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Aanleiding

Onduidelijkheid over huidblootstellingsmodellen:

• Welke zijn er beschikbaar?j

• Hoe en wat meten ze? 

• Is er mee te werken?• Is er mee te werken?

• Zijn ze betrouwbaar?
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P bl t lliProbleemstelling

1. Welke modellen voor de schatting van 
huidblootstelling aan gevaarlijke stoffen 
ij  b hikb ?zijn beschikbaar?

2 Hoe verhouden de modellen zich ten 2. Hoe verhouden de modellen zich ten 
opzichte van elkaar op de gebruikte 
parameters voor huidblootstelling en de parameters voor huidblootstelling en de 
aspecten model output, validatie en 
gebruiksvriendelijkheid? gebruiksvriendelijkheid? 
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Werkwijze van het onderzoek

1. Literatuuronderzoek
•   Huidblootstelling en modellering.g g
•   Huidblootstellingsmodellen en relevante

parameters.

2. Keuze van voor huidblootstelling relevante 
parameters

3 Ve gelijking an h idblootstellingsmodellen 3. Vergelijking van huidblootstellingsmodellen 
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P t  l t Parameters relevant voor
huidblootstellingg

Gebaseerd op:

• Conceptueel model voor de beoordeling van 
huidblootstelling – Schneider et al. (1999)

• Determinanten van huidblootstelling die 
relevant zijn voor blootstellingmodellering in relevant zijn voor blootstellingmodellering in 
Regulatory Risk Assessment – Marquart et al.
(2003)(2003)
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Parameters – 22 in totaalParameters – 22 in totaal

Ingedeeld in 3 routes van huidblootstelling:Ingedeeld in 3 routes van huidblootstelling:
• Direct contact met stof.
• Neerslaan van de stoffen op de huid.p
• Contact van met vervuilde oppervlaktes.

P  t  d d ld iPer route onderverdeeld in:
• Fysische en chemische eigenschappen
• Uitgevoerde taak• Uitgevoerde taak
• Procestechniek en gereedschap
• BeheersmaatregelenBeheersmaatregelen
• Karakteristiek van de werknemer
• Omgeving en situatieg g
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Vergelijking van de 
huidblootstellingsmodellenhuidblootstellingsmodellen

• Welke relevante parameters zijn gebruikt?• Welke relevante parameters zijn gebruikt?

• Kwalitatieve of kwantitatieve output?

G b ik i d lijkh id?• Gebruiksvriendelijkheid?

• Mate van validatie van de modellen?
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Conclusie

Alle modellen gebruiken van parameters die
relevant zijn voor huidblootstelling. Geen model
maakt gebruik van alle parameters.

Modellen gebaseerd op ideeën van Schneider et alModellen gebaseerd op ideeën van Schneider et al.
gebruiken meeste parameters: 
BEAT, ConsExpo, DREAM en RISKOFDERM., Co s po, e S O

RISKOFDERM gebruikt meeste parameters, echter
slechts 15 van de 22 relevante parameters.
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Concl sie e olgConclusie - vervolg

COSHH, DREAM en RISKOFDERM geven 
kwalitatieve output, rest geeft kwantitatieve output.

Alleen EASE is extern gevalideerd. DREAM en
ChemSTEER zijn intern gevalideerd door ChemSTEER zijn intern gevalideerd door 
ontwikkelaars van de modellen. 

Modellering van huidblootstelling staat nog steeds in
de kinderschoenen. 

B kt i i ht i  h idbl t t lli• Beperkt inzicht in huidblootstellingsproces.
• Meetgegevens en databases ontbreken.
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Slotconclusie

Geen eenduidige uitspraak over meest geschikte 
model voor beoordeling van huidblootstelling aan

lijk  t ffgevaarlijke stoffen.

• Meest geschikt lijken: BEAT  ConsExpo  DREAM Meest geschikt lijken: BEAT, ConsExpo, DREAM 
en RISKOFDERM.

Be atten echte  niet alle oo  h idblootstelling • Bevatten echter niet alle voor huidblootstelling 
relevante parameters. 

• Beperkt gevalideerd. 
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Vragen?Vragen?
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Parameters – 22 in totaal
• Aggregatietoestand 
• Vloeibaarheidskarakteristieken 
• Deeltjeskarakteristieken j
• Onderscheid in taken 
• Intensiteit van contact: frequentie gebeurtenissen 
• Intensiteit van contact: contactduur, kracht 

Hoeveelheid gebruikte stof • Hoeveelheid gebruikte stof 
• Frequentie: hoeveelheid contacten of objecten 
• Niveau van vervuiling van behandeld oppervlak 
• Onderscheid in proces/gereedschap p /g p
• (Spuit)druk, oriëntatie van werknemer i.r.t. applicatie 
• Handschoenen: gebruik en materiaal 
• Werkkleding: gebruik, bedekt opp. en materiaal 

Organisatie van werk: interval • Organisatie van werk: interval 
• Segregatie 
• Ventilatie 
• Accuraatheid van werken: Training g
• Accuraatheid van werken: Aanraken bevuild oppervlak 
• Vochtigheid huid
• Ruwheid huid, electrical chargeability 
• Hygiënisch gedrag: handen wassen • Hygiënisch gedrag: handen wassen 
• Weerconditie     
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Parameters die niet gebruikt
worden

•  organisatie van werk: interval
•  accuraatheid van werken: Trainingg
•  accuraatheid van werken: Aanraken bevuild 

oppervlak
  hti h id h id•  vochtigheid huid

•  ruwheid huid/electrical chargeability
•  weerconditie•  weerconditie
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Aantal gebruikte parameters
Model Aantal gebruikte parameters

BEAT 10
Ch STEER 8ChemSTEER 8
ConsExpo 8
COSHH 8
DREAM 13
EASE 8
ECETOC TRA 8
E-FAST 6
PROMISE© 7
RISKOFDERM 15RISKOFDERM 15
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Gevonden huidblootstellingsmodellen: 16

BEAT Bayesian Exposure Assessment Tool
ChemSTEER Chemical Screening Tool For Exposures & 

Environmental Releases
CLEA Contaminated Land Exposure Assessment Model
ConsExpo Consumer Exposure Model
COSHH Essentials Control of Substances Hazardous to HealthCOSHH Essentials Control of Substances Hazardous to Health
CREMe Central Risk and Exposure Modelling e-solution
DREAM DeRmal Exposure Assessment Method
EASE Estimation and Assessment of Substance ExposureEASE Estimation and Assessment of Substance Exposure
ECETOC TRA Eur. Centre for Ecotoxicology and Toxicology of 

Chemicals - Targeted Risk Assessment
E-FAST Exposure and Fate Assessment Screening ToolE-FAST Exposure and Fate Assessment Screening Tool
EUROPOEM Eur. Predictive Operator Exposure Model
EUSES Eur. Union System for the Evaluation of Substances
PIRAT P ti id  I t Ri k A t T lPIRAT Pesticide Inert Risk Assessment Tool
PROMISE© Probabilistic methodology for improving solvent 

exposure assessment
RISKOFDERMRISKOFDERM
SprayExpo 16


