL, publiek

GESTIS 960 mg/m3 1920 mg/m3 D, DFG

ECHA

(long term)

950  mg/m3
(short term)

DNEL inhalatie

(long term)

343 mg/kg BW DNEL huid

Welke grenswaarde wordt jouw bedrijfsgrenswaarde?

Grenswaarden

SER-Leidraad

39
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SER-leidraad
Beslisschema voor keuze grenswaarde 

▪ Welke grenswaarde moet je nu kiezen als bedrijfsgrenswaarde?

▪ Wat als er geen grenswaarde beschikbaar is?

“SER leidraad “

Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

SER-leidraad
Beslisschema voor keuze grenswaarde   (1) 

Ontwikkeld in opdracht 
van SER in 2008  (nog 
geen DNELs!)

door TNO, Bureau KLB, 
Royal Haskoning

Onduidelijk qua updates 

REACH – DNEL? 

http://www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl/Pages/Grenswaarden/beslisschema.aspx
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SER-leidraad
Beslisschema voor keuze grenswaarde  (2) 

1997 – introductie
kwaliteitsborging

REACH – DNEL? 
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SCOEL = Scientific Committee on Occupational Exposure limits SEG = Scientific Expert Group
GR       = Gezondheidsraad                                                                         WGD = Werkgroep van Deskundigen

SER-leidraad
Beslisschema voor keuze grenswaarde  (3) 

Stap II – Selecteren grenswaarde uit buitenland

43Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

http://www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl/Pages/Grenswaarden/beslisschema.aspx
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SER-leidraad
Beslisschema voor keuze grenswaarde  (4) 

- Data-arme stoffen
- Bekende R/H-zinnen

REACH – DNEL? 
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Grenswaarden

Zelf grenswaarde afleiden obv H-zinnen

45

Zelf grenswaarde afleiden
Methoden voor het zelf afleiden van grenswaarden

(methode volgens ECETOC TR no. 101, 2006)

methode volgens DOHSBASE, NL, 2014 

methode volgens COSHH Essentials, UK, 2009  

46

nieuw: methode NIOSH (zomer 2017, niet in leidraad opgenomen)

Geen grenswaarde bekend: leid 
zelf tentatieve grenswaarde af 

o.b.v. R/H-zinnen

Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden

‘Kick-off grenswaarde’  voor gassen en dampen (in ppm)

hazard groups:  based on DGUV IFA Spaltenmodell (TRGS 600)  

Zelf grenswaarde afleiden
methode volgens DOHSBASE, NL, 2014     (1)
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‘Kick-off grenswaarden’ voor stof/dust (in mg/m3)

hazard groups: based on COSHH-criteria (A, B, C, D, E)

0,0001

(A)(B + C)(D)(E)

Zelf grenswaarde afleiden
methode volgens DOHSBASE, NL, 2014     (2)
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Zelf grenswaarde afleiden
Methode volgens COSHH Essentials, UK, 2009  

Source:  The technical basis for COSHH essentials: easy steps to control chemicals - HSE, UK,  
09-2009

Target concentration range. 
Tentative OEL = upper limit of target concentration? 

10         mg/m3

500         ppm

Tentative OEL 

1        mg/m3

50        ppm

0,1    mg/m3

5        ppm

0,01  mg/m3

0,5    ppm

seek 
expert advice

52Training Afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
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Zelf grenswaarde afleiden
Praktijkervaring

▪ De methode volgens COSHH Essentials lijkt meest praktische methode (ook 
gebaseerd op H-zinnen; niet al te strenge tentatieve OELs) en heeft 
wettelijke status in UK 

▪ In NL is methode van DOHSBASE gangbaar.  Echter de kick-off grenswaarden
afgeleid volgens criteria DOHSBASE kunnen zeer laag zijn en daardoor in 
praktijk onwerkbaar (soms onmeetbaar).

▪ Zelf afleiden van grenswaarden is niet meer nodig zodra er DNELs
beschikbaar zijn voor alle hazardous stoffen: naar verwachting na 2018.
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Grenswaarden

Afleiden bedrijfsgrenswaarden met ChemRADE

54

Afleiden bedrijfsgrenswaarde met ChemRADE®
Kenmerken

▪ Hiërarchie conform SER-leidraad ingebouwd

▪ Tentatieve grenswaarde automatisch bepaald o.b.v. H-zinnen (COSHH)

▪ Datum laatste wijziging wordt automatisch vastgelegd

▪ Mogelijkheid om ‘eigen’ bedrijfsspecifieke grenswaarde te hanteren

▪ Waarschuwing CMR-stoffen (Cat E – COSHH)
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Afleiden bedrijfsgrenswaarde met ChemRADE®           
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Hoe houd je informatie over grenswaarden actueel?
Enkele tips voor een actueel Register Gevaarlijke Stoffen

Check 2 maal  per jaar SZW-lijst CMR-stoffen (NB wijzigingen worden 
aangegeven!)

Check informatie over grenswaarden bij iedere update van SDS of bij ontvangst 
van SDS met nieuwe stof(fen):

▪ vertrouw niet op grenswaarden zoals weergegeven in SDS, check altijd 
primaire bron

▪ neem bij voorkeur iedere relevante grenswaarde op, of anders minimaal  
NL wettelijk, GR/SCOEL en DNELs
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Omgaan met grenswaarden: praktische tips

www.caesar-consult.nl
info@caesar-consult.nl
024-352 88 40

Bedankt voor jullie aandacht en actieve deelname!

De Reehorst - Ede
12 december 2017

Joost van Rooij 


