
lng ezonden brief
List of MAK en BAT values voor stof

(reactie op TtA 99 n r. 4 blz. 48)

Jongeneelen (IndusTox Consuk) verbaast zich er terechr
over dat bij het wijzigen van de Duitse Totaal en Fijn stof
MAKt naar Inhaleerbaar en Respirabel de waarden
numeriek zijn verlaagd. De verwachting is, gezien de
definities, dat de MAK's ten minste gelijk zouden blijven
(respirabel) of zelfs zouden roenemen (Inhaleerbaar),

Voordat we over het al dan nier verhogen ofverlagen van
een grenswaarde voor stof hebben, moeten we eerst dui-
delijk onderscheid maken russen de merhode van vast-
stelling van een grenswaarde, de meermerhode en de
hoeveelheid stof die kan worden ingeademd. Dic zijn drie
totaal verschillende dingen.

1 Het vaststellen van een grenswaarde gebeurt in
Nede¡land, na het doorlopen van de drie-traps procedu-
re, door de Minister. De grenswaarde wordt daarbij vast-
gesteld op basis van de schadelijkheid c.q. risico's voor de
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." na beoordeling van de haalbaarheid in de bedrij-

2. De hoeveelheid stof die wordc gemonscerd wordt
bepaald door de consrrucrie van de meetkop en de aange-
zogen hoeveelheid luchc.

3. De hoeveelheid stof die kan worden ingeademd is
onder andere afhankelijk van de concencracie in de lucht
en de ingeademde hoeveelheid luchc. Dit laarsre wordt
onder meer bepaald door de zwaaÍte van de we¡kzaamhe-
den.

Het beste is naruurlijk als alle drie deze Factoren exacr op
elkaar afgesremd zouden zijn. Dir geldr in enige mare
voo¡ de ingeademde hoeveelheid srof en de gemonsterde
hoeveelheid. De ingeademde hoeveelheid scof bepaaft hec
risico voor de we¡knemer. Stof mec een gering risico kan
een hogere grenswaarde hebben, stof met een groor risico
dienc een lage grenswaarde ce hebben.

De hoeveelheid ingeademde scof en de hoeveelheid sroF
die gemonsterd wordc kunnen meesral redelijk goed op
elkaar worden afgestemd. In de CEN norm 48 I zijn de
stoff¡acties die ingeademd worden mathemarisch vasrge-
legd. In de CEN norm 482 zijn de voorwaarden voor de
meetapparatuur vastgelegd. Uit her onderzoek, dac de
CEN werkgroep hieraan heefr gekoppeld, is gebleken dat
voor inhaleerbaar stof de meesre in Europa gebruikce
meetkoppen redelijk voldoen en de fracrie inhaleerbaar
scof,, binnen acceptabele greîzen, goed gemeten kan wor-
den.
Dit geldt ouerigens uoor respirabel stofin een nog grotere
lnate.

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (2001) nr 2

Door het gebruik van de IOM - kop wordr inderdaad
meer stof verzameld als b.v. bij de PAS 6 kop. Dic houdc
in de praktijk in dar als er gebruik wordt gemaakr van de
IOM - kop sneller de grenswaarde bereikr kan worden.
Dit kan cot gevolg hebben dac er eerder maatregelen
getroffen moeren worden.

Het is daarom nog niet nodig de grenswaarde aan re pas-
sen, aanpassing is alleen dan nodig als de gezondheidsri-
sicot groter worden.

\Øat becreft de Duirse MAK - waarden, is her inceressant
te achcerhalen wat de reden is om de waarden ce verla-
gen. De Duicse waarden lagen in her verleden ook a[ op
een lagere w¿arde dan hier in Nederland. In her begin
van de jaren negentig was de Duitse MAK voor z.g.
"Gesamrstaub" ( te vergelijken met de roenmalige
Nederlandse "Toraal" stof) 6 mg/mr regen bij ons l0
mg/mi.

- Het handboek "MAK und BAI \ùØerten'van de
Deutsche Forschungsgemeinschafr (DFG) in
Dusseldorf bevat gezondheidskundige advieswaarden,
vergelijkbaar met de Gezondheidsraad/V/'GD adviezen.

- Nog niet zolang worden deze DFG waarden op hun
technisch economische haalbaarheid getoetsr door de
tripartite MAK commissie van werkgevers werknemers
en overheid (ASG) en adviseert vervolgens aan de
miniscer.

- De Federale minister voor A¡beid beslist vervolgens en
publiceert in her Bundesa¡beidsblacc de grenswaarden
in de Technische Regeln für Gefahrsroffen TRGS 900
(MAK en TRK).

TRGS 900 vermeldt als oFficiële grenswaarde voor alge-
meen fijn stof 6 mg/m3 mer een referentie periode van I
jaar (Bundesarbeidsblatt 41 1995 6lz. 48). In 1997 advi-
seert DFG voor alveolair srof l 5 mglm3 te gebruiken
met een refe¡entie periode van 8 uurlll!

Om de verwarring re completeren benad¡ukr de DFG in
de27 ediùe van her handboek (1998) het belang van de
ultrafijne onoplosbare deeltjes (5 à l0 nanom€rer cor 200
nanomecer) voo¡ de gezondheid. Hierbij zijn her aanral
deeltjes (cot 10t deeltjes/cmr) en de concentrarie "opper-
vlak" (cm2 oppervlak/cmi lucht) zijn meer relevant dan
het gewicht.

De laatsce tijd kom je in de liceratuur af en roe be¡ichcen
tegen dac voor scoffen die vroeger onder "hinderlijk' scof
werden gevangen nu roch meer risicot onderkend wor-
den en dat de grenswaarden verlaagd moeren worden.

15



16 Tijdschrift voor tosgepaste Arbowetenschap (200i) nr 2


