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Wat kan arbeidshygienist leren van ‘pharmacologisch aanpak’?  



Introductie
Afleiding grenswaarden voor kruiscontaminatie (PIC/S guideline, July 2018)
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 Doel: afleiden grenswaarden om 
risico’s van kruiscontaminatie te 
beoordelen (bescherming patiënt)

 Bij productie van medicijnen in  
shared facilities

 Afleiding PDE (Permitted Daily 
Exposure in mg/kg) op basis van 
NOAEL

 Gebaseerd op review van 
pharmacologische en toxicologische 
data van stoffen 

 Bij beperkte data: op basis van TTC 
(threshold of toxicological concern) 
aanpak

 Alternatieve aanpak mag mits 
voldoende onderbouwd
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Introductie
Afleiden grenswaarden voor de werkplek (ARBO) 
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Grenswaarden 
afleiden indien 

niet beschikbaar

 Afleiding werkplekgrenswaarden: 
maximale concentratie in 
werkatmosfeer (mg/m3)

 Grenswaarden om de risico’s van 
werknemers te beoordelen 
(bescherming apotheekmedewerker)

 Bij alle werkzaamheden in de 
apotheek

 Gebaseerd op review van 
toxicologische data van stoffen

 Alternatieve aanpak op basis van H-
zinnen is toegestaan bij gebrek aan 
data
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NOAEL x Weight Adjustment 
F1 x F2 x F3 x F4 x F5 

Afleiden grenswaarden voor kruiscontaminatie (PIC/S, July 2018)

Berekening van Permitted Daily Exposure – PDE (mg/kg bw)
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PDE  =  PDE (humaan) wordt uitgedrukt in mg/kg bw
(uitgaande van 50 kg)

 Afleiden van een NOAEL vergt uitgebreide 
review van beschikbare pharmacologische en 
toxicologisch data en expert knowledge

Veiligheids
factor

Waarde (range) Onzekerheid

F1 2 – 12 Extrapolatie tussen soorten

F2 10 Variabiliteit tussen individuen

F3 10 Korte duur studies (<4 wkn)

F4 1 - 10 Bij ernstige toxische effecten  

F5 Variabel (tot 10) Bij LOEL (lowest obeserved effect level)

PDE:         Permitted Daily Exposure in mg/kg body weight
NOAEL:    No Observed Adverse Exposure Level (van het kritisch effect)
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Afleiden grenswaarden voor kruiscontaminatie (PIC/S, July 2018)

Speciale aandachtstoffen – genotoxische stoffen
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Genotoxische stoffen
(zónder veilige drempelwaarde) 

 Hanteer bij genotoxische stoffen zónder
drempelwaarde een Threshold of Toxicological 
Concern (TTC): 1.5 µg/person/day *

 Tenzij je beschikt over een stofspecifieke
maximaal toelaatbaar risico niveau.  

 bij genotoxische stoffen mét drempelwaarde: 
bereken PDE 

* Ter voorkoming van 1 extra geval van kanker in 100.000 patiënten bij levenslange blootstelling. In analogie met 
ICH Harmonised Tripartite Guideline (juni 2014): Assessment and Control of DNA Reactive (Mutagenic) 
Impurities in Pharmaceuticals to Limit Potential Carcinogenic Risk 
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Afleiden grenswaarden voor kruiscontaminatie (PIC/S, July 2018)

Speciale aandachtstoffen – investigational medicinal products
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Investigational Medicinal 
Products (IMPs)
(phase I/II, weinig tox-data)

 In vroege stadium van ontwikkeling 
(phase I/II) vaak nog geen tox-data 
beschikbaar

 Deel stoffen in gevaarscategorieën
volgens Threshold of Toxicological 
Concern aanpak#

 TTC grenswaarde mag minder 
streng in geval van short-term 
clinical trials ~

 Zodra stofspecifieke tox-data 
beschikbaar zijn, dan stofspecifieke
grenswaarde afleiden volgens PDE 
aanpak. 

# meerdere aanpakken: zie Kroes et al. (2004),  Munro et al. (2008), Dolan et al. (2005)
~ Bercu & Dolan (2013)
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Afleiden grenswaarden voor kruiscontaminatie (PIC/S, July 2018)

Threshold of Toxicological Concern aanpak: pharmacological manuf.
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Category of compounds Recommended TTC (ADIs or ADEs) 

Long term exposure Short term exposure 
(< 30 days, e.g.: phase 1 trials)

Compounds that may be carcinogenic 1 µg/person/day 10 µg/person/day

Compounds that may be potent or highly toxic 10 µg/person/day 100 µg/person/day

Compounds that are not likely to be potent, 
highly toxic or carcinogenic

100 µg/person/day 1000 µg/person/day

ADIs: Acceptable Daily Intake Values
ADEs: Acceptable Daily Exposure values
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Afleiden grenswaarden voor kruiscontaminatie (PIC/S, July 2018)

Threshold of Toxicological Concern aanpak: food contaminants
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Hazard category of compounds Recommended
Threshold of Toxicological Concern (TTC) 

With structural alert for genotoxicity 0.15     µg/person/day

Organo Phosph. and Carbamates 18         µg/person/day

Cramer Structural Class III 90        µg/person/day

Cramer Structural Class II 540        µg/person/day

Cramer Stuctural Class I 1800        µg/person/day
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Afleiden grenswaarden voor kruiscontaminatie (PIC/S, July 2018)

Resumé
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Guideline on setting health based exposure limits for use in risk identification in 
the manufacture of different medicinal products in shared facilities (PIC/S, July
2018)

 Procedure is over het algemeen duidelijk maar bewerkelijk
 Afleiden Permitted Daily Exposure op basis van NOAEL en veiligheidsfactoren vergt expert 

input (toxicologische kennis en ervaring nodig)
 bij beperkte tox-data is indelen van stoffen in gevaarscategorieën (hazard banding) op basis 

tox- en/of structuurkenmerken toegestaan  (QSARs, Cramer Structural class)
 Per gevaarscategorie zijn Threshold of Toxicological Concern waarden beschikbaar die als 

Permitted Daily Exposure waarden kunnen worden gebruikt 
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Afleiden van grenswaarden voor de werkplek (Arbo)
Resumé

 Voor veel stoffen is reeds een grenswaarde beschikbaar, vaak afgeleid volgens NOAEL
methode en/of op basis van epidemiologische gegevens  
=> door overheid,  organisatie (bv. ACGIH, DFG) of registrant/leverancier (REACH)

 Voor genotoxische carcinogenen is géén veilige drempelwaarde vast te stellen    
en hanteren we een grenswaarde voor de werkplek op basis van een ‘acceptabel’ risico. 

 Bij beperkte tox-data is indelen van stoffen in gevaarscategorieën (hazard banding) op basis H-
zinnen toegestaan. 

 Per gevaarscategorie zijn tentatieve grenswaarden voor de werkplek beschikbaar die als private-
of bedrijfsgrenswaarde kunnen worden gebruikt:
o methode volgens DOHS-base (NL)
o methode volgens COSHH-essentials (UK)
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‘Kick-off grenswaarden’ voor stof/dust (in mg/m3)

Hazard Groups: based on COSHH-criteria (A, B, C, D, E)

0,0001

(A)(B + C)(D)(E)

Zelf grenswaarde afleiden op basis van H-zinnen
Methode volgens DOHSBASE, NL, 2014    
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Zelf grenswaarde afleiden op basis van H-zinnen
Methode volgens COSHH Essentials, UK, 2009  

Source:    The technical basis for COSHH essentials: easy steps to control chemicals - HSE, UK,  
09-2009

Target concentration range 
Tentative OEL = upper limit of target concentration 

10      mg/m3

500    ppm 

Tentative OEL 

1        mg/m3

50      ppm 

0,1     mg/m3

5         ppm 

0,01   mg/m3

0,5     ppm 

Seek 
Expert Advice
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Wat kan arbeidshygiënist leren van ‘farmacologische aanpak’

De Threshold of Toxicological Concern aanpak ontwikkeld voor farmaceutische industrie 
(patient bescherming) biedt kosten- en tijdefficiënte oplossing voor afleiden tentatieve 
werkplekgrenswaarde (werknemer bescherming) bij: 

o Hazard Group E stoffen (COSHH methodiek): H334, H340, H350, H351

o genotoxische carcinogene stoffen zonder grenswaarde

o stoffen zonder tox-data en/of H-zinnen maar met verdachte structuurkenmerken

Voorstel voor berekening werkplekgrenswaarden (OELtentatief) op basis van Threshold of 
Toxicological Concern (TTCpatiënt):

Afleiden van grenswaarden voor stoffen apotheek - 14 april 2021

70 kg 
50 kg 

OELtentatief (in µg/m3) =   TTCpatiënt x  x x Vfpatiënt  /   fretention long /  10 m3 per day                         70 jaar
40 jaar  

OELgenotoxic carcinogen =   1,5 µg/dag x   1,4 x    1,75     x     10          /        1 /  10                =   3,7 µg/m3

Vf = veiligheidsfactor



Afleiden van veilige grenswaarden voor stoffen
in de apotheek: ARBO en kruiscontaminatie

NVvA Symposium – 14 & 15 april 2021 

Joost van Rooij
toxicoloog / arbeidshygienist

Bedankt voor jullie aandacht!

Contact
Joost G.M. van Rooij, PhD
joost.vanrooij@caesar-consult.nl
www.caesar-consult.nl
024 - 3528840



Achtergrondinformatie

Threshold of Toxicological Concern aanpak
Cramer Structural Classes 
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Threshold of Toxicological Concern aanpak
Cramer Structural Class III
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Threshold of Toxicological Concern aanpak 
Cramer Structural Class II
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Threshold of Toxicological Concern aanpak 
Cramer Structural Class II (vervolg)
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Threshold of Toxicological Concern 
Cramer Structural Class I (vervolg)
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