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Inleiding 
In een MKB-bedrijf waar koperdraad wordt voorzien van een isolerende kunststof is over een 
periode van tien jaar onderzoek gedaan naar de blootstelling aan vluchtige organische 
stoffen en isocyanaten (MDI, HDI en TDI). In deze periode is onderzoek gedaan naar 
verschillende maatregelen zoals veranderingen in de formulering van grondstoffen, 
verbetering van afzuigvoorzieningen en wijzigingen in de organisatie en uitvoering van de 
werkzaamheden. De vraagstellingen waren gericht op het toetsen van de effecten van deze 
verschillende interventies met betrekking tot contaminatie van de werkomgeving en met 
betrekking tot de blootstelling van werknemers. Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd 
door studenten die zijn afgestudeerd met een bijvak arbeidshygiëne of de master track 
human and environmental risk assessment (HERA) 
 
Materiaal en methode 
Er zijn metingen verricht op vaste locaties en in de ademzone van medewerkers. Vanwege 
de acute toxiciteit zijn naast metingen over de gehele werkperiode ook taakgerichte 
metingen verricht met een meetduur van 15 minuten. De blootstelling aan isocyanaten in de 
deeltjesfase (deeltjes tot 2 micron) is bepaald door lucht aan te zuigen via een gaswasflesje 
met een reagensoplossing. De gasvormige isocyanaten zijn bepaald door lucht aan te zuigen 
via een met hetzelfde reagens geïmpregneerd filter. Alle analyses zijn verricht met behulp 
van HPLC-UV. De blootstelling aan VOS is bepaald met behulp van buisjes met 
geactiveerde kool en de gehaltes zijn bepaald met behulp van GC-FID. De blootstelling aan 
dichloormethaan is daarnaast ook onderzocht door analyse van ademlucht. Hierin zijn de 
gehaltes dichloormethaan met behulp van TD-GC-MS en de metaboliet koolmonoxide met 
behulp van IR-absorptie bepaald. Daarnaast is gebruik gemaakt van een PID gekoppeld aan 
VIDITA voor taakanalyse. Deze onderzoeksmethoden zijn over de jaren hetzelfde gebleven. 
 
Resultaten 
In de beginjaren heeft had het bedrijf te kampen met het uitdampen van grondstoffen en 
procesemissies die in de koude periode van het jaar overschrijdingen van grenswaarden 
veroorzaakten o.a. voor isocyanaten. Verandering van de product-samenstelling (vervanging 
van TDI door MDI) heeft niet geleid tot de gewenste reductie. Verbeteringen in de afzuiging 
van procesemissies hebben daarna wel geleid tot een aanzienlijke reductie van de 
blootstelling aan isocyanaten. Daarnaast hebben heeft verminderd uitdampen van 
schoonmaakmiddelen (o.a. uit werkvoorraden en gebruik van poetsdoeken) geleid tot 
vermindering van de blootstelling aan VOS. 
 
Conclusie 
Arbeidshygiënisch onderzoek in een MKB-bedrijf over een groot aantal jaren laat zien wat de 
meerwaarde van blootstellingsonderzoek bij het toetsen van de effecten van technische en 
organisatorische interventies kan zijn. Ondanks een toegenomen productievolume is de 
blootstelling aan isocyanaten en VOS sterk verminderd. Dit was een langdurig proces 
waarbij niet alle technische en organisatorische oplossingen meteen het gewenste resultaat 
hadden. Met vallen en opstaan is uiteindelijk is wel de benodigde vooruitgang geboekt en 
zijn de blootstellingsniveaus sterk gereduceerd. 


