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Expertise Centrum Toxische Stoffen

 Onderdeel van Arbo Unie

 Verzuim

 Keuringen

 Interventies

 Risico management en inzetbaarheid

 ECTS 

 Doel: academische werkplaats, vertaling van wetenschap naar 

praktijk

www.ects.nl

www.arbounie.nl
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ISO:

Material that has been produced to have one or more internal or 

external dimensions in the nanoscale (1-100 nm).

Nanotechnologie



4

 Veel onduidelijkheid en ontbrekende informatie over 

gevaareigenschappen van nanodeeltjes

 Veel onduidelijkheid over blootstelling en 

bepaling/beoordeling van de blootstelling

 Geen grenswaarden om mee te vergelijken (enkel sinds 

kort referentiewaarden)

Wel veel onderzoek en mogelijkheden, o.a. PIMEX

Nanotechnologie

http://www.ects.nl/en/Home
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Survey 2008:
Omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer

 In opdracht van:

 Ministerie van SZW

 Ministerie VROM

 Doel:

 Inzicht in plaatsen waar en omstandigheden waarin met 

nanodeeltjes wordt gewerkt,

 De maatregelen die genomen kunnen worden,

 Goede praktijken

http://www.ects.nl/en/Home
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Conclusies 

 Bewustzijn van potentiële risico’s

 Geen gevalideerde risico analyse

 Relevante informatie niet aanwezig of gecommuniceerd

 ...

 Voorzorgsprincipe

http://www.ects.nl/en/Home
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Voorzorgsprincipe
Goede praktijkenrichtlijn

1. Hazard assessment

2. Keuze verschijningsvorm

3. Identificeer alle potentiele blootstelling

4. Neem maatregelen

5. Validatie effectviteit maatregelen

6. Voorlichting en training

7. Gezondheidsmonitoring

http://www.ects.nl/en/Home
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Meetstrategie voor blootstellings 
onderzoek

 Internationaal nog niet gedefinieerd: taakgerichte metingen, 

bron identificatie, werkpleksurvey en observaties, 

ventilatiepatronen, analyses.

 Background metingen van non-MNP

 Observatie vaak onderdeel van meetstrategie 

 Heeft  PIMEX toegevoegde waarde?

http://www.ects.nl/en/Home
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Algemene introductie PIMEX

Laptop

Videocamera

Meetinstrument

Telemetrie

Tot 8 instrumenten tegelijk

oplosmiddelen

stof/lasrook

geluid

trillingen

fysieke belasting

hittebelasting

nanodeeltjes

http://www.ects.nl/en/Home
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Algemene introductie PIMEX

 Meer dan 100 filmpjes vrij beschikbaar

www.arboportaal.nl, www.ects.nl

 Financiering vooral overheid en branche organisaties

www.5xbeter.nl, www.pakstofaan.nl, www.pdv.nl, www.arbowonen.nl, 

www.schoentechniekveilig.nl, www.gevaarlijkestoffenzorg.nl,, www.stoffenkennisnrk.nl

 Individuele bedrijven

 Training en voorlichting

 Toepassing in Stoffenmanager

www.stoffenmanager.nl , www.dentalstoffenmanager.nl, www.stoffenmanagerbouwnijverheid.nl

http://www.arboportaal.nl/
http://www.5xbeter.nl/
http://www.5xbeter.nl/
http://www.5xbeter.nl/
http://www.pakstofaan.nl/
http://www.pdv.nl/
http://www.arbowonen.nl/
http://www.schoentechniekveilig.nl/
http://www.gevaarlijkestoffenzorg.nl/
http://www.stoffenkennisnrk.nl/
http://www.stoffenmanager.nl/
http://www.stoffenmanager.nl/
http://www.dentalstoffenmanager.nl/
http://www.stoffenmanagerbouwnijverheid.nl/
http://www.ects.nl/en/Home
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Stoffenmanager

www.stoffenmanager.nl

http://www.stoffenmanager.nl/
http://www.ects.nl/en/Home
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Nu ook Stoffenmanager Nano 1.0

Staatssecretaris De Krom lanceert Stoffenmanager Nano 1.0

Staatssecretaris De Krom van 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid heeft 

vandaag de Stoffenmanager 

Nano 1.0 gelanceerd. Dit gratis 

online instrument biedt 

ondernemers actuele informatie 

om mogelijke risico’s voor hun 

werknemers bij het werken met 

nanomaterialen in kaart te 

kunnen brengen.

Persbericht | 07-04-2011

De website is een hulpmiddel bij de naleving van het door de 

Sociaal Economische raad (SER) geadviseerde 

voorzorgsprincipe: bedrijven dienen uit voorzorg maatregelen 

te treffen. Stoffenmanager Nano is een nieuwe module van 

Stoffenmanager. De Stoffenmanager is een bestaand en door 

de Arbeidsinspectie geaccepteerd instrument 

(www.stoffenmanager.nl) met zo’n 12.000 geregistreerde 

gebruikers. Stoffenmanager Nano is ontwikkeld door TNO, 

ArboUnie en BECO in opdracht van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid.

http://www.ects.nl/en/Home
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Veel minder                              veel beter                                           

Hoe scoort PIMEX (met betrekking tot effect) in verhouding 

met andere vormen van voorlichting
□1 □2 □3 □4 □5 □6

In welke mate (volgens u)… helemaal                                      volledig 

niet                                                     

… was de interventie met PIMEX van belang voor de 

medewerkers
□1 □2 □3 □4 □5 □6

… Hebben medewerkers na het zien van PIMEX inzicht in 

risico's?
□1 □2 □3 □4 □5 □6

… hebben medewerkers begrepen hoe ze 

werkomstandigheden zelf kunnen beinvloeden

□1 □2 □3 □4 □5 □6

… hebben medewerkers kort na de interventie (dagen) hun 

werkwijze aangepast? 
□1 □2 □3 □4 □5 □6

… is bij medewerkers een blijvende verandering van 

werkwijze bereikt?

□1 □2 □3 □4 □5 □6

… worden uw medewerkers nu minder blootgesteld dan 

voor de interventie? 
□1 □2 □3 □4 □5 □6

….is de PIMEX-methode een goed instrument om 

werkomstandigheden te beheersen?

□1 □2 □3 □4 □5 □6

… is PIMEX een goed instrument om blootstelling terug te 

dringen? 
□1 □2 □3 □4 □5 □6

Helemaal niet                             ja zeker                                           

Zou u in de toekomst PIMEX weer gebruiken □1 □2 □3 □4 □5 □6

Evaluatie effect PIMEX

http://www.ects.nl/en/Home
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Evaluatie effect PIMEX

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Effect score

belang voor medewerkers

inzicht in risico's

zelf beinvloeden

werkwijze aangepast

blijvende verandering

minder blootstelling

goed instrument beheersing

goed instrument blootstelling lager

toekomst weer gebruik

Veel minder                              veel beter                                           

□1 □2 □3 □4 □5 □6

helemaal  niet                              volledig                                    

Helemaal niet                             ja zeker                                           

□1 □2 □3 □4 □5 □6

http://www.ects.nl/en/Home
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Survey 2009:
Haalbaarheidsanalyse mogelijkheden 
PIMEX bij blootstellingsonderzoek 
werkvloer

 In opdracht van:

 Ministerie van SZW

 Doel:

 Inzicht in state of the art meetstrategie voor 

blootstellingsonderzoek,

 Kenmerken gangbare nanomeetinstrumenten,

 Inzicht in technische realisatie,

 Toegevoegde waarde PIMEX aan risicobeoordeling

http://www.ects.nl/en/Home
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Identificeren van verschillende meetapparaten

 Real time meetinstrumenten

 Deeltjesaantal (p/cm3) (CPC / Nanotracer)

 Deeltjesaantal + deeltjesgrootte verdeling

 Deeltjes oppervlakte

 Karakterisatie van deeltjes

 Fysisch / chemisch

http://www.ects.nl/en/Home
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Kenmerken gangbare meetapparatuur

 Technische vereisten

 Analoge output

 Direct reading

 Draagbaar? 

 Persoonsgebonden

 Conclusie –

koppelen van PIMEX met 

apparatuur is mogelijk

http://www.ects.nl/en/Home
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Technische realisatie

Type instrument Direct 

leesbaar

Analoge

output

Draagbaar Persoons

gebonden

CPC 1sec

Portacount 1 sec

Nanocheck 10 sec

NanoTracer 3 sec

NanoMonitor 3 sec

AeroTrak 1 sec

LQ1 2 sec

http://www.ects.nl/en/Home
http://www.messgeraete.de/Dustmonitors/products.html
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http://www.ects.nl/en/Home
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Toepassing PIMEX in RI&E

1. Hazard assessment

2. Choice of physical form

3. Define all exposure scenarios

4. Define control measures

5. Validation by exposure measurements

6. Education and training

7. Health monitoring

PIMEX

PIMEX

PIMEX

http://www.ects.nl/en/Home
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Toepassing PIMEX in RI&E

I. Identificeren van taken met mogelijke blootstelling

 Observatie en registratie van werkproces

II. Bepalen van blootstelling in de ademzone

 Koppeling van persoonsgebonden meetapparatuur met PIMEX en 

observatie van werkproces

http://www.ects.nl/en/Home
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Toepassing PIMEX in RI&E

III. Bepalen van en correctie van achtergrondconcentratie

 Tegelijkertijd bepalen van zowel concentratie in de ademzone als 

de achtergrondconcentratie + registratie van werkproces

IV. Identificeren van verstorende factoren

 Openen/sluiten van deuren

 Blootstelling door andere apparaten (bijv. heftruck)

http://www.ects.nl/en/Home
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Toepassing PIMEX in RI&E

V. Validatie van beheersmaatregelen

 Interventie methode om effect van maatregelen te bepalen

VI. Voorlichting en training van medewerkers

 Effect van de taak op de blootstelling wordt inzichtelijk

 Seeing is believing!?

http://www.ects.nl/en/Home
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Conclusie

PIMEX 

- kan gekoppeld worden 

- Is een bruikbaar hulpmiddel voor visualisatie

- Synchroon meten van MNP en background concentratie

- Nadere karakterisering kan nodig zijn

http://www.ects.nl/en/Home
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Met dank aan

Koen Verbist Arbo Unie-ECTS

Dank voor uw aandacht

Drs Petra Beurskens, sr arbeidhygienist RAh

Arbo Unie

Expertise Centrum Toxische Stoffen

Petra.Beurskens@arbounie.nl

065250 2331

http://www.ects.nl/en/Home

