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Achtergrond

• Veel onderzoek naar effectiviteit van 

beheersmaatregelen, maar resultaten niet eenduidig

• Beheersmaatregelen (Risk Management Measures 

(RMM)) spelen een centrale rol in REACH exposure 

scenarios

• REACH geeft de kans om de effectiviteit van 

beheersmaatregelen te evalueren en kwantificeren

• Op dit moment, geen database met effectiviteitwaarden • Op dit moment, geen database met effectiviteitwaarden 

bekend

• Dit gaat hopelijk veranderen in de nabije toekomst
� ECEL kan hierin een eerste stap zijn� ECEL kan hierin een eerste stap zijn
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Wat is ECEL?

• MS Access database met 

effectiviteitwaarden van effectiviteitwaarden van 

beheersmaatregelen

• Data geselecteerd uit peer reviewed • Data geselecteerd uit peer reviewed 

publicaties
�Internationale arbeidshygiënische 

tijdschriften en PubMed

• Effectiviteitwaarden onderbouwd met 

kwantitatieve metingen (met/zonder 

beheersmaatregel)beheersmaatregel)

• Voldoende contextuele informatie

23 april 2009



Kwaliteitscriteria voor data invoer in ECEL?

• Effectiviteit moet gebaseerd zijn op kwantitatieve meetdata

• Effectiviteit moet bepaald zijn met voor- en na-meting (met/zonder 

RMM)

• De effectiviteit van slechts 1 beheersmaatregel is getest

• Voldoende contextuele informatie aanwezig (study design, • Voldoende contextuele informatie aanwezig (study design, 

meetstrategie, aantal metingen, etc.)
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ECEL – Resultaten (1)

Aantal effectiviteitwaarden per studie design

RMM
Aantal Cross-sectionele Experimentele Interventie Totaal

RMM
Aantal 

studies

Cross-sectionele 

studies

Experimentele 

studies

Interventie 

studies

Totaal

Enclosure 5 14 0 0 14

LEV 50 75 88 117 280LEV 50 75 88 117 280

Specialised ventilation 7 1 1 12 14

General ventilation 7 27 0 15 42General ventilation 7 27 0 15 42

Suppression techniques 19 12 27 30 69

Separation of worker 2 11 0 3 14

Total 90 140 116 177 433
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ECEL – Resultaten (2)

N Geschatte 

effectiviteit

95% 

Betrouwbaarheid 

intervalinterval

Overall 433 79% 76% - 82%

Study design

• Cross-sectional 140 63% 53% - 70%• Cross-sectional

• Experimental

• Intervention

140

116

177

63%

88%

80%

53% - 70%

85% - 90%

76% - 84%

Sampling strategy

• Shift-based 160 65% 57% - 71%• Shift-based

• Task-based / short term 

160

273

65%

84%

57% - 71%

82% - 87%

Measurement type

• Personal

• Stationary

301

132

78%

80%

74% - 82%

75% - 85%• Stationary 132 80% 75% - 85%
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ECEL – Resultaten (3)

Spreiding door:

- RMM subcategorieën- RMM subcategorieën

- Technische aspecten (onderhoud)

- Menselijke factor (training)

- Study characteristics- Study characteristics
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ECEL – Resultaten (4)
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ECEL – Bron voor specifieke informatie

• Zoekfunctie: 

�Wet suppression�Wet suppression

�Experimental study

Water flow (l min-1) % reductionWater flow (l min ) % reduction

None -

0.1 55

0.2 730.2 73

0.5 97

1.0 98
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‘Expert elicitation’ en onderbouwing met meetgegevens

ECEL
Verzamelen van

extra meetdataextra meetdata

Expert Expert 

elicitation
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Expert elicitation

• Eendaagse workshop in Londen (januari 2009)

�Steve Bailey (GSK) / Wouter Fransman (TNO)�Steve Bailey (GSK) / Wouter Fransman (TNO)

�In de context van het ART project

• Selectie expert panel• Selectie expert panel

�15 BOHS experts

• Systematisch beoordelen van beschikbare informatie• Systematisch beoordelen van beschikbare informatie

• Procedure voor het afleiden van effectiviteitwaarden

�Consensus na discussie�Consensus na discussie
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Classificatie van beheersmaatregelen volgens ART

• No localized controls

•• Suppression techniques
• Wetting at the point of release

• Knockdown suppression (post generation suppression)

•• Containment (non-extracted)

• Local ventilation systems
• Receiving hoods• Receiving hoods

• Canopy hoods (hot processes)

• Other receiving hoods

• Capturing hoods

• Fixed

• Movable• Movable

• On-tool (integrated) extraction

• Enclosing hoods

• Glove box

• Fume cupboard

•
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• Fume cupboard

• LEV systems with partial enclosure (no front cover)



Voorgestelde effectiviteitwaarden van 

beheersmaatregelen (volgens ART)beheersmaatregelen (volgens ART)

Effectiviteitwaarde

Local ventilation systems

● Receiving hoods

Canopy hoods (hot processes) 0.5Canopy hoods (hot processes)

Other receiving hoods

0.5

0.2

● Capture hoods

Fixed 0.1Fixed

Movable

0.1

0.5

● On-tool (integrated) extraction 0.1

● Enclosing hoods● Enclosing hoods

Glove box

Fume cupboard

LEV systems with partial enclosure (no front cover)

0.001

0.01

0.1
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Verzamelen van extra meetdata

• Huidige versie van ECEL is een eerste poging om 

effectiviteitwaarden van beheersmaatregelen te bundeleneffectiviteitwaarden van beheersmaatregelen te bundelen

• Toevoeging van extra informatie is nodig

• Van peer reviewed literatuur bronnen naar ‘grijze literatuur’ of 

niet-gepubliceerde data
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Conclusies (1)

• Verschuiving naar ‘evidence based’ blootstellingkarakterisering

�Expert judgement onderbouwen met meetgegevens�Expert judgement onderbouwen met meetgegevens

�Noodzakelijk voor REACH

• ‘Meta-analyse’ van beschikbare informatie is noodzakelijk en 

kosteneffectiefkosteneffectief

• ECEL is een goede eerste stap

�Geeft een gemiddelde effectiviteit van typen beheersmaatregelen�Geeft een gemiddelde effectiviteit van typen beheersmaatregelen

�Hiaten in beschikbare informatie

• Meer data zijn nodig om de effectiviteit te bepalen op RMM detail niveau

• Gemiddelde en maximaal haalbare effectiviteit
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Technological 

implementation

Type of Human Typical default value (50th perc.)
Type of 

RMM
Human

factor
Typical default value (50th perc.)

Maximum achievable value
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Conclusies (2)

• ECEL als onderbouwing van expert elicitation

�Transparantie�Transparantie

�Optimaal gebruik van beschikbare informatie bij expert judgement

• ECEL geeft aanleiding tot verbetering van onderzoek• ECEL geeft aanleiding tot verbetering van onderzoek

�Keuze juiste study design

�Voldoende contextuele informatie

�Statistische data analyse en presentatie van resultaten�Statistische data analyse en presentatie van resultaten

• ECEL wordt al gebruikt voor modellering van blootstelling

�ART

�Stoffenmanager
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Meer informatie…
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