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Er was eens een arbeidshygiënist, 
we noemen hem……

Het is februari 2007





Jip besluit

• Als het me op latere leeftijd niet gegund 
is, dan nu 

sabbatical – wereldreis

• Start sabbatical 1 juni 2007 
= ingaan REACH



We zijn in 2010

• Jip is terug 

• Kent kreet, niet betekenis van REACH

• Bezoekt klant (intern dan wel extern)

• Wat is er gebeurd? 



Gesprek 
klant:

• Jip: RIE 
stoffen

• klant: niet 
nodig, in 
bijlage bij VIB 
staat alles al

•Jip: ????



Exposure scenario als bijlage bij VIB: fictief voorbeeld



Wat is veranderd? 
Jip doet huiswerk: communicatie via Extended
Safety Data Sheet (E-SDS)

VÒÒR REACH
• gevaar

REACH
• gevaar x blootstelling 

=  risico



Communicatie via E-SDS

Extra onder REACH:

• voor ieder product bijlage bij het VIB
• waarin blootstellingsscenario’s en 

beheersmaatregelen zijn omschreven voor 
veilig gebruik

• kan per gebruiker dus verschillen!
• zowel milieu, consument en werknemer, van 

product t/m afval
• in feite een “RIE stoffen” voor de gebruiker



Doet huiswerk: kernbegrippen in REACH

• Chemical Safety Assessment (CSA) om 
vast te stellen

• Chemical Safety Report (CSR) om te 
documenteren

• E-SDS om te communiceren



Vraagt zich af:

• Waarom moet dit en wanneer is het nodig?
Zie voorgaande presentaties

• Wie stelt de CSA’s/CSR’s/E-SDS-en op? 

• En hoe gaat dat dan?

• En hoe betrouwbaar is die info op het E-SDS?

• En wat is mijn rol dan nog?



From Danish Paint
Association, 

Workshop REACH 
ES

Arona, 14.02.06

Werk voor 
Jip?

Werk voor 
Jip?

Werk voor 
Jip?



Communication
Supplier

Downstream user(s)

Specific use
Safety
Data
Sheet

SDS including
Exposure Scenarios
(Recommended Risk

Management
Measures)



Downstream User

STEP 1

Define products/ 
preparations used

STEP 2

Check SDS/ES (use
covered by IU M/I?)

STEP 3a

Implement suppliers
ES-RMM

STEP 3b

Ask supplier to
support own use as 

IU 

STEP 4

Search alternative
supplier or make DU 

CSA

STEP 5

Documentation and 
communication in 

supply chainWerk voor 
Jip?

Werk voor 
Jip?

Werk voor 
Jip?



Risk assessment: geautomatiseerd

ES generator :
• preparation ���� properties
• quantities
• process, activities
• operational conditions
• RMM

Proces, 
activities
library

ES
library

RMM
library

Werk voor 
Jip?

Werk voor 
Jip?



Constateert: de ah-wereld is veranderd

ah-ers werken ofwel aan de “voorkant” van 
REACH of aan de “achterkant”

Voorkant:
- ontwikkeling blootstellingsmodellen
- opstellen CSA’s/CSR’s/E-SDS-en
- samenwerking/in dienst van SDS-software

leveranciers
- stoffen agentschap Finland



Constateert: de ah-wereld is veranderd

Achterkant:

- begeleiden DU: beoordelen E-SDS en 
implementatie beheersmaatregelen

- begeleiden DU-formuleerders bij opstellen E-SDS

- breder adviseren en nieuwe gesprekspartners 
(naast KAM/HSE nu ook directie, R&D, marketing & 
sales, inkoop, juridische zaken, verzekeraar)

- relatie RI&E: vorige presentatie



Beyond or within your reach?  

• De keuze is aan U!



En Jip?

• Haalde zijn pensioen met REACH en
leefde nog lang en gelukkig met .........



Stellingen

• Door de shift van gevaar naar 
blootstelling en risico zal de vraag naar 
arbeidshygiënische expertise enorm 
toenemen.

• Consultants lopen binnen door tekort 
aan deskundigen voor het maken van 
exposure scenario’s.



• Met de komst van E-SDS neemt de 
behoefte aan adviezen over 
arbeidshygiënische beheersmaatregelen 
af

• De arbeidshygiëne is te smal 
georiënteerd. Met de komst van REACH 
hebben bedrijven alleen behoefte aan 
integraal risk assessment, dus 
consument, milieu én werkplek.



• Veilig werken via REACH is veel te hoog 
gegrepen


