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Onderzoeksraad voor 
Veiligheid vanwege > criteria 

Seveso II richtlijn

Verscherpt toezicht 
2014-2015

Nu volwassen relatie met 
overheid vanwege goede aanpak 

(EHS meerjarenplan) en  
transparantie
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Rule Based

 Fabriek aantal maanden stilgelegd

 Veranderingen Management

 Procedures / instructies verbeterd

 Veiligheidsstudies opnieuw > Technische maatregelen

 Arbeidshygiënisch

 Meetprogramma

 Biomonitoring

 Verse Luchtkap: Belastend!
 Hygiënestraat

 Schone / vuile kleedruimte

 Zonering

Omslag in denken 
Mens, Techniek, Organisatie
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Onvoldoende 
structurele aandacht 

voor veiligheid

Risk Based
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Op weg naar een fabriek zonder adembescherming (kap)

7-5-2021

Na uitgebreid meetprogramma
(stationair, PAS):

 BM-fabriek: kap verplicht

 Technisch Plan van Aanpak

 (Overleg)plekken in BM zonder kap

 FT-fabrieken: geen kap, tenzij 
specifieke taken met blootstelling

 Taakgerichte metingen ploegen

 TD/Contractors: 
Meetprogramma tijdens twee STOP’s
Containment, frequent schoonmaken werkplek, identificatie wzh met kap

 Toolbox ploegen & TD

 BM en FT: biologische monitoring
 Evaluatie kapvrije zones

 Beperkingen bij biomonitoring nikkel door invloed voeding

 Rule Based naar Risk Based

FT-fabrieken
Productie 

kobaltkatalysator
<20 jaar oud

BM-fabriek:
Productie

Nikkelkatalysator
50 jaar oud
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Biomonitoring Nikkel 
Advies RAC (2018)
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 Richtwaarde, geen grenswaarde voor nikkel in urine
 OEL vergelijkbare hoogte als 95 percentiel 

niet blootgestelde populatie

 BASF De Meern
 Van Grenswaarde naar Richtwaarde 

 Medewerker hoger dan richtwaarde na herhalingsmeting: 
● Vroeger: mag niet meer werken in BM
● Nu: mag in BM blijven werken

bespreek mogelijke oorzaken 
(AH/BA/medewerker: incidenten, hygiëne, voeding)

 Groepsresultaten en trends zijn belangrijk

 Het is vaak niet mogelijk om de oorzaak te bepalen
mede door lange halfwaardetijd: 

Halfwaardetijd
Oplosbare Ni-verbindingen 1-2 dagen
Slecht oplosbare Ni-verbindingen Aantal maanden tot  2 jaar
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Start continu 
gebruik verse 
luchtkappen Mogelijke oorzaken: 

freq. wisseling FFP3, 
hygiëne regels 
(mondkapje), 

voeding

Operators
TD en Contractors

Biologische monitoring nikkel - trend
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Kobalt

 Geen invloed voeding, interpretatie makkelijker

 Trend operators gelijkmatig

 Focus op TD/Contractors bij kapvrij maken, binnenkort resultaten STOP

 Proces van rule based naar risk based

Biologische monitoring kobalt – trend
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 Technische aanpassingen

 Evaluatiemetingen na Technische Aanpassingen

 Luchtmetingen

 Biologische Monitoring

 Kapvrije plekken in de BM-fabriek uitbreiden

 Pilot continue stofmeters in de fabriek voor alarmering en inzicht emissies

Vervolgstappen naar kapvrije BM-fabriek
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