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Inleiding 

Het concept van kick-off waarden is in 2005 ontwikkeld voor stoffen zonder formele grenswaarden, 

maar met R-zinnen op het gebied van gezondheid (Scheffers & Wieling, TtA 2005). Dit concept is 

gebaseerd op de veronderstelde relatie tussen gegroepeerde gezondheidskundige gevaarzinnen (R-

zinnen) en het niveau van grenswaarden. Hierbij is toen gebruik gemaakt van de gevaarzinnen van de 

EU-Stoffenrichtlijn (28e ATP, Richtlijn 2001/59/EG), Dohsbase 2004-01 en (inter-)nationale Control 

Banding schema’s (COSHH Essentials, TRGS440 e.a.). Het idee achter de kick-off waarden is dat 

indien de blootstelling onder het kick-off niveau is, verder kostbaar (dier-) experimenteel- en/of 

epidemiologisch onderzoek naar een gezondheidskundig onderbouwde bedrijfsgrenswaarde niet 

noodzakelijk is. 

 

Inmiddels is het concept van kick-off waarden een vast onderdeel geworden van het in kaart brengen 

en beoordelen van de gevaarlijke stoffen in bedrijven (campagne ‘Zelfinspectie: gevaarlijke stoffen’ 

van de Inspectie SZW). 

 

De huidige EU-GHS-CLP (2011) kent H-zinnen als opvolger/vervanger van de R-zinnen. De H-zinnen 

zijn in een aantal situaties gebaseerd op wezenlijk andere toxiciteitscriteria, waardoor R-zinnen niet 

direct converteerbaar zijn naar H-zinnen. Ook de Control Banding schema’s zijn in de afgelopen jaren 

aangepast. Tenslotte is in DOHSBase Compare het aantal stoffen met H-zinnen èn een 

gezondheidskundig onderbouwde grenswaarde ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2004.  

 

Methoden en technieken 

De nieuwe kick-off niveaus zijn vastgesteld met dezelfde methoden en technieken als in 2005. Daarbij 

zijn de grenswaardenverdelingen binnen en tussen de gevaarscategorieën van verschillende Control 

Banding schema’s geanalyseerd. Het Control Band schema( of schema‘s) met de meest robuuste 

grenswaardenverdelingen zal worden gebruikt als basis de nieuwe kick-off waarden. 

 

Resultaten 

Met de aangepaste Control Band schema’s zijn nu 5 kick-off niveaus mogelijk. De kick-off waarden op 

basis van H-zinnen verschillen van de huidige kick-off waarden, gebaseerd op R-zinnen. In de 

afgelopen maanden heeft op de website www.dohsbase.nl/concept-kick-off-waarden-2013  de 

publicatie van de kick-off waarden als openbaar concept voor peer review gestaan. Op het symposium 

zullen de resultaten, de commentaren en de nieuwe kick-off waarden worden gepresenteerd.  

 

Conclusie 

De  conversie van R- naar H-zinnen, de uitgebreidere CLP-database, het veel groter aantal 

gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden en de aangepaste Control Banding schema’s 

hebben een duidelijke invloed op de kick-off waarden zoals die in 2005 berekend zijn. De nieuwe en 

beter onderbouwde kick-off waarden op basis van H-zinnen zullen vanaf 2015 gebruikt moeten 

worden, omdat dan het gebruik van R-zinnen in het geheel niet meer is toegestaan. 
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