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Aansluiting op bestaande VC– Aansluiting op bestaande VC
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Grenswaarde lasrookGrenswaarde lasrook

• Verlaging naar 1 mg/m3  inhaleerbaar stof
(per 1‐4‐2010)

• Gezondheidskundige grenswaarde
– ‘inerte lasrookdeeltjes gemeten als totaalstof’inerte lasrookdeeltjes, gemeten als totaalstof

Inhaleerbaar

‘Totaalstof’‘lasstof’ ?

Respirabel
‘lasrook’ ?
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Ontwikkeling nieuwe VC

Doelstelling

‘beter onderbouwen, minder aannames’

Gebruik van meetgegevens (evidence‐based)

Lasrook én metalen 

Lassen en aanverwante processenLassen en aanverwante processen

Stand der techniek

Aansluiting op bestaande VC Lasrook

Meenemen sterke punten Lasrook Assistent (LA)
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Ontwikkeling nieuwe VC

Doelstelling (2)

‘….ontwikkeling van een eenvoudig algoritme dat 
blootstelling aan lasrook en/of metalen voorspelt opblootstelling aan lasrook en/of metalen voorspelt op 
individueel niveau…’

‘…rekeninghoudend met kenmerken van de werkplek en 
gedragsfactoren van de lasser zelf ’gedragsfactoren van de lasser zelf…

‘ l l k d b d ’‘…en zoveel mogelijk onderbouwd met meetgegevens…’
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Ontwikkeling nieuwe VC

Aanpak 

• Inventariseren en uitbreiden beschikbare meetgegevens 
lasrook (geen extra metingen!)

• Ontwikkeling voorspellend (statistisch) model waarmee g p ( )
blootstelling kan worden voorspeld

• Koppeling met bestaande VC, 

Herkenbaar– Herkenbaar

– Aansluitend op niveau gebruiker
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Input van betrokkenen:Najaar 2008

Inventarisatie en uitbreiding 
beschikbare meetgegevens

Meetgegevens aangeleverd 
door oa. sector

Ontwikkeling voorspellend model Statistiek & Praktijk    

Update verbetercheck lasrook Product:
Geupdate Verbetercheck (papieren versie)

Zomer 2009

p (p p )

Marginale toetsing AI,
Bouwen webversie, implementatie

1 april 2010: nieuwe lasrook norm

25 maart 2010 NVvA symposium, Zeist 8



Ontwikkeling nieuwe VC

uitbreiding database
Aangevulde Lasrook database

Bestaande Lasrook database IRAS
(Lasrook Assistent)

Aangevulde Lasrook database

obs det1 det2 detn obs det1 det2 detn 
..      ..      ..       ..   ..      ..      ..       ..   

..      ..      ..       .. 

..      ..      ..       .. obs det1 det2 detn

Aanvulling ..      ..      ..       .. 
..      ..      ..       .. 
..      ..      ..       .. ..      ..      ..       .. 

..      ..      ..       .. 

..      ..      ..       .. 

..      ..      ..       

..      ..      ..        

..      ..      ..        Studie a
Studie b

..      ..      ..       .. 

..      ..      ..       .. 

..      ..      ..       .. ..      ..      ..       .. ..      ..      ..        
..      ..      ..        
..      ..      ..        

Studie b
Studie ..
Studie z

Voorspellend (statistisch) model voorVoorspellend (statistisch) model voor 
blootstelling aan lasrook
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Ontwikkeling nieuwe VC

uitbreiding database (2)

Nederlandse meetgegevens:
Aantal lasrook metingen uitgebreid van 1258 naar 1554  (+296)

Aantal ‘metalen’ metingen uitgebreid van 0 naar 2119 (+2119)

Data beschikbaar voor periode 1983 – 2008 uit ca 20 studies

l l b k d bij iVeel contextuele gegevens bekend bij metingen

Geen gebruik buitenlandse meetgegevens:Geen gebruik buitenlandse meetgegevens:
Representatief voor NL?

Veel contextuele gegevens ontbrekenVeel contextuele gegevens ontbreken

Kwaliteit niet na te gaan
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Ontwikkeling nieuwe VC

kenmerken meetgegevens (1)

Veel voorkomende lastechnieken (MIG, MAG, TIG, BMBE) en veel 
gebruikte materialen (ALU, RVS, FE) zijn goed vertegenwoordigd in de g ( , , ) j g g g
database

Meest gebruikte lokale ventilatie en lashelm‐PABM combinaties redelijk 
goed vertegenwoordigd

Metalen vrij goed vertegenwoordigd, m.n. Fe, Cr, Cr6, Ni, Zn (n>100)
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Ontwikkeling nieuwe VC

kenmerken meetgegevens (2)

Matig / niet beschikbaar:

‐minder voorkomende technieken (plasma, druk, poeder, gasloos)

‐ ‘exotische’ materialen (Be‐, V‐ legeringen, Ba)

‐ stroomsterkte ontbreekt veelal

‐ neventaken (plasmasnijden, hardsolderen, autogeen snijden etc)
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Ontwikkeling nieuwe VC
statistische analyses ‐ basismodel

‘Multivariate regressie‐analyse’ technische kenmerken

Iedere factor met effect op de blootstelling opgenomen als p g pg
determinant van blootstelling

Aan‐ of Afwezigheid bepaalt of deze determinant een rol speelt in de 
hschatting

[lasrook] = ß(det1) x ß(det2) x ß(det3) x ß(det4)

[lasrook] = ß(lastechniek) x ß(materiaal) x ß(PABM) x ß( )[lasrook] = ß(lastechniek) x ß(materiaal) x ß(PABM) x ß(….)

25 maart 2010 NVvA symposium, Zeist 13



Ontwikkeling nieuwe VC

statistische analyses ‐ basismodel  (2)

M d l b t ti ti kModel o.b.v. statistiek:

NB: uitkomsten data‐analyse!
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Ontwikkeling nieuwe VC
analyses ‐metalen

Metalen en lasrook redelijk goed gecorreleerd

NB: uitkomsten data‐analyse!
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Ontwikkeling nieuwe VC
analyses – metalen (2)

Lasrook < 1 mg/m3Lasrook < 1 mg/m
dan 

Metaalblootstelling < grenswaarde

Van der Wal (begin jaren ´80) :
Cr‐VI: 0.3% – 1.9%)
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Ontwikkeling nieuwe VC
statistische analyses – situationeel

Multivariate regressie‐analyse (basismodel + situationeel)

Resultaat: ß per situationeel kenmerkResultaat:  ß per situationeel kenmerk

Weging voor voorkomen meetgegevens

Voorbeeldberekening
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Ontwikkeling nieuwe VC
statistische analyses ‐ situationeel (2)

wegingsfactoren voor situationele kenmerken 

(evidence‐based)(evidence‐based)

NB: uitkomsten data‐analyse!
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Ontwikkeling nieuwe VC

resume analyses

Geen grote tegenstrijdigheden met huidige VC lasrook

Jaarlijkse daling van gemeten concentratie lasrook overJaarlijkse daling van gemeten concentratie lasrook over 
periode  1983‐2008 (tijdtrend: ‐3 a ‐4% per jaar)

Correlatie tussen metalen en lasrook (m.n. bij RVS‐lassen)Correlatie tussen metalen en lasrook (m.n. bij RVS lassen) 
biedt mogelijkheid tot schatten van metaalconcentraties voor 
belangrijkste metalen

Aangetoonde effecten van ‘situationele omstandigheden’ op 
de blootstelling, naast alleen technische beheersing

Voorspellingen uit de gebruikte modellen naderen de 1,0 
mg/m3 grenswaarde in veel gevallen
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Ontwikkeling nieuwe VC
k b ld id b d f trekenvoorbeeld evidence‐based factoren

Basismodel:Basismodel:
1,79 x 0,64 x 1,22 x 1 x 1 
= 1,39 mg/m3

Situationeel erbij:
1,39 x 0,89 x 0,83
1 03 / 3= 1,03 mg/m3
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Ontwikkeling nieuwe VCg

Bedankt voor jullie aandacht!

Daan.Huizer@caesar‐consult.nl

Frans.Jongeneelen@industox.nl
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