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De spreiding in 8-uurs concentraties: lange termijn

GSD's in de chemische industrie; groot, groter, grootst
R. Vermeulen
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Door middel van deze brieÊwillen wij enkele kanrrekeningen plaacsen bij her arcikel van Scheffers, Marquarc en
Twisk over de spreiding in 8-uurs concentraries (Scheffers

coc bijna 600/o.In hec geval dac er waarden buicen hec
dececciegebied lagen (30 van de 48 dacasecs) is de GSD

berekend uit de waarden binnen hec derectiebereik. Hec
behoeft geen uicleg dac naarmace minder van de werkelijke
verdeling bekend is de nauwkeurigheid van de schaccing
van de GSD dramacisch aÊneemc. Nog belangrijker is dar
naar verhouding de hogere percenciele van de veronderstelde lognormale verdeling sreeds meer invloed kijgen op
de uiceindelijke scharcing van de GSD, wac leidc !o! een

al., 2000). De auceurs komen op basis van hun s¡udie
coc de conclusie dac de dag-cor-dag spreiding, gekarakceri-

ec

seerd in de Geomecrische Srandaard Deviacie (GSD) veel
groter blijkc ce zijn dan toc nu coe werd aangenomen. Als
reden voor dic Fenomeen geven de auteurs diversen redenen zoals een mogelijk veranderd bloorsrellingspacroon

(afnemende achtergrondbloocstelling en een sreeds verder
differenciërend cakenpakket) en de vroeger veel gebruikce
wors!-case meetscracegie. In deze brief willen wt1 graag
ingaan op de vraag oFde gerappor¡eerde GSD's in het
gereFereerde artikel nu werkelijk veel grocer zijn als coc nu
coe werd aangenomen.

systematische overschacting van de GSD. In figuur 3
zeIF zich.cbaar gemaakr, echler aan deze bevinding worden geen direcce consequencies
verbonden. In de Êrequenc door Scheffers ec al. (2000)
gerefereerde scudie van K¡omhouc et aI. (1993) werden alle
dacasecs met meer dan 25o/o van de waarnemingen buicen
hec dececciebereik vanwege de mogelijkheid coc verrekening niec meegenomen. In cabel I zijn de medianen van
de GSD verdeling voor de 48 dacasers uic her arcikel van
Scheffers ec al. (1993) gescracificeerd weergegeven voor

wordt dic ook door de auceurs

De auteurs besceden veel aandachr aan de gehanceerde
stringence criteria om de mogelijke vercekening in de GSD
schaccingen ce voorkomen. In de discussie wordr zelfs
gesceld: 'Hat uoor zoaer beþend dit de eertte serie gepubliceer-

dacasecs

de GSD| uan kngetermijn reehsen is die op groncl uan ¡trihte
criteria urij gesteld han worulen uan onderscltatting en andere
uertehening". Eén van de eisen die hierbij gehanceerd wordc
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met geen waarden buicen hec dececciebe reik (0%
dacasecs mer minder d¿n 25o/o van de waarden

s LOD),

buicen hec dececdebereik (0 < LOD < 25o/o) en dacasers
me! meer dan 25o/o van de waarden buicen hec de rectiebe-

van de GSD verdelingen gescracificeerd weergegeven voor dacase¡s mec 0ol0, minder dan25o/o en meer dan
t0; *** P<0,001).
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t-test cen opzichce van da[asets me! meer da¡25o/o van de waarden buicen her dececciebereik
is dac minsrens 20 mecingen in hec derecciegebied moec
liggen. Hierbij wordc ech¡er impliciet roegesraan dac her
percentage waarden onder de dececcielimiec kan oplopen
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reik (LOD >25o/o).
Ui¡ de cabel valc duidelijk op

ce

maken dac er een syscemaGSD voor de

cische overschacring plaacsvindc van de
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dacasets met meer àan 25o/o van de waarnemingen onder
de detectielimiet. Deze overschatting is ook al waar !e
nemen voor de dacasecs mer minder dan 25o/o van de
waarden buicen het detectiebereik. Echcer deze mediane
GSD is niet signifìcant verschillend van de mediaan van
de datasets mer 0o/o onder de detectielimiet (c-tesc;
p=0,15). Indien we her crirerium van lGomhout et al.
(1993) van minder dan25o/o van de waarden buicen het
detectiebereik aanhouden, dan daalc de mediane GSD van
de overgebleven datasecs (n=31) van 5,5 naar 4,9.

tussenpersoonsvariantie component (1.45 vs. 1.39)
(IGomhout er a.1., 1993).

Gebruiken we de gevonden relatie tussen de duur van de
observacieperiode en gerapporteerde GSD's dan kan worden berekend dat de mediaan van de voor crend gecorrigeerde GSD verdeling, voor de 31 datasers met

minder

dan25o/o van de waarden buiten her detectiebereik, neer
komt op 3.1 (95o/o CI 2.9 - 3.2) mer een range van 1.2
cot 10.7. IGomhout et al. (1993) rapporteerde een medi-

GSD voor gassen en dampen in de chemische
industrie van2.65. De gesuggereerde verschillen tussen de
langetermijn GSD's lijken enorm mee re vallen en zullen
voornamelijk het gevolg zljnvan onzekerheden in de GSD
schatting door een hoog percenrage aan waarden buiren
het detectiebereik en niet-starionaire bloorstellingsdaca
verzameld over een periode die meer dan I jaar beslaar.
Natuurlijk is de correctie van de GSD's gebaseerd op de
gevonden relatie mec de duur van de meerperiode
onnauwkeuriger dan een adequate correctie van de crends
in de originele data. \Øe willen hierbij de auceurs dan ook
aanmoedigen om een adequate check op t¡ends in hun
data uit te voeren zodat een betere schatcing van de werkelijke langetermijn GSDI mogelijk wordr. Een alcernatief
zouztjn de datasets ter beschikking te stellen, waarna met
geëigende sofrware de lange cermijn GSD, gecorrigeerd
voor lange termijn t¡ends in bloorstellingconcen[raries
geschat kan worden.
aan voor de

Een andere eis die de auteurs aan de datasecs stelde is dac
de datasets geen trend in de cijd vertonen. Dit is van
belang aangezien de langetermijn GSD mogelijk overschat
wordr indien het een niet-stationaire blootscellingssituacie
betreft. Opmerkelijk is dat van de 72 beschikbare meetseries in de scudie van Scheffers ec al. (2000) geen enkele
serie een trend in de tijd liet zien. Symanski et al. (1998)
bescudeerde 696 longitudinaal verzamelde datasets op de
aanwezigheid van trends in de cijd. Van deze 6yna700
datasecs ve¡toonden 78o/o een neerwaartse trend in de cijd
variërend van 1 coc 620/o per jaar. Dat geen van de onderzochce datasecs afkomstig van koploperbedrijven in de

Nederlandse chemische indust¡ie een trend in de tijd vertoonde mag op zijn minsr opmerkelijk worden genoemd.
Tê meer omdat een regressie analyse tussen de duur van de
observatie periode en de logaritme van de GSD, voor de
31 datasets me t minder dan 25o/o van de waarden buicen
het decectiebereik, een duidelijk verband laat zien tussen
de duur van de meetperiode en gerapporteerde GSD's
(Täbel 2).

Tenslotte willen wij de opmerking van de aureurs dat de
kans op vertekening door selecrie bij enkele reeksen van de

Tabel 2. Relatie tussen duur van de meetperiode en Iog(GSD) gecorrigeerd voor de verschillende chemische agenria (datasets
n=31) (R = 0,86).
P-waarde
ß (se¡
(in
Duur van de observatie periode
0,05 (0,018)
0,012
iaren) '
a
In het regressie model werden de agentia als dummy variabelen opgenomen. In dir model bleken de agenriâ een significante invloed (p<0,0001) te hebben op de log(GSD)
(Proc GLM SAS V8.0).
Hoewel dic geen formeel bewijs is dat de datasecs niet scationair waren, is hec wel een teken aan de wand. De
gevonden relatie impliceert namelijk dat een zeer sterke
daling van de blootstelling in de tijd in de onderzochce
datasets aanwezig is geweest. Deze bevinding komt overeen met wa! verwacht mocht worden op basis van de toc
nu loe onderzochte longitudinaal verzamelde datasets
(IGomhout en Vermeulen, 2000). In een heranalyse van
de datasecs uit de studie van lGomhouc ec al. (1993)
gestrarifìceerd voor scudies mer een looptijd langer dan I
jaar wordt een zelfde vertekening van de langecermijn
GSD gezien (Tabel 3). Het combineren van bloocscellingsgegevens verzamelt over een periode van langer dan een
jaar lijkt in beide studies roc een verrekening in de GSD re
leiden. Deze vertekening manifesreert zich voornamelijk in
de van-dag-coc-dag variatie (1.85 vs. 3.30) en niec in de

\øAUNC

database vrij groot is aanvechten. Hec volgende
citaac komt uit één van de vier originele TNO-rapporren
(van Hemmen ec al. 1987, van der Tuin ec al. 1987a-c)
waar doormiddel van de verwijzing Geuskens ec al., 1992
in het arcikel naar verwezen wordt: "Het onderzoeþ is uitgeuoerd

bij 27 werþnemers die betoþþen waren bij

het

produc-

Dit

waren zowel d.e werþnemer¡ werhzaam op de in
genoemde uerkplekhen ab de werþnerners die regelmatig in de
tieproces.

productiehal werþen zoals timmerlieden, banÞwerÞer magazijnbedienden en produktiechef De uinoering uan het onderzoeþ streþte zich uit ouer drie niet aaneengesloten dagen per
werþnemer. Het aantal werþnemers was te groot om in ëén
dag te bemonsteren, zodat twee groepen werden samengesteld,
De meetdagen uoor groep 1 (werhpleh 1,2 en ouerigen) uaren

3, 5 en ll d¿cember 1985 enuoorgroep 2 (uerbpleh 3,4,en
5) waren dat 4, I0 en 12 december 1985. " Hec zal duideGeomeuische s tandaard deviacie

Studie
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lijk zijn dat hier geen

sprake is geweest van een zogenaamde "worst-case" meetstracegie. Van vertekening door selectie door bewusc metingen te doen als bepaalde
werkzaamheden oFtaken door de werknemers werden verrichc en door het niet meenemen van andere caken (met
andere blootstelling) die de betrokken werknemers ook

verrichtten, zoals door de auteurs wordt gesuggereerd, is
bt1 deze meetserie niet aan de orde. Hetzelfde geldt overigens ook voor de andere drie bedrijven in het onderzoek
van TNO-MBL en het gerefereerde onderzoek van de
Landbouwhogeschool (Visschers er a1.,1989). In hec verslag van Visschers et al. lezen we: "Tijdens de meetperiode
werd door middel uan percoonlijhe stofmonstername geduren-
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de een weeþ dagelijþs de blootstelling bepaald. Per weeþ wer-

den ongeu eer I 5 w erþnemers b emeten, tailleheurig uerdze ld
ouer de drie expositiegroepen."Hec is dan ook niet verwonderlijk dat de mediane GSD van 1,73 voor deze 10 groepen (Groups 12 U 13 (beiden lijnmonteurs) en 104-111

in IGomhout et al. (1993) niet signiûcant afwijkt van de
mediane GSD van 1,87 voor alle binnensitutaties in de
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database.
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