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Achtergrond

Ontbreken van goede beoordeling van (mogelijke) blootstelling aan 
oplosmiddelen

Behoefte aan praktisch beoordeling- en beheersinstrument (advies 
op maat!)

Opdrachtgever: FME-CWM, Metaalunie, CNV Bedrijvenbond, FNV 
Bondgenoten, De Unie

Deels VASt subsidie

Verbeterboek (www.5xbeter.nl) met Verbetercheck (of 
Praktijkrichtlijn) Oplosmiddelen als één van de onderdelen
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Prioritering activiteiten door 
sociale partners

Goede praktijken

Reinigen middels dompelen – (half) gesloten systeem 

Verf verwerkingsgereed maken –
kleurenmengsysteem/verfaanmaakmachine

Verfspuiten schoonmaken – gesloten wassysteem met LEV

Model

Kwasten/rollen

Handmatig verfspuiten
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Uitkomst tool

Geprioriteerde activiteiten
(goede praktijken en model)

Gevalideerde kwantitatieve 
schatting

Overige activiteiten

Kwalitatieve schatting (prioritering)



Methoden en technieken

Kwantitatief (uitleg validatie volgende presentatie):
Occupational Air Requirement (OAR)/Required Air Quantity 
(RAQ) model > kwasten & rollen, handmatig verfspuiten

Compliance metingen > goede praktijken: reinigen, verf gereed 
maken, spuiten schoonmaken

Kwalitatief
Stoffenmanager 2.0



Calculation Exposure Index (EI)

Legenda:

EImodel: Exposure index 

QOAR: Needed ventilation (m3/hr)

Qd: Actual ventilation (m3/hr)
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Resultaat 

Gebruiker: automatisch
naar kwantitatieve of 
kwalitatieve route geleid

Testfase: verbeteringen

Doe-het-zelf instrument

Verbetercoaches



Conclusies en demo

Tool goed ontvangen door sociale partners en gebruikers

Echter nog niet online

Flexibel > validatie meer activiteiten > groei kwantitatieve route

Demo: Verbetercheck Oplosmiddelen (versie 1.0)

http://demo.beco.nl/verbetercheck/
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