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Achtergrond

Uitgangspunt bij ontwikkeling: in overleg met 
arbeidsinspectie valideren

Doel: instrument kan gebruikt worden om blootstelling 
te beoordelen

Blootstellingsmetingen bij individuele bedrijven voor 
gevalideerde handelingen niet meer nodig
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Validatie langs twee routes

Goede Praktijken:
Reinigen middels dompelen
Verf verwerkingsgereed maken
Verfspuiten schoonmaken

→ gemiddelde van metingen vergelijken met 
grenswaarde

Blootstellingsmodel (OAR/RAQ model):
Kwasten en rollen
Handmatig verfspuiten

→ meetresultaten correleren met resultaten model



Goede Praktijken

Meetmethode

Taakgerichte, persoonsgebonden metingen

Vooraf gedefinieerde goede praktijken

Ook metingen bij andere praktijken

Screen op 250 oplosmiddelen → Blootstellingsindex



Overzicht uitgevoerde metingen

Handeling Aantal
bedrijven

Aantal
metingen

Reinigen middels
dompelen

5 20

Verf verwerkingsgereed
maken

10 32

Verfspuiten
schoonmaken

10 34



Verf verwerkingsgereed maken

Totaal aantal meetgegevens 32

gesloten kleurenmengmachine (GP): 8
gesloten machine, verstoring door
uitdampende verf: 2
handmatig mengen tafel randafzuiging: 7
handmatig mengen afzuigkap: 3
handmatig mengen zonder afzuiging: 4
kuip met randafzuiging, deksel open/dicht: 3
verf maken, grote hoeveelheden: 5
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Groepering metingen

GP Goede Praktijk
gesloten, afgezogen systeem

LEV+ Effectieve lokale afzuiging

LEV- Overige metingen
geen effectieve lokale afzuiging



Resultaten verf verwerkingsgereed 
maken

Werkmethode Aantal 
metingen

Gemiddelde
Bl (GM)

95% BI p

GP 8 0,01 0,01-0,03 0%

LEV+ 10 0,06 0,02-0,18 3,14%

LEV- 7 0,41 0,21-0,81 11,30%

Mengen, open 2 13,43 6,46-27,95 100%

Mengen, afz. 3 0,03 0,01-0,10 0%



BI verf verwerkingsgereed 
maken
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Conclusies goede praktijken

Goede Praktijken zijn goed 
(Blootstellingsindex (GM) is resp. 0,02 / 0,01 / 0,04)

Andere werkmethoden aangetroffen die ook benoemd 
kunnen worden als GP

Nauwkeurige omschrijving goede praktijk 
(randvoorwaarden) is belangrijk



Blootstellingsmodel

Gebaseerd op OAR = Occupational Air Requirement

Benodigde volume lucht om met 1 liter verf de 
grenswaarde te bereiken

Aanpassing: verdampingsfactor op 1 gesteld

Model eerder zeer beperkt gevalideerd.
Uitgangspunt opdracht: uitgebreidere validatie
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Berekening OAR

Waarin:
OAR: Occupational Air Requirement (m3/l)
Vi: Volume oplosmiddel (VOS) per liter verf (ml/l)
i: index over alle oplosmiddelen in de verf 
ρi: Soortelijke massa van het oplosmiddel (g/ml)
fi: Verdampingsfactor van het oplosmiddel
OELi: Occupational Exposure Limit van het 

oplosmiddel (mg/m3)
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Berekening benodigde ventilatie

Waarin:
QOAR: Benodigde ventilatie volgens OAR (m3/uur) 
OAR: Occupational Air Requirement (m3/l)
Ve: Verbruik (l)
T: Verwerkingstijd (uur)

T
VeOARQOAR
⋅

=



Berekening blootstellingsindex model

Waarin:
BImodel: Blootstellingsindex berekend m.b.v. OAR
QOAR: Benodigde ventilatie volgens OAR 

(m3/uur)
Qd: Daadwerkelijke ventilatie (m3/uur)

d

OAR

Q
QBI =model





Overzicht uitgevoerde 
metingen

Handeling Aantal
bedrijven

Aantal
metingen

Kwasten en rollen 7 20

Handmatig 
verfspuiten

6 14



Praktijk gegevensverzameling

Goede en actuele VIB’s

Grenswaarden en S.M.

Onbekende fracties bij analyses

Verbruik → verfijning model

Ventilatie (ruimte vs. lokaal) → verfijning model
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Resultaten kwasten en rollen
(exclusief natuurlijke ventilatie)

84,0=R



Resultaten handmatig verfspuiten
(exclusief natuurlijke ventilatie)

94,0=R
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Conclusies Model

Invoer correcte gegevens essentieel!

Verfijningen voor verbruik en ventilatie

Natuurlijke ventilatie niet meenemen

Goede correlatie model en metingen

Bij kwasten en rollen onderschatting
→ veiligheidsfactor ingebouwd
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