Editorial
REACH en het vakgebied Arbeidshygiëne
J. uan Hettrnent
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zowel he¡ Europese Parlemenr (in eersre lezing) als de Europese

exposure scenarios in beeld gebracht, maa¡ ook de blootstellingsbeoordeling daarbij met mecingen en modellen. Hans gaf
aan hoe belangri.jk het is dat voor praktisch bruikbare exposure

Raad -mec diverse kanttekeningen- ingestemd met her voorstel

scenarios er een opdmale communicatie plaats vindt tussen de

van de Commissie.

producenten en de downstream users. John gafaan dar de huidige modellen ontoereikend zijn voor veel situaties. Tevens pre-

Dit

nieuwe stoffenbeleid 'Registration, Evaluarion and

Authorisation of CHemicals', korrweg REACH, wo¡dt

hij de bloostellingsdatabase (CEMAS) die door
IRAS-UU (Hans IGomhout) en IOM (Institute of

senceerde

inmiddels al uitgewerk in allerlei REACH Implementation
Projects, waarin voor Nederland het

RIVM

en

TNO,

Occupational Medicine: John Cherrie) is gemaakt op verzoek

evenals

diverse industrievertegenwoordigers, zeer actief zijn. Een voor
de

van CEFIC (de belangrijksrc stakeholder van de Europese che-

werþlek zeer belangrijk projecr is NP 3.2 dat handelt over

de oncwikkeling van 'Exposure Scenarios' en het'Chemical

mische industrie).

TNO, IOM

en de

HSL (Health and

Safery

Laboratory) werken aan de onrwikkeling van een ãdvanced

Safety ReporC (CSR) die de kern van de regelgeving vormen.

In

exposure model' voor REACH.

beginsel moet voor elke stof(er zijn uirzonderingen en het

detail hangt semer mec de gebruikshoeveelheid) worden aangegeven hoe het gebruik van die

stofin de industrie (en door

de

Op de tweede dag werden break-our
cechnical resource needs

-

sessies

gehouden over

l)

exposure assessmenr and control, en

consumenc) veilig kan gebeuren en dar daarbij ook geen onaan-

2) comperence and raining needs.

vaardbare risico's voor het milieu onrsraen. In her CSR wordr

Voor de eerste

de daarvoor nodige risicobeoordeling gedocumenteerd en om

voordrachcen op de eerste dag. De rweede sessie werd ingeleid

dat goed ¡e kunnen doen vormr her exposure scenario de basis.

Hiervoor moec varÌ een toepassing een dusdanige beschrijving

door Grry McDonald van de Engelse Faculty of Occupational
Hygiene en'chief examiner'van de BOHS.

worden gemaakt, dat gebruikers exac weten hoe dar gebruik
plaats moet vinden, rekening houdend met voorgeschreven

en wa¡en zeer geanimeerd. De resultaten werden plenair

besche¡mende maatregelen, maar ook moet de blootscelling

porteerd en toegelicht, cerwijl de voorzirrer van de workshop

kunnen worden bepaald, zodat die kan worden afgewogen
tegen de toxicologische norm

(DNEL: Derived No Effect

sessie was al

voldoende materiaal aangedragen via

De discussies werden gevoerd in groepen ven

ca.

25 personen

çrap-

een en ander aan het einde van de bijeenkomsr nog eens bon-

dig samenvane.

Level) die voor dat gebruik relevanc is. Deze onwikkelingen
geven de arbeidshygiënisr een srerke plaars in de indusrrie,
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hec exposure scenario als her chemical safery report. Overigens
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werd ook duidelijk dat het opleidingsniveau in Europa heel
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Europese lidstacen, alsmede Noorwegen, Zwitserla¡rd en de
USA. \ùØel moet worden opgemerkt dat N-!l'Europa sterk was

Veulema¡rs va¡ de Karholieke Universireir

De bijeenkomst werd bezocht door ca. 100 personen uit
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Pro[ Rik
va¡ Leuven in 2005

is bi.fv. door

een post-academische specialisatiemodule arbeidshygiëne voor
prevenriemedewerkers gestart

verregenwoordigd mec vooral Engelsen en Nederlanders. De

l) een overHet workshop rapporr is dan ook voor alle arbeidshygienisten
arbeidshygi- belangrijk om ce lezen. Het wordt gepubliceerd op de website
ënische aspecren, terwijl 2) de implicaties daarvan werden
va¡ de BOHS en zal ook alle sheem bevacren die tijdens de
belicht door vertegenwoordigers vanuit de indus¡rie, de overworkshop zijn gepresenreerd. Op de.faarlijlae BOHS conferenheid en de consultancy. Aan het einde van de dag werden 3)
de (in 2006 in Newcasde-upon-Tyne op 25 tor27 april) zal,
door Hans Marquart en John Cherrie het oncwikkelen van
ook een sessie aan REACH worden besteed.
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