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Case studie: jaarlijkse monitoring 

14-4-20212

Multinational
• lokale fabriek, > 100 werknemers 

Personal Air Sampling (PAS)
• sinds 1993: oplosmiddelen, NEN EN 689

Biologische Monitoring (BM)
• meer aandacht voor huidblootstelling
• oa. vanwege shift naar meer watergedragen lakken (glycolethers)
• methylhippuurzuur (xyleen)
• butoxy-azijnzuur (2-butoxyethanol)

Kwantitatieve beoordeling
• sinds 2011: overige stoffen > Stoffenmanager® (www.stoffenmanager.com)
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Verf productie: voorbeelden 
beheersmaatregelen (branche info) 
Dispergeren

14-4-20213

Malen Afvullen
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Verf productie: voorbeelden 
beheersmaatregelen (branche info) 

Machinaal reinigen 

14-4-20214

Handmatig reinigen 
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Voorbeeld PAS & BM: hoog blootgestelde SEG

14-4-20215

PAS (BI = Blootstellingsindex) BM (BEI= Blootstellingsindex)

- check PBM 
- check totale opname

meerwaarde 
BM
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Verzoek: uitbreiding BM progamma
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 Isocyanaten (HDI) tijdens kleinschalig
spuitwerk op Color Tech Lab 

 duur & frequentie (per dag): 
• 5 - 10 min. voorbereiding
• 20 - 120 x 2 min. spuiten
• totaal: 45 – 250 min.   
 spuit werkbank

• max. 3 spuiters
• oorsponkelijk ontworpen voor 1 spuiter
 voorkeur bedrijf: BM boven PAS
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Meetstrategie
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 7 spuiters: post (en later ook pre) shift urine monsters geanalyseerd op 
diamine conjugaten (HDA)

 6 jaar (re) monitoring & interventies
• 1 monstername week: 2, 4 of 5 dagen
• totaal 37 monsters

 spuiters: registratie werkzaamheden

 beheersmaatregelen & werkprocedures: evaluatie volgens COSHH Direct 
Advice Sheets
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Resultaten – werkplek beoordeling
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 beheersmaatregelen voldoen niet volledig aan COSHH Direct Advice 
Sheets 

Of hoger APF=  40
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Resultaten - BM  
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BMGV  
1 μmol/mol

 7 van 11 post-shift 
monsters > pre-shift 

 verrassend: 2 post-shift <  
pre-shift

 14 van 37 monsters 
overschrijding BMGV 



slide date

Resultaten – BM – nog eens kijken: verschillende 
grenswaarden en afleiding (extra dias) 

14-4-202110

BMGV UK 
1 μmol/mol

BAT DE & 
BEI ACGIH = 15 
µmol/mol 

Slechts 2 monsters 
overschrijding BAT & 
BEI!
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De ene BM is de andere niet……

Guidance: xyleen, glycolethers

 geaccepteerd BM programma
 onderdeel van bedrijfs

gevaarlijke stoffenbeleid
 driver voor bewustwording & 

maatregelen
 BM programma voortgezet

Verwarrend: HDI

 Urine monsters weerspiegeling
van zeer recente blootstelling

 zeer hoge variabiliteit (ook tussen
werknemers) niet onverwacht
(lab info)

 geen relatie vastgesteld met 
blootstellingsparameters

 communicatie: lastige boodschap
 BM programma gestopt

14-4-202111
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Uiteindelijk..…..

14-4-202112

- nieuw lab met nieuwe spuit werkbanken

- volledige implementatie COSHH Direct Advice Sheets

- ABM: Motor aangedreven met kap/helm (TH3) 
• APF = 40
• lab & productie
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Derivation Limit Values differ (1) - BMGV

Possible biased upwards or downwards

14-4-202113

Samples send to lab: no or hardly contextual
information about exposure determinants

Info HSL: HDI was based on spray painters using 
air-fed breathing apparatus and a ventilated 
booth
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Derivation Limit Values differ (2) – BAT & BEI

14-4-202114

 based on equivalents to the airborne limit

 much higher than UK BMGV
• not based on ALARP
• UK BMGV 1/20 of airborne limit
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