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Gipsverbandmeester met longklachten

Klachten gipsverbandmeester
• Periodiek optredende kortademigheid 
• Piepende ademhaling 
• Hoesten

Beoordeling arts 
• Bronnen in de gipskamer
• Eventuele bronnen in privé leven
• Isocyanaat gerelateerd astma?

Arbeidshygiënisch onderzoek 
• Blootstelling minimaliseren om gipsverbandmeester in werkproces te houden
• Preventie klachten collega gipsverbandmeesters
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Isocyanaatbron in de gipskamer 

• Synthetisch gips: drager geïmpregneerd polyurethaan hars 
• Di-isocyanaten (MDI) component in polyurethaan hars
• Chemische allergenen > allergische luchtwegaandoeningen
• Sensibilisatie door inhalatie en/of huidblootstelling 
• Sensibilisatie na eenmalige hoge, of langdurige (zeer) lage blootstelling
• Klachten na een periode van blootstelling zonder klachten (latente periode)
• Daarna luchtwegklachten bij inhalatie van zeer lage concentraties
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https://www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-isocyanaten

Isocyanaten in SZW campagne 

& synthetisch gips
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Gevaar 

MDI – isocyanaat risico in niet uitgehard hars 
Monomeren (vrije moleculen) grootste gevaar

NCO groepen zeer reactief
Zeer laag vluchtig

Geen publieke NL grenswaarden
Europese grenswaarden:
0,02-0,05 mg/m3 TGG 8 uur
0,05-0,2 mg/m3 TGG 15 min

Advies gezondheidsraad (2018) 
1% extra risico op allergie: 
0,0001 mg/m3 NCO (inhalatie)
Dermale route in acht nemen

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/11/28/di--en-triisocyanaten
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Regulier werkproces  
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Werkproces in specifieke gevallen
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Blootstelling tijdens toepassing

Inhalatie
-beperkt bij kamertemperatuur
-mogelijk tijdens exotherme reactie nat aanbrengen
-stof blootstelling zagen
-aerosol blootstelling mengen 2 componenten

Ingestie
-hand-mond contact nat aanbrengen (vegen)

Dermaal contact en absorptie 
-activeren (spatten)
-aanbrengen (contact blote huid)
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Blootstelling beoordeling kwantitatief of kwalitatief?

• Grenswaarden met sensibilisatie als kritisch eindpunt?

Advieswaarde gezondheidsraad inhalatie (sensibilisatie): 0,0001 mg/m3 NCO 
Biologische index: 10 ug MDA/ liter urine (DFG) 

1umol DMA/mol creatinine (BGV) - benchmark

• Geschikte kwantitatieve meet- en analyse methoden?

Inhalatie methode beschikbaar - MDHS 25/3 
Detectielimiet hoog in relatie tot de grenswaarde
Gecompliceerd door verschillende methoden voor damp, aerosolen, stof

• Methode biologische monitoring beschikbaar  
Pearson et al (2013) MDA niet kwantificeerbaar in urine gipsverbandmeesters
Hamada et al (2018) Recovery MDA in urine lager dan op basis van absorptie verwacht

Meten in dit geval ≠ weten  kwalitatief onderzoek
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Bronmaatregel

Selecteer verband met minimale concentratie hars & 
Minimale hoeveelheid hars op drager
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Bronmaatregel

Verpakking geeft geen informatie !

Veiligheidsinformatieblad opvragen

“Trade secret” bij leveranciers bemoeilijkt 
het vergelijken van producten
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Voorbeeld interpretatie VIB
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Bronmaatregel

Neofrakt 
Iso 116/10 isocyanate component

Minimaliseer de toepassing van 2 componenten polyurethaan hars:
- Hoge MDI concentratie 
- Aerosol vorming tijdens mengen 2 componenten
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Technische maatregelen

Mechanische ruimte ventilatie 
-min 6 voudig ; TNO/college bouw en ziekenhuisvoorzieningen (2004)
-geen recirculatie van de afvoerlucht

Aanvullende lokale ventilatie 
-Ter hoogte van behandeltafels
-Tijdens mengen 2 componenten in werkplaats

Bronafzuiging op gipszagen

HEPA filters op stofzuigers schoonmaak
“anti- allergie stofzuiger”

http://publications.tno.nl/publication/34616666/W0Bu8f/bm116a.pdf
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Persoonlijke bescherming

• Gebruik nitril handschoenen min 0,01 cm  – verlengd manchet

• Experimenteer met dikte ivm smelten van handschoen

• Maak de huid direct schoon na contact met nat gips

• Gebruik een overschort wanneer redressie nodig is



16

Bewust werkgedrag

Voorkom huid contact tijdens aanbrengen(niet inklemmen)

Voorkom hand-mond contact (vegen)

Activeer met beleid (geen spatcontact)
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Even sparren

• Eigen praktijk ervaring met dit onderwerp?

• Inschatting effectiviteit maatregelen?

• Toegevoegde waarde kwantitatieve metingen – welke methode?

• Praktijk ervaring met biologische monitoring?
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Make a mental note

Behoefte beroepsgroep gipsverbandmeesters:

Arbeidshygiënische ondersteuning in:

• Voorlichting voor nieuwe en bestaande medewerkers

• Geharmoniseerde (meet)methoden en adviezen

• Aandacht voor dit onderwerp in regulier RI&E programma


