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BorstkankerBorstkanker

Kans op kanker afgeleid van onderzoek naar � Kans op kanker afgeleid van onderzoek naar 

borstkanker.

1 glas alcoholische drank = 10 gram ethanol� 1 glas alcoholische drank = 10 gram ethanol

� 1900 mg/m3 ~ 8 uur = 11 gram ethanol

� 1 glas alcoholische drank per dag verhoogt kans 

op borstkanker met 7-10 procent.op borstkanker met 7-10 procent.



Verschil Gezondheidsraad (NL) en 
Duitsland  - Deutsche Duitsland  - Deutsche 
forschungsgemeinschaft (2002) 

Gezondheidsraad:� Gezondheidsraad:

Aceetaldehyde (metaboliet) is genotoxisch -> 

ethanol ook -> geen drempelwaardeethanol ook -> geen drempelwaarde

� Duitsland:

MAK: cat. 5 - genotoxisch-carcinogene activiteit MAK: cat. 5 - genotoxisch-carcinogene activiteit 

laag  - geen noemenswaardige bijdrage aan het 

kankerrisico bij 960 mg/m3



ReprotoxiciteitReprotoxiciteit

� Reprotoxische effecten gerelateerd aan drinken 

alcoholische dranken alcoholische dranken 

� Door hoge pieken in bloed

1300 mg/m3 voldoende bescherming � 1300 mg/m3 voldoende bescherming 



IrritatieIrritatie

Irritatie ogen en luchtwegen� Irritatie ogen en luchtwegen

� Ontvettende werking op de huid -> droge huid

Bij blootstelling aan 1900 mg/m3 gedurende � Bij blootstelling aan 1900 mg/m3 gedurende 

maximaal een uur geen irritatie van de 

luchtwegen of andere klachten. luchtwegen of andere klachten. 



Advies Gezondheidsraad
Ethanol (1)
Advies Gezondheidsraad
Ethanol (1)

Verbodsrisiconiveau: 1300 mg/m3�Verbodsrisiconiveau: 1300 mg/m3

�Streefrisiconiveau: 13 mg/m3

�TGG-15 minuten: 1900 mg/m3

vorige grenswaarde: 1000 mg/m3  TGG 8 uur



Advies Gezondheidsraad
Ethanol (2)
Advies Gezondheidsraad
Ethanol (2)

Interne ethanolbelastingInterne ethanolbelasting

�(8 tot 35 mg/l) x jaar

Bijdrage bij streefwaarderisico is (0,2 mg/l) x jaar�Bijdrage bij streefwaarderisico is (0,2 mg/l) x jaar

�Bijdrage bij verbodsrisiconiveau is (19 mg/l) x jaar

� Aanwijzigingen dat in veel gevallen een blootstelling 

minder dan 130 mg/m3 in de praktijk haalbaar is.minder dan 130 mg/m3 in de praktijk haalbaar is.



Advies SER / overgenomen SZWAdvies SER / overgenomen SZW

260 mg/m3 (TGG 8 uur)� 260 mg/m3 (TGG 8 uur)

� 1900 mg/m3 (TGG 15 min)

� Inbreng:

Academische & Algemene ZiekenhuizenAcademische & Algemene Ziekenhuizen

Destileerders

KartonindustrieKartonindustrie



Ethanol in ziekenhuizenEthanol in ziekenhuizen

Dermaal� Dermaal

� Inhalatoir bij desinfectie oppervlakten en 

apparatuurapparatuur

� IC / OK apparatuur

Endoscopen� Endoscopen

� Labtafels

� Mobiele boxen� Mobiele boxen

� Huid patiënten

� Oplosmiddel laboratoria� Oplosmiddel laboratoria



Inhalatoir 
Blootstelling gemiddeld tijdens taak Blootstelling gemiddeld tijdens taak 
(mg/m3)

Toepassing Tijdsduur # metingen Gem blst Gem blst Toepassing Tijdsduur # metingen Gem blst

Taak

Gem blst 

TGG 8 uur

OK 30 1 544 34

IC app 20 2 360 16IC app 20 2 360 16

Mobiele 

boxen

30 2 1278* 80*

Dialyse 10 3 276 6Dialyse 10 3 276 6

Endoscopie 15 1 396 12

Labtafels 5 4 222 2Labtafels 5 4 222 2



Mogelijke maatregelenMogelijke maatregelen

InhalatoirInhalatoir

� Desinfectie noodzakelijk?

Machinaal (Mobiele boxen, dialyse) � Machinaal (Mobiele boxen, dialyse) 

� Wordt overmaat aan ethanol gebruikt?



HanddesinfectieHanddesinfectie

WIP� WIP

� Voorkomen overdracht micro-organismen 

Handen worden gedesinfecteerd:� Handen worden gedesinfecteerd:

� Patient in beschermende isolatie

� Invasieve hulpmiddelen� Invasieve hulpmiddelen

� Verzorging patienten bij overgang vuil naar schoon

� Na hoesten en niezen

� Na direct contact met patienten en verpleegkundige 

handelingen

� Na uittrekken handschoenen� Na uittrekken handschoenen



Handdesinfectie (2)Handdesinfectie (2)

Handeczeem (30-40%)� Handeczeem (30-40%)

� Veelal werkgerelateerd

� Handdesinfectie huidvriendelijk tov 

reinigingreiniging

� Handdesinfectie: sneller, effectiever



Dermaal – Gegevens 
Gezondheidsraad
Dermaal – Gegevens 
Gezondheidsraad

Opname ethanol via huid aantal Opname / � Opname ethanol via huid 
bij handdesinfectie is 30 
mg per desinfectie 
(handen en onderarmen).

aantal 

desinfecties

Opname / 

% Grenswaarde

(handen en onderarmen).

� Interne blootstelling bij 
260 mg/m3=> 1560 
mg/dag 

20 600 mg /

38%

mg/dag 

� Overschatting

� Alleen handen

50 1500 mg /

96%

� Niet occlusief

� < 3ml per keer

� 20 mg (Kramer et all)

100 3000 mg /

193%
� 20 mg (Kramer et all)



Mogelijke alternatievenMogelijke alternatieven

DermaalDermaal

� Wassen met water en zeep

toename eczeemklachtentoename eczeemklachten

minder effectief

� Isopropanol en desinfecterende zeep� Isopropanol en desinfecterende zeep

niet effectief tegen hydrofiele virussen



College Toelating Gewas-College Toelating Gewas-
beschermingsmiddelen en Biociden

Biocidewetgeving� Biocidewetgeving

� Gedoogd

Voor 15 juli 2009 moeten biociden aangemeld � Voor 15 juli 2009 moeten biociden aangemeld 

worden

Vervolgens toelating financieren� Vervolgens toelating financieren

� Najaar handhaving (VROM)



Werkgroep WIPWerkgroep WIP

Leden: WIP, IGZ, CTGB, NFU, NVZ� Leden: WIP, IGZ, CTGB, NFU, NVZ

� Alternatieven?

Onderzoek?� Onderzoek?

� Beschikbaarheid desinfectiemiddelen


