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Samenvatting

In de recent verschenen beleidsnoca'Strategienota

Omgaan mec ScoFfen' (SOMS) wordt een bedrijfsover-

sdjgende benadering voorgesteld om tot beheersing van

chemische belasting ce komen. Een belangrijke doel-

stelling van het nieuwe stoffenbeleid is hec bevo¡deren

van de vervanging van gevaarlijke door minder gevaat-

lijke scoffen, wanneer er geschikte alcernacieven

beschikbaar zijn. Dir streven vraagt om een nadere

invulling van het substicutieprincipe. Een valkuil brj

subscicuciebeleid is dac voornamelijk intrinsieke
gevaarseigenschappen van stoffen worden meegewogen,

terwijl ook intrinsieke blootstellingeigenschappen en

procesgerelateerde aspecten van belang zijn. Bovendien

kan vervanging oF eliminatie van e€n chemische stof op

een werkplek niet beschouwd worden als een gei'soleer-

de lokale maatregel, maar is van invloed op een keten

van werþlekken die samenhangt met de levenscyclus

van de scoFofeen product daarvan. In dic artikel wordt
onder de noemer 'integrale werkplek effecten evaluatie'

een raamwerk geschetst die de invoering van nieuwe

stoffen kan voorbereiden, begeleiden en achcerafevalu-

eren. De basis van dit raamwerk wordt gevormd door

de gedachre dac alleen een holistische benadering van

het substi¡utie-principe tot'arbovriendetijke' producten

en s¡offen kan leiden.

TieÂvoorden : substitucie, stoffenbeleid, levenscyclus

Abstract

A new proposal for a strategy on chemical policy
(SOMS) has been presented which emphasizes the res-

ponsibiliry of companies with respect co chemical safe-

ry along the manufacturlng chain (tife cycle). An
important objective is to encourage che subscitucion of
dangerous by less dangerous substances where suicable

al¡ernatives are available. Yet, as a result ofsubsticucion
risks to worker health and ocher unintended side-

effeccs can be displaced to ocher work environmen[s
(and cheir populacions) in the product life-rycle. In
addirion, risks associated with a product can be trans-
Éormed to other chemical risks, ocher work-relared risks

(e.g., noise, ergonomics) and can even affecc social and

organisational aspects. An incegraced approach and

broad perspective is therefore required to ensure 
^ 

mea-

ningful assessment prior co substitution of chemicals or

produccs. To assess these side-effects or'impacts' a

syscematic procedure is required, in this paper referred

to as an 'integrated workplace impact assessment'.

lnleiding ben voor her veilig gebruik van stoffen en produccen

binnen de eigen onderneming maar ook daarbuicen.

Ondanks de duidelijke verschuiving van een traditione- Scoffen doorlopen een levenscyclus van grondscofonc-

le induscrieel georiënceerde economie naar een kennis- ginning tot productie, discributie, toepassing en afual-

incensieve samenleving met de diensrverlenende seccor beheer en alle schakeis van de keten moeten gezamen-

als zwaarcepunt, laten scudies zien dac op de huidige lijk veranrwoordelijk zijn voor mogelijke gevaren en

werkplek nog altijd een groot aantal mensen met een risicot van die stoffen. Dic wordt ook wel aangeduid

diversiteir aan chemische scoffen werkt fBrandorff ec als kecenveranrwoordelijkheid. Niet alleen in
aI., 1995, Kauppinen ec al., 20001. In de Nederlandse Nederland maar ook in diverse incernacionale kaders

indusrrie gaar hec om ettelijke cienduizende scofnen. wordt discussie gevoerd over een nieuw stoffenbeleid.

Hec beheersen van chemische belasting moec dan ook In EU verband zijn veryeL)kbare beleidsonrwikke [ingen

gezien worden als een kerntaak van de arbeidshygiene. te lezen in hec zogenaamde 'wicboek [Europese

In de recent verschenen beleidsnota'strategienoca Commissie, 2001]. De nieuwe beleidsonmikkelingen

Omgaan mec Scoffen' (SOMS) wordt een bedrijfsover- me! een prominence rol voor de 'levenscyclusbenade-

sdjgende benadering voorgesteld om tot beheersing van ring' van scoffen, zullen ongerwijfeld invloed hebben

chemische belasdng te komen IVROM, 2001]. op de coekomscige onrwikkelingen van de arbeidshy-

Bedrijven worden geacht niet alleen aandacht te heb- gienische professie lMoney, 2002].
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Een belangrijke doelstelling van het nieuwe stoffenbe-
leid is hec bevorderen van de vervanging van gevaarlijke

door minder gevaarlijke scoffen, wanneer er geschikte

alcernatieven beschikbaar zr1n. Dit streven vraagt om
een nadere invulling van het substitutieprincipe.
Substitu¡ie van stoffen is een problemaciek die bestaac

uit vele facetten, waarbij bescherming van de gezond-

heid van de mens en het milieu voorop scaat. Maar ook
de technische en economische haalbaarheid en maat-
schappelijke acceptatie spelen een cruciale rol; hoe kan

de gewensce funcrionaliteic van de stof behouden blij-
ven zonder deze stof ce gebruiken? Hierbij kan worden
aangetekend dac 'gewensr' niet hetzelfde is als 'gelijk.
In sommige gevallen kan een stof minder goede maar

toch 'voldoende' prestacies leveren om zo een inceres-

sanc alternatieÊ te zijn [Goldschmidt en Filskov, 1990].
Substitudebeleid is dus zeer complex en zal aandacht

moeten hebben voor al de hierboven genoemde aspec-

ten. In dic arcikel wordc de evaluacieproblemariek met
betrekking toc één van deze facetcen, namelijk de con-
sequenties van vervanging van een stofvoor de gezond-
heid van werknemers, nader uicgewerkt onder de noe-

mer 'integrale werkplek effeccen evaluarie'.

Wat is een integrale werkplek effecten evalu-
atie?

De 'integrale werkplek effecten evaluacie' is een nieuw
concept dat door Rosenberg et al. [2001] is geïncrodu-

cee¡d. De methodiek kan gezien worden als een vorm
van beleidsondersteunend onderzoek die er op gericht
is een zo volledig mogelijk beeld re schetsen van veran-

deringen in arbeidsomstandigheden als gevolg vân een

bepaalde incerventie. Terwijl deze methodiek nog
onontgonnen terrein is mec becrekking tot arbeidsom-
standigheden, is een vergelijkbare benadering mec

berrekking cot de invloed van overheidsbeleid op de

volksgezondheid ('health impact assessments') in een

verder gevorderd sradium llock, 2000].
De 'integrale werkplek effeccen evaluatie' bestaat uic

een combinatie van onderzoeksactiviteiten die op een

gestructureerde wijze de invoering van interventies kan
voorbereiden, begeleiden en achteraf evalueren. Er is
geen sprake van een goed gedefinieerde en vastomlijn-
de methodiek, maar van een raamwerk dat per si¡uacie

anders kan worden ingevuld. Elementen als een goede

kennisinfrascructuur, valide databestanden, voo rspel-

lende modellen en surveillance programmat zijn van

belang voor de invulling van dit raamwerk. In deze brj-
drage wordt het belang van zo'n raamwerk gepresen-

ceerd in de context van de substicutie problematiek.
De basis van een integrale effecten evaluatie wordt
gevormd door de gedachce dat 'de werkplek' een com-
plex sysceem is me¡ onderling samenhangende factoren
en actoren. De schijnbaar eenvoudige vervanging van

een stof kan op indirecce wijze veranderingen roc

gevolg hebben in her gehele spectrum van arbeidsom-
scandigheden. Rosenberg e.a. [2001] beschrijven de
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neveneffecten die opcraden na eliminarie van het pesti-
cide Alar in de Verenigde Staten. Terwijl risico's als

gevolg van Alar blootstelling uiteraard verdwenen, ont-
stonden nieuwe onbedoelde effecten zoals ergonomi-
sche problemen voor appelplukkers, toegenomen stress

onder werknemers in de boomgaarden en bloocscelling
aan potente neurotoxische stoffen bij werknemers en
wellicht consLrmencen. In tabel I worden nog enkele
andere praktijkvoorbeelden gegeven van deze 'substitu-

tie-paradox'. Ook de verplaatsing van arbeidsgerelateer-
de risicot naar milieueffecten (en vice versa) kan een

probleem vormen bij vervanging (Sørensen en

Petersen, 1992), maar dic wordt in deze bijdrage niec

verder uitgewerkt. De prakdjkvoorbeelden maken dui-
delijk dat de introductie van arbovriendelijke produc-
ten en stoffen om een holistische benadering vraagt.
Het holiscische karakter van een integrale werkplek
effeccen evaluatie becreft cwee aspecten die hieronder
verder worden uitgewerkt, namelijk een brede evalua¡ie
van de aard van de (soms onverwachce) effecten die
kunnen optreden en de reikwijdte van de gevolgen.

Aard van de effecten: keuze van ind¡catoren

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de belangrijksce
rype indicatoren die samen het gehele spectrum van

veranderingen beschrijven die door subsrirurie op de

werkplek kunnen oprreden. De indicatoren kunnen
worden onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen;
l) intrinsieke gevaarskenmerken, 2) incrinsieke bloot-
stellingkenmerken en 3) niet inhe¡ent aan de srof gere-

lateerde werkplekkenmerken (proces, taken of gedrag).
Een belangrijke valkuil bij substitutiebeleid is dat voor-
namelijk incrinsieke gevaarseigenschappen van stoffen
worden meegewogen. Vervanging brengt echcer een

cocale beoordeling van alle drie de rypen indicaroren
met zich mee.

De toxiciceit ligt besloten in de chemische struccuur
van een stof en daarmee is dit een intrinsieke eigen-
schap van een chemische verbinding. De coxiciteit kan
in sommige gevallen kwantitatief worden uitgedrukc en

onderbouwd mec dosis-respons informarie uit bijvoor-
beeld valide epidemiologische studies. Dergelijke een-
duidige sicua¡ies zijn echcer eerder uitzondering dan
regel en vaak is sprake van een meer globale classifica-

tie. In Engeland is in het kader van COSHH-essencials
een zogenaamde 'risk-banding' benadering voor inhala-
toire risico's uitgewerkt, die een generieke classificatie

van scoffen met betrekking tot schadelijkheidkenmer-
ken mogelijk maakt [Brooke, 1998]. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van gecomprimeerde toxicologische
informatie in de vorm van R-zinnen. Analoog aan het
doo¡ de HSE onrwikkelde systeem voor inhalatoire
risicot is een vergelijkbaa¡ classificatiesysteem op basis

van R-zinnen onrwikkeld met de dermale route als uit-
gangspuntJ zodat inhalatoire en dermale ¡isicot mec

elkaar kunnen worden vergeleken [Brouwer e.a.,

2001]. Een andere methodiek om incrinsieke gevaârs-
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Tabel 1' Enþele uoorbeelden uan subsütutie urrn stoffen en bientit uo,rtuloeiende neuen-fficten op de werleplele.

glycidylechers kunnen reiden tor loename van huidprobremen.

aspeccen. worden nadelig beinvloed.
e kan leiden cot gladde v'Íoeren.
toenemen als gevolg van her gebruik

Vrrvanging van crich loorerhyleen
door aikalische producren voor
onwerting [Antonsson, I 995].

Vervanging van fungiciden in
Canadese houcinduJrrie [Teschke e.a.,
19941.

In troducrie van wacer-gedragen
producren in de polyuierhain
indusrrie lAnronison, t 995J.

Verva nging van her besrri jdingsmiddel
Alar door andere middelen IRãsenberg
e.a.,20011.

Vervanging van reguliere
besrrijdingsmiddelen door biolosische
bestrijdingsmiddelen IPal, 200 t ]l

åÍT..'gr.t op
anol in een

kopieermachine fab¡iek
[Verschoor en Reijnders, 2001].

In sommi.ge gevallen leidr dic roc lawaaioverlasr (>g5dB(A)) door
rìet gebrtlk van een ander productieproces.

Incroductie van nieuwe fungiciden in de Canadese houtindusrrie
cussen 1987-1990 leidde onder andere rot een roename van huid_
i¡riraries en verbrandingsverschijnselen.

Deze inrerventie resulreerde ìn her gebruik van benzineproducren
om kunststof mallen in een lacer ,rå'di,r^ van hec t;"¿;rì.t;;;;schoon ¡e maken.

De nieuwe ergonomischeen de boomfaarden en
toc

PU .g:ç1, onderzochte werknemers is een allergie voor biologische
bescrijdingsmiddelen geconscareerd

De alce¡nacieve scoffen acelon en erhanol zijn onwlamb aar enlof
explosief,

eigenschappen globaal re wegen is bijvoorbeeld het zo-
genaamde Column model [BIA, 2002]. Een branches-
pecifiek clas en
heefc recent

gebruik van

middelen in
20021. Door in her begin van de
produccketen melijk bij de produ-
cen!, worden n becrokken bij de
productonrwi
Onder de intrinsieke bloocsrellingkenmerken verstaan
we de fysisch-chemische eigenschappen van een scoÊdie
de potenciële bioorscelling bepalen: we kunnen hierbij
denken aan de srofûgheid van een producr [Chung en
Burder¡, 19941, de vluchrigheid van een chemische srof
fMaidmenc, 1998] of de permearie van een srof door
de huid [\Øilschur e.a., 1995]. Deze inrrinsieke bloot-
stellingeigenschappen worden o.a. gebruikt in het
EASE model lFrair, 1996] en her bloorstellingmodel
dat deel uicmaakt van COSHH Essenrials fMaidment,
I 9981. Verschuivingen in inhalacoire blootscellingpo-
tencie als gevolg van subsciturie kunnen ook in kaarr
worden gebrachr met bijvoorbeeld verdampingsmodel-
len zoals SUBTEC [Olsen e.a., 1992, Gijsbers en
Brouwer, 20001, cerwijl de OAR- benadering een inre-
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ressanre methodiek is waarmee gecombineerd de
inc¡insieke bloorstelling én toxicireirkenmerken van
oplosmiddelen worden uicgedrukt en geëvalueerd
[Brouwer en de Pacer, 200I]. Mer behulp van he! com-
pucermodel SKINPERM kan een scharting gemaakc
worden van de mate van permearie van stoFfen door de
huid f!Øilschut e.a., 19951. Ook karakreristieken als de

2003; van \wendel de Joode e.a.,20031.
In her geval van complexere subs¡iru¡ies die ook incer_
Êereren mec de procesvoering van een bedrijf(stak)
fZwaard, 1993; Goldschmidr, 1993; Anronsson,
19951, moeren ook indicaroren worden meegewogen
die niec inherenc gerelaceerd zijn aan de stof.
Veranderingen in h voerd,
technische aanpassi als
gevolg van de subst ander
blootstellingprofiel. Modellen die de invloed van deze
aspecten op de inhalatoi¡e bloorscellìng kunnen voor-
spellen, zijn in beperkre mare aanwezig [zie bijvoor-
beeld Boleij e.a., 19951. Generieke modellen voor der-
male bloorstelling zijn voor een groor deel nog in onr-
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þaart te brengen.

Veranderingen in intrinsieke gevaarseigenschappen

van een stof:
- gifcigheid;
- brandbaarheid/on rylofbaarheid.

Veranderingen in intrinsieke blootstellingeigen-
schappen van een stof:

- vluchdgheid;
- stoffigheid;
- potenciële permeatie door de huid.

Veranderingen in proces, taken ofgedrag:
- determinanten van chemische bloocstelling;

- andere kridsche omsrandigheden (b.v. veiligheid,
lawaai, etc.).

Tabel 2. Indiçatoren die uan belang zijn orrt ueranderin-

gen op de uerkpleh als geuoþ uan sttbstitutie in

wikkeling fzuS KOFDE RM] .'Verkplekveranderingen
die opcreden bij deze complexe vorm van subscitucie

kunnen natuurlijk ook ingrijpen op andere rypen
arbeidsomstandigheden: denk hierbij aan het gehele

scala van bijvoorbeeld biologische facto¡en tot veilig-
heid of welzijn aspecten. Bij hec invencariseren van

deze andere arbo-risico's zou men cer wille van de een-

voud kunnen kiezen alleen knelpuncen ce selecteren die

het meest in hec oog springen (bijvoorbeeld 'Iawaat-

overlas t'). D eze zo genaamde "kri rische omstandighe-
den" [Terwoert, L994] kunnen dan betrokken worden

bij de afweging van de alternacieve scoffen.

Reikwijdte van de effecten: locatie, populatie
en tijd

Locatie, populade en djd worden in de arbeidshygiene

en epidemiologie algemeen erkend als de 3 dimensies

waarbinnen bloocscelling en risico kunnen variëren. Dit
concept is vreemd genoeg bij de implemenratie en eva-

luatie van nieuwe stoffen op de markc minder vanzelf-

sprekend. Met name wanneer de procesvoering veran-

dert moet men er op bedachr zrln dat risicoprotelen
kunnen verschuiven naar andere populaties ofbedrij-

Tabel 3. Wrschillende niueaus urtn complexiteit bij substitutiebeleid.

ven in de stofkeren. Bovendien is de kwantificering van

een effect in maac en gecal afhankelijk van hec cijdper-
spectief dat men kiesc. Hieronder volgen rwee voor-
beelden om ce illustreren welke invloed een verkeerde

keuze van het perspectief kan hebben.

Hec uitbesteden van iuil' werk vormt een interessante

casus om de beperkingen van een lokale benadering ce

illustreren. 'Outsourcing' kan vanuic het beperkte per-
spectiefvan individuele bedrijven gezien worden als

een vorm van eliminacie, cerwijl hec duidelijk is dat
slechts sprake is van een verschuiving van de chemische

belasting naar een andere populatie ofwerkplek. Een

verplaatsing van (onderdelen van) het produccieproces

naar bijvoorbeeld minder onrwikkelde landen met een

geringer technologisch peil en arbeidshygiënische inÉra-

structuur, zal zelfs coc een globale verslechcering van de

arbeidsomstandigheden leiden [IGomhouc en

Vermeulen, 20001. De complece impact van interven-
tiebeleid blijkt niet rerug te vinden door middel van

evaluatie op lokaal niveau, maar wordc alleen maar hel-
der doo¡ een beschouwing van hec geheel van bedri.jven

in de keten. Hec bovenstaande kan gezien worden als

een relatief extreme casus. Mechanismen die bij een

werkplekincerventie leiden tot meer sub¡iele verschui-
vingen van risico's naar ande¡e populaties en bedrijven
in de levensketen van een stofzijn echter zeker niet
ondenkbaar.

Een voorbeeld van een andere orde betreft de verande-

ring van de omvang van een effect door het hanteren

van een andere tijdhorizon. Men kan denken aan de

vervanging van een sto[, waarbij de alternacieve stof dui-
delijk andere funccionele eigenschappen heeft .

Bijvoorbeeld een nieuwe verf die verkozen wordt van-

wege geringere intrinsieke risico-eigenschappen maar als

negatief aspecc een minder gunstige conserverende wer-
king heefc. Dic hypothedsche geval van substitucie kan

leiden tot lagere risicot voor werknemers tijdens het
toepassen van deze verf. De gezondheidswinst zal echter

minder eenduidig zijn vanuit een breder cijdperspectief,

aangezien behandelde objecten frequenter opnieuw
geschilderd moeten worden. Het risico per toepassing

wordc dus minder, terwijl het cocaal aantal risicomo-
men[en in de djd toeneemt. In dergelijke situacies is het
aan ce raden de evaluatie te standaardiseren naar een uit
de levenscyclusanalyse bekend begrip 'functionele een-

Alternatieve scoF introduceert veranderingen mer berrekking coc:

Proces,

caken oF Reikwijdce van

gedrag hec effecc'

heid'. Om te beoordelen oF

het op de markt brengen van

de nieuwe verf zinvol is, zou

het risico per functionele
eenheid vergeleken kunnen
worden voor bestaande en

alternatieve producten; het
risico dac optreedt en de

omvang van de populatie 'at

risk die onrstaâc bij her schil-

deren én het onderhouden
van een object gedurende bij-
voo¡beeld l0 jaar.

Niveau van

complexiteit

Intrinsieke
gevaars

kenmerken

Intrinsieke
blootscelling
kenmerken

I
2

J

4

Ja

Ja

la
Ja

Nee

Ja

Ja

la

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee Nee

I Verschuiving van risico naar andere populaties, bedrijven oftijdperioden
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Afwegen van effecten

Zoals uit het voorgaande duidelijk wordt, kan de ver-

vanging van een stofvariëren van een heel eenvoudige

ingreep tot een complex geheel van met elkaar sarnen-

ha-ngende veranderingen op de werkplek. In deze bijdra-
ge onderscheiden we 4 niveaus van complexiteic die in
de vorm van een macrix zijn weergegeven in tabel 3. De
meest eenvoudige substitutie betreft de vervanging van

een bestaande door een alternatieve stof, waarbij alleen

de toxiciteit verschilt (niveau 1). Afwegingen worden
minder eenduidig wanneer door de substicutie ook ver-

schuivingen in de intrinsieke blootscellingkenmerken

plaatsvinden (niveau 2) en bovendien technische veran-

deringen op de werþlek noodzakelijk zijn (niveau 3).
De mace van complexiceit van een subscicucie neemt ver-
der ¡oe als verschuiving van effeccen optreden naar ande-

re populades, werkplekken of rijdperioden (niveau 4).

Om de beoordeling te stroomlijnen is hec noodzakelijk
de aandachc alleen te richten op mogelijke verschillen

tussen alternatieve stoffen. Op niveau 1 kan dus volstaan

worden met een 'eenvoudige' evaluatie van de gevaarsei-

genschappen. Bij subsdtutie op hogere niveaus zullen
echcer steeds meer aspecten aan bod moeten komen en

is een 'incegrale werkplek effecten evaluatie' aan te

raden. Met andere woorden een brede evaluatie van alle
(neven)efiFecten die kunnen optreden in de gehele keten
van de scofi Dic houdt in dat soms moeilijke keuzes

moeten worden gemaakt. tffelke balans moec gevonden

worden tussen bijvoorbeeld verlaging van inhalatoire
chemische belascing ten koste van een coename van de

dermale bloocstelling? Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld
bij een substitutie op niveau 3 de constatering dat de

toxiciteit van de scof gereduceerd wordc met hec gegeven

dar bij dezelfde incerventie door procesveranderingen de

kans op lawaaiove¡last kan toenemen? Bt1 zeer complexe

subsdcucies zal ook het afwegen van belangen tussen ver-

schillende sub-populacies aan de orde moeten komen.

Mag de globale risico-reductie binnen de levenscyclus

van een stof cen koste gaan van een verhoging van risico-

t in een kleine subpopulade [Vineis, 2000]?

Panklare algoritmen voor deze dilemma's zijn niet voor-
handen. Het is bijna ondoenlijk om het vergelijken van

alte¡natieve stoffen te doen op basis van één numerieke

risico-expressie of arbovriendelijkheid-score. Dic kan

bovendien contraproductief zyn, omdac hec aggregeren

van scores op heel verschillende effecten meer vragen

oproept dan beantwoordt. Hec vergelijken van appels

('chemische belasring in populatie A) mer peren
('lawaaioverlast in populatie B') leenc zich niec voor een

puur kwantitatieve beoordeling. Juisc een expliciete

beschrijving van de verschillende effeccen laac meer

ruimte voor beleidsmatige afivegingen en verhoogt de

transparan[ie van de uiceindelijke keuze.

Het uirspr:eken van een oordeel over de 'arbovriendelijk-

heid' van een alternatieve stofwordt nog eens extra

bemoeilijkt door de dimensie onzekerheid die vaak aan-

wezig is in een effecten evaluatie. De meeste databestan-
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den, modellen en 'experr-judgements' hebben een gerin-
ge vaiiditeit of deze is moeilijk in te scharten, zodar een

prospectieve effecten evaluade, dac wil zeggen vóór de
introductie van een nieuwe scof, erg moeilijk is. \Øe ver,
wijzen naar vakliteracuur als her gaat om srrategieën voor
hec incerpreteren van en omgaan met dergelijke onzeker-
heden in risicobeoordelingen fzie bijvoorbeeld Morgan
en Hen¡ion, 1992]. Mede de mate van onzekerheid in
de prospectieve analyses kan dan een bepalende facror
zijn bij de vraag ofook een evaluacie ná inrroductie van
een scof op de markt noodzakelijk is.

'Postmarketi ng survei I lance'

Een retrospectieve effeccen evaluatie kan ook wel aange-

duid worden met þostmârketing surveillance'. Deze
cerm is al decennia lang gangbaar in de literatuur over
bijwerkingen van geneesmiddelen, maar heeft nog nau-
welijf<s invulling gekregen als het gaat om cle inrroducrie
van nieuwe stoffen in de arbeidssfeer. Surveillance kan

gekenschetsc worden als een manier om systemetisch
info¡matie te verzamelen met becrekking rot gezond-
heidsproblemen in een bepaalde populade, deze re scree-

nen en analyseren, te interpreteren en om de informatie
op geregelde basis en in adequare en begrijpelijke vorm
te verspreiden [Rothman en Greenland, 1998].
Bedrijfsspecifieke evaluacies als de RI8¿E, blootstelling-
metingen of bijvoorbeeld resulcacen uit PAGO kunnen
in theo¡ie nutcige instrumenten zynbij surveillance acri-
viteicen. Het is echcer helder dac voor þostmarketing
surveillance' informacie op een hoger aggregatieniveau
wenselijk is, zoals op sectorniveau ofvoor een levenske-

ten van een scof, Hec ontsluicen en samenvoegen van
informatie bij individuele bedrijven en arbodiensten

vindc in Nederland momenceel nauwelijks plaam.

Bovendien is deze benadering alleen zinvol als de

regisrracie van gegevens op een gestandaardiseerde wijze

plaatsvindt. De prakcijk leert dat dic vaak niec het geval

is; een kleine inventarisacie van bloo¡scellinggegevens

binnen het EU risico-evaluatie proces van indust¡iële
chemicaliën laat bijvoorbeeld zien dat een aanzieniijk
deel van de meetseries niet aan minimale kwalireitseisen

voldoet fTelemans et al. 2002a.b].
Anderzijds moeten bestaande algemene monitoring pro-
grammat cen aanzien van gezondheidseffecten worden

genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regiscracie en

signalering van beroepsziekten door her NCVB [Van der
Laan,2002l of incernationale varianten als S\X/ORD oF

EPI-DERM [Meredith en McDonald, 1995). Dergelijke
registratiesystemen kunnen een signaleringsfuncrie heb-
ben voor negarieve effeccen van nieuwe stoffen op de

markt. Methodologische problemen mer berrekking ror
ondermelding door arbodiensten bij her NCvB maken
het interpreceren van trends echter zeer moeilijk.
Naast een 'passieve' benadering op basis van reeds

beschikbare gegevens en monitoring programmab, kan
ook op 'actieve' wyze aan postmarkering surveillance
worden gedaan door hec opzetten van beschri.jvende sur-
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veys of epidemiologische studies na de introducde van

een nieuwe stof op de markt. Gezien de huidige proble-
men ten aanzien van de kwaliteic van bestaande gegevens

en monicoring programmat, Iijkt dit momenteel de

meest valide methode om nieuwe trends te signaleren.

Toekomstige ontw¡kkel¡ngen

De nieuwe impulsen vanuit milieu- en arbobeleid vra-

gen een andere houding ten aanzien van de chemische
stoffen problematiek. Het ligt voor de hand dat de aa¡-
dacht steeds meer zal komen ce liggen bij hec arbo-vrien-
delijk onrwerp van producten en dus hec succesvol zoe-

ken naar mogelijkheden voor substitutie. De kernge-

dachte van deze bijdrage is dat een verkeerd beeld kan

ontstaan van de consequenties van substitutiebeleid als

onvoldoende rekening wordt gehouden mec de com-
plexiceit van arbeidsomstandigheden op de werþlek.
Een gestructureerde voorbereiding en begeleiding van de

introductie van nieuwe scoffèn lijkt essenrieel om re

komen loc een meer transparan¡ substituciebeleid, waar-
bij voor- en nadelen van een bepaalde stofop een helde-
re manier afgewogen kunnen worden. Dit wordc in deze

bijdrage aangeduid me! een 'incegrale werkplek effeccen

evaluatie'.

Om dit te verwezenlijken zijn naar onze mening nieuwe

ontwikkelingen nodig op hec gebied van de kennisinfra-
structuur, surveillance methoden en modellering.
Gecombineerde modelsystemen die gebasee rd zyn op
zowel intrinsieke toxiciteitkenmerken als blootstelling-
kenmerken kunnen in de toekomst een belangrijke rol
spelen bij het beoordelen van stoffen. De aandachc een-

zijdig richten op hazard-evaluatie geeft over het alge-

meen geen volledig beeld van de ãrbovriendelijkheid'
van stoffen. De eerder aangehaalde OAR methode voor
de beoordeling van oplosmiddelen is in deze conrexr een

interessant voorbeeldmodel. Meer aandacht voor de onc-
wikkeling van dergelijke geihcegreerde modelbenaderin-
gen lijkt dan ook zinvol als men naar minder schadelijke

alternatieve stoffen zoekt.

De infrastructuur met becrekking tot communicarie en

kennisoverdracht tussen bedrijven die deel uitmaken van

een stoffenketen zal verder moeten uitkrisralliseren. Een

belangrijke voorwaarde voor een goede effeccen-evaluatie

is cransparancie; hec beschikbaar stellen van beuouwbare
informacie over effèccen van stoffèn voor alle bedrijven
in een scoffenketen. Informatie-uirwisseling cussen

bedrijven over gevaarseigenschappen, de manier van toe-

passen van scoffen, het aantal b[oocgestelde werknemers

en eventueel hieruit voorwloeiende nieuwe risicot vindt
momenteel niet op grote schaal plaacs. Dic zou ook een

kwantitadefkarakter kunnen krijgen in de vorm van de

onrwikkeling en toegankelijk maken van bedrijfsoversdj-

gende databestanden.

De aanbevelingen ten aa¡zien van een nadere samenwer-

king binnen hec bedrijfsleven en het opzetten van breed

gedragen surveillance programma's kan men cerugvinden
in een SER onrwerpadvies over de signalering en preven-
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tie van nieuwe risicot ISER 2002]. Een dergelijke bena-

dering is kansrijk als meer aandacht wordt besreed aan

het uniform verzamelen van gegevens mer berrekking ror
blootstelling en gezondheidseffecten. Hierbij doelen we
op de uniformiteit va¡ technische aspecËen zoals de

gebruikte apparatuur, maar ook de invulling van de

meetsrrategie en bijvoorbeeld indicatiesrelling en inclu-
siecriteria voor gezondheidskundig onderzoek moer rus,
sen bedrijven op vergelijkbarewyze gebeuren. Zonder
deze standaardisatie zijn roucinemarig verkregen gege-

vens erg moeilijk te interpreteren en zijn gerichte surveys

waarschijnlijk de enige mogelijkheid om nieuwe risico's

als gevolg van vervanging van scoffen op ce sporen.

Achnowledgementt: H.et schrijven van dic manuscript
werd mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit
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