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Wat is het ook alweer?Wat is het ook alweer?  

• Digitale tool ontwikkeld voor MKB in opdracht 
van Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

• Gratis beschikbaar via www.stoffenmanager.nl

• Helpt om gezondheidsrisico's van gevaarlijke 
t ff i k t t b t b d lstoffen in kaart te brengen en te beoordelen



Wat kun je ermee?



Vb. blootstellingsberekening: handmatige schoonmaak van 
spuitpistool met product dat xyleen isobutanol en ethylbenzeenspuitpistool met product dat xyleen, isobutanol en ethylbenzeen 
bevat

Invullen:
• Grootte  van de ruimte: 100 - 1000 m3

• Verder geen beheersmaatregelen
• Geen ademhalingsbescherming 

Blootstellingschatting, 90-percentiel: 
Xyleen = 388 mg/m3 (GW = 210 mg/m3)

Isobutanol = 333 mg/m3 (GW = 150 mg/m3)

Eth lb 201 / 3 (GW 215 / 3)Ethylbenzeen = 201 mg/m3 (GW = 215 mg/m3)

Geen veilig gebruik! 
M t l d kMaatregelen doorrekenen
noodzakelijk!



Phase 1 Screening quantitative estimationPhase 1. Screening quantitative estimation

Estimation > OEL Estimation < OELControle measure Estimation   OEL Estimation   OELControle measure

Phase 2 detailed quantitative estimation

Acceptable exposure

Phase 2. detailed quantitative estimation

Estimation > OEL Estimation < OEL

G

Acceptable exposureEstimation > OEL Estimation < OEL

Getrapte aanpak: modellen en metingen



Stoffenmanager familie: zelfde rekenregels, 
verschillende tools

branche
specifiek

bedrijfsspecifiek: 
Intelligent ChemRS

landen specifiek: 
Stoffenmanager

GESTIS

Nederland Internationaal



Gebruikers  
> 10.000 gebruikers (arbeidshygiënisten, 
veiligheidskundigen, arbodeskundigen, 
preventiemedewerkers)

Artikel Arbo 1/2/2010: oa. gebruikers aan het woord

Bv. Wegenbouwbedrijf = 10.000ste gebruiker 
oktober 2009: 

Veiligheidskundige nam oplosmiddel onder de loep 
waarmee medewerkers lijmresten van verkeersborden 
verwijderenj
“Je kunt heel makkelijk een stof beoordelen en kijken of er 
veiliger en gezonder alternatieven zijn.”



Nieuwe ontwikkelingen  
(oplevering eind 2010 tussenrelease GHS proof)(oplevering eind 2010, tussenrelease GHS proof)

Stoffenmanager Nano 1 0Stoffenmanager Nano 1.0
Uitbreiding REACH route
GHS proofGHS proof
Uitbreiding geldigheidsdomein: respirabel stof 
rekenregelsrekenregels
Aanpassing huidmodule
CMR lijsten doorzoekbaarCMR lijsten doorzoekbaarCMR lijsten doorzoekbaarCMR lijsten doorzoekbaar
Verbeterde koppeling SER grenswaarden database
Doorontwikkeling STEAMbase 2 0Doorontwikkeling STEAMbase 2.0
Update PGS15 en ATEX moduleUpdate PGS15 en ATEX module



Nieuw: Stoffenmanager nano 1.0g

• Work in progressWork in progress……
• Eerste vorm van risico-prioritering
• Helpt invulling te geven aan het gezond werken met nanodeeltjes 

op de werkvloer
• Praktisch toepasbaar maken van beschikbare kennis
• Gewenst geldigheidsdomein:• Gewenst geldigheidsdomein:

– Inhalatie blootstelling
– Alle vormen MNP (ook tubes)( )
– Alle processen met MNP

• Resultaat: Vrij toegankelijke nano-specifieke risicoprioriterings 
t l ( t li ht d l)tool (stoplicht-model)



Risico prioriteringp g

• 6 gevaarsklassen Hazard band
A B C U D Eg

• 4 blootstellingklassen
Exposure band

A B C U D E

1 3 3 3 2 1 1

2 3 3 2 2 1 1

3 3 2 2 1 1 1

4 2 1 1 1 1 1

Meer details:

Sessie M Nano

‘Precautionary principle’

O b k d i f ti

Sessie M Nano

Ontwikkeling van 
Stoffenmanager 

Onbekende informatie
g

nano versie 1.0



Nieuw: uitbreiding REACH routeg



Uitbreiding REACH route: wat? g

Koppelen (mappen) van REACH Proces Categorieën 
met parameter “handeling” Stoffenmanager

Realisatie rapport inademing in standard format 
REACH

Doorrekenen beheersmaatregelen inbouwen 
( lijkb l i t bl t t lli b k i )(vergelijkbaar als in route blootstellingsberekening)

Interface met ECHA CSA tool (Chesar)



REACH: Koppelen (mappen)pp ( pp )

Koppelen met 
Stoffenmanager 
handeling

Uit: ECHA, Richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling



REACH: voorbeeld Koppelingen

Stoffenmanager
handeling

REACH Proces Categorie
handeling
Handling of liquids at high 
pressure resulting in substantial 

PROC 7: Industrial spraying

generation of mist or spray/haze
- handling of products in closed 
containers

PROC 2: Use in closed, continuous 
process with occasional controlledcontainers

- handling of very small amounts 
or in situations where release is 
hi hl lik l

process with occasional controlled 
exposure (e.g. sampling)

highly unlikely

Let op! Niet altijd 1:1 koppeling mogelijk



Nieuw: GHS proof



GHS: de pictogrammen:GHS: de pictogrammen: 
oud vs. nieuw



GHS: gevarenaanduidingen

H-, P- en EU-H zinnen

De huidige R(isk)- en S(afety)-zinnen worden vervangen door H(azard)-
zinnen

T i d i A 3 d t iTe vinden in Annex 3 van de wetgeving

P(recautionary)-zinnen (gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen) 
Te vinden in Annex 4 van de wetgeving

en EU-H aanduidingen  
A ll d d idi /R i i t i VN GHSAanvullende gevarenaanduidingen/R-zinnen niet in VN-GHS.



GHS f t?GHS proof: wat?

h d l ifi ti (A t/ E f COSHH)hazard classificatie (A t/m E conform COSHH)

werkplekkaarten (oa pictogrammen)werkplekkaarten (oa. pictogrammen)

risicomatrix

tijdelijk GHS en WMS naast elkaar!

omzetting bestaande data!





GHS
Risico prioritering



Nieuw: respirabel stof rekenregels verspanende 
werkzaamheden i s m Arbouw (haalbaarheid?)werkzaamheden i.s.m. Arbouw (haalbaarheid?)



Afleiden respirabel stof rekenregels verspanende 
werkzaamheden (haalbaarheid?)( )

Respirabel stofp



Nieuw: aanpassing huidmodule



Aanpassing huidmoduleg

Aanleiding: beheersmaatregelen geven vaakAanleiding: beheersmaatregelen geven vaak 
onvoldoende zichtbaar effect op de scores

Achtergrond: “brede” gevaars- en risicoklassen

Aanpassing: 
Alleen tonen van beheersmaatregelen conform ah-strategie g g
inclusief goede praktijken
Kiezen van beheersmaatregelen en opslaan in plan van aanpak



HuidmoduleHuidmodule



Nieuw: verbeterde koppeling SER grenswaarde 
database

3. Keuze uit lijst maken 
en invullen1

2 k lt t

1.

2. zoekresultaten



Nieuw: STEAMbase doorontwikkeling naar 2.0



Ni STEAMb 2 0 W t?Nieuw: STEAMbase 2.0. Wat?

Mogelijkheid dupliceren records (besparing input tijd)

Uitb idi kf tiUitbreiding zoekfuncties

Exports STEAMbase:Exports STEAMbase: 
effectievere invoer en analyse
uitwisseling met andere systemeng y
input voor rapportages meetonderzoeken Arbo Diensten en 
bureaus



Nieuw: STEAMbase 2.0. Wat?

Export in de vorm van een rapportage inclusief 
descriptieve statistiekp

Mogelijkheid een vragenlijst uit te draaien voor werkplek g j g j p
surveys (naar het format van STEAMbase)

Testen en draagvlak



Projectteam
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TNO: Birgit van Duuren, Stefan Vink, Dick Brouwer, Wouter 
Fransman Maikel van Niftrik Dinant Kroeze Remco Visser ErikaFransman, Maikel van Niftrik, Dinant Kroeze, Remco Visser, Erika 
Ustailieva, Suzanne Spaan, Iris Puijk



Pfff? Wat veel info....Pfff? Wat veel info....

Probeer het eens in alle rust op Probeer het eens in alle rust op pp
stoffenmanager.nlstoffenmanager.nl

Vragen???Vragen???Vragen???Vragen???


