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- Intro; waarom 
vervangen?

- Handreiking i-SZW

- Discussie

Minder stoffig?
Minder CM-stoffig!

Vervangen ‘tot elke 
prijs?’
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→ ~ 5-10% kankergevallen door stoffen
→ = 5.500 – 11.000 per jaar.

Waarom?
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(→ 2020 – 2023)

2016-2019 → 2020-2023

Motto: “Road to zero”

Waarom?
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Arbo:

Arbobesluit
↓

Noodzaak gebruik CM-stof onderbouwen
↓

Inspanningsplicht vervanging
↓

“Indien technisch uitvoerbaar” 

Waarom?



Milieu:

Activiteitenbesluit

↓

Minimalisatieverplichting

↓

Rapportageplicht – elke 5 jaar
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Waarom?
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!

Niet nieuw....



Makkelijk gezegd .....

Hulpstof ? ↔ Eindproduct? ↔ Proces-emissie?

“In the box” denken (stof A → stof B;  ‘oppervlakkige substitutie’)

‘Van de regen in de drup’.... (“regrettable substitution”)

Maar: aanpassen proces is ingewikkeld

Of: afnemers eisen het gebruik

En/of: normen/ garanties/ tests nodig

Onderzoek nodig....

→ Maatwerk !
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Handreiking inspectie SZW
Stappenschema & Checklist
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Wat ‘moet’ echt? 



Schema’s (3x)

Drie situaties: de kankerverwekkende stof is:

I. “Ons eindproduct”(of onderdeel ervan)

II.Processtof/ hulpstof

III.Proces-emissie (ongewild)
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Actief 
onderzoeken 
& 
beschrijven!
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Beschrijven:
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- Kijk kritisch naar de noodzaak van het proces
- (hier: risico voor patiënt leidend)

- Zijn er dwingende normen?  (hier: Ja; medische inspecties)
- Is een ‘gesprek’ mogelijk over de norm?
- Is een ‘minimum’ niveau van effectiviteit vast te stellen?

Praktijkvoorbeeld: verven van een filter (formaldehyde)



Beschrijven:
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- “Out-of-the-box” denken!
- Zijn niet-chemische technieken beschikbaar?
- Wanneer wel/ niet?
- Testresultaten? Voldoet aan ‘minimum’ niveau van effectiviteit?
- Nog onderzoek nodig? 
- Neveneffecten? (b.v. energie, doorlooptijd, ....)
- Wat weten branche, collegabedrijven, onderzoeksinstellingen?



Beschrijven:
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Informeer bij/ via:
- De eigen leverancier
- Andere leveranciers
- Brancheorganisatie
- Collega-bedrijven (incl. buitenland)
- Andere branches/ bedrijven in andere branches
- Onderzoeksorganisaties
- Internet; databases

- “Even goed”? 
- Minder maar voldoende?
- Alleen d.m.v. een combinatie

van stoffen? 

- Andere chemische stof
- Lager gehalte
- Andere vorm



Internetbronnen
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www.subsport.eu

http://www.oecdsaatoolbox.org/

https://echa.europa.eu/nl/substitution-to-safer-
chemicals

https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/g
ood-practices/

https://chemsec.org/business-
tool/marketplace/

http://www.subsport.eu/
http://www.oecdsaatoolbox.org/
https://echa.europa.eu/nl/substitution-to-safer-chemicals
https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/
https://chemsec.org/business-tool/marketplace/


Beschrijven:
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Vele tools hiervoor beschikbaar!
-Het simpelst: Gevaarsymbool, H-zinnen, grenswaarde
-Internet; databases met tools:

- http://www.oecdsaatoolbox.org/
- www.subsport.eu

-Pas op voor “regrettable substitution”!

(vb. oplosmiddelrijke ~ → isocyanaat-houdende lakken)

http://www.oecdsaatoolbox.org/
http://www.subsport.eu/


Beschrijven:
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“Wat gaat u eraan doen?”
- B.v. onderzoek opzetten; zelf of door onderzoeksinstelling

- i.s.m. met branche, collegabedrijven
- evt. met subsidie .....

- Periodiek overleg met leveranciers en/of branche
- Periodiek overleg met normerende instanties
- Met deadlines; periodiek evalueren en rapporteren.



In gesprek

Is hier behoefte aan bij bedrijven?

En bij arbeidshygiënisten?

Werkbaar?   Behulpzaam?

(Waar) gaat het ‘te ver’? 

Vragen? Onduidelijkheden?

Eigen aanpak?
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Reserve; dl. 1 schema
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Reserve; dl. 3 schema
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