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Inleiding
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 Vier verschillende soorten MBV:

1. Straight MBV = minerale oliën en vetten

2. Oplosbare MBV = waterige emulsies van minerale oliën

3. Synthetische MBV = emulsie zonder minerale oliën

4. Semi-synthetische MBV =  mix van 2 en 3

 MBV is ingewikkelde mix van vele stoffen

 Samenstelling van MBV is geheim van de smid

 MBV samenstelling verschilt van product tot product

 Contaminanten ontstaan bij gebruik
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Inleiding – samenstelling MBV
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TABEL 1. Voorbeelden van additieven in metaalbewerkingsvloeistoffen.  

Additief Voorbeeld  
 

Corrosion inhibitors 
 

Amine carboxylates, amine borates, 
tolytriazole salts 

Emulsifiers Soaps, sulfonates, alkanolamides 
 

Couplers Glycol ethers 
 

Extreme pressure (EP) lubricants 
 

Sulfurized, phosphated compounds 
 

Biocides Triazines, oxazolidines, 
isothiazolones, phenolics 

Lubricants Sulfurized fatty oils, phosphate esters, 
dibasic acid esters 

pH buffering Alkanolamines 
 

Dispersants Primary amino alcohols 
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Inleiding – Informatie in MSDS
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 Willekeurig voorbeeld 

 Hysol 30 FF van Castrol 

 Synthetische MBV 

 Wat leert MSDS?
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Klassieke beoordeling van blootstelling
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Meten van MBV in werkatmosfeer. Hoe?

 Damp of nevel?
 vluchtige componenten?  Of mist van MBV?

 Olie- of waterfractie?

 Specifieke toeslagstoffen meten?
 Biociden

 Sensibiliserende stoffen: R43-stoffen

 Of stoffen die ontstaan bij gebruik? 
 Oud: PAKs, nitrosoamines

 Nieuw: formaldehyde, KVE, endotoxine
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Meetvoorschriften
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METHODE Monster-
neming

Monster-
bewerking

Analyse Geschikt 
voor

NIOSH 5524 -1 Totaalstof Solvent extractie 
bij hoge 
concentratie

Gravimetrisch Alle typen

NIOSH 5524 -2 Totaalstof Solvent  extractie Gravimetrisch Alle typen

MDHS 84 Inhaleerbaar 
stof

Solvent extractie 
bij hoge 
concentratie

Gravimetrisch Oil mist

MDHS 95/2 Inhaleerbaar 
stof

Extractie met CsCl FAAS/ICP Water mix
MBV

BIA 7750 Inhaleerbaar 
stof  +  damp

Solvent extractie IR spectro-
fotometer

Niet voor 
synthetische 
water mix
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Meten van “respiratory exposure”. Hoe?
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Meetmethoden
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 Geen eenduidig voorschrift

 Geen internationale overeenstemming

 Gevolg: 

 Het is niet duidelijke welke maat het beste is

 Het is lastig om meetgegevens onderling te vergelijken

 Plus …..
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Alternatieve benaderingen
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1. Insteken op Best Practise

2. Beoordelen met Control Banding

3. Beoordeling met voorspellend statistisch 
model

4. MEASE – The metal’s EASE

5. Met handboek Gezond werken met MBV
 Ingrediënten van 1, 2 en 3
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Alternatief 1: Best Practise
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 Aanpak zonder risicobeoordeling

 Uitgangspunt = Elke blootstelling is te hoog

 Invulling van Best Practise:
 Best Available Control Techniques

 As Low As Reasonable Achievable
 Termen komen van US-EPA

 Zijn gebruikt voor beperking/minimalisatie van uitstoot naar 
buitenlucht

 Voor Best Practise strategie is een beleidsregel 
met verplichting is nodig
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Alternatief 2: Control banding
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• Ontwikkeld in farmaceutische industrie
• Uitgewerkt in UK als  COSHH Essentials
• Overgenomen door:
 D – Einfaches Massnahmenkonzept Gefahrstoffe
 NL – Stoffenmanager
 F – Methodologie d’Evaluation du Risque Chimique

Principe: Hazard class + Exposure rating
 risk bands = control bands

Control banding voor MBV?
Indeling van MBV in hazard class
 Kan dit met R-zinnen?

En hoe indelen in exposure categorie? 
 Vluchtigheid of stoffigheid van MBV?

Resultaat: Eén  ‘control band’ voor alle MBV-gebruik!
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Alternatief 3: Voorspellend statistisch model
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 Algemene formule:

 Werkplekfactoren met mogelijk effect op de blootstelling worden 
onderzocht met meervoudige (mixed-effect) lineaire 
regressieanalyse

[concentratie stof X] = ß(det1) x ß(det2) x ß(det3) x ß(det4) x …. 

 Toegepast voor lassers en lasrook:

 Statistische significantie van ß bepaalt of de onderzochte factor (= 
determinant) van invloed is op de concentratie lasrook

[lasrook] = ß(lastechniek) x ß(materiaal) x ß(PABM) x ß(….)



Voorspellend statistisch model van 5 keer Beter

Verbetercheck lasrook 2010 
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Voorspellend 
statistisch model 
lasrook als rekenblad  
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Voorbeeld:
Lastechniek  MAG<15% ID = 2,92 
PABM             x 0,62  
LV                    x 0,65 
Stand hoofd   x 0,89
Slijpen             x 1 
Besloten          x 1 
Voorlichting   x 1 
Deklaag          x 0,83 

=  0,87 mg/m3

Databased lasrook toets 2010
NB alleen de groene velden zijn invoervelden!

factor van

Technische Kenmerken laswerkplek Factor Situatie toepassing:

TIG lassen <15% = 1,14 2,92

TIG lassen >15% = 1,39

MIG lassen <15% = 2,12

MIG lassen >15% = 2,59

MAG lassen < 15% = 2,92 x

MAG lassen >15% = 3,56

Booglassen beklede electrode < 15% = 2,56

Booglassen beklede electrode > 15% = 3,13

Arbeidshygienische Maatregelen
PABM normaal = 1,00 0,62

PABM hoog = 0,62 x

Locale ventilatie normaal = 1,00 0,65

Local ventilatie hoog = 0,65 x

Situationele omstandigheden op laswerkplek

Hoofd uit de pluim

ja = 0,89 x 0,89

nee = 1,00

Slijpen als neventaak

ja = 1,00 x 1,00

nee = 0,86

Lassen in besloten ruimte

ja = 1,02 1,00

nee = 1,00 x

Voorlichting veilig lassen gehad

ja = 0,78 1,00

nee = 1,00 x

Deklaag afwezig of verwijderd

ja = 0,83 x 0,83

nee = 1,00

Voorspelde lasrookconcentratie (in mg/m3): 0,87

Betrouwbaarheidsinterval = 0,6 - 1,2
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Statistisch model voor MBV (1)

16



Beoordelen van blootstelling aan MBV 

Statistisch model van Ross (Annal Occup Hyg, 2004)
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 46 kleine bedrijven (1-8 machines)

 222 persoonlijke metingen + gedetailleerde observatie van 
taken, techniek, soort MBV en werkplek

 Mixed model regressie analyse van [MBV] 

 Significante determinanten van [MBV]:
 Slijpen

 Gesloten CNC machines

 Aluminium

 Hoogte hal

 Mechanische ventilatie

 Model wordt dan :
ln[MBV] = intercept + ß(slijptijd) + ß(gesloten CNC) + ß(Al) + ß(hoogte) + ß(ventilatie)

verklaarde variantie:  R2 = 0,77

Maar hoe goed is de representativiteit van dit model ??
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Ander statistisch model MBV van 
Lillienberg (Annal Occup Hyg, 2008)
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 Zweeds onderzoek bij 3 (grotere) bedrijven
 95 persoonlijke metingen + gedetailleerde observatie van 

taken, open/gesloten machines en gebruik perslucht
 Mixed model regressie analyse van [MBV] 
 Significante determinanten van [MBV]:

 Perslucht > 30min/ shift
 Open machines

 Model wordt dan :
ln[MBV] = intercept + ß(perslucht) + ß(open machines)

met verklaarde variantie van  44 – 45%

Dus: Omsloten machines en verbod op perslucht geeft 
minder blootstelling, maar de gegevens zijn 
onvoldoende voor voorspellend model.



Beoordelen van blootstelling aan MBV 

Alternatief 4: MEASE – the metals EASE

 Exposure assessment for metals and inorganic 
substances 

 MEASE is een REACH tool

 PROC-specific estimate

 Mix van EASE (from HSE - UK) and TRA (from ECETOC)

 Available as Excel spreadsheet

 Documentation is poor
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MEASE estimate
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Alternatief 5: Handboek gezond werken 
met MBV
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1. Doe-het-zelf  toets gezondheidsrisico: Moet ik meer 
aandacht schenken aan MBV?

2. Informatiesheets 

 ‘Goede praktijken’ 

 Praktische suggesties voor gezond werken met MBV 

 Navigator

Opzet handboek 
Twee onderdelen:
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Toets gezondheidsrisico MBV Sheets:  Gezond werken met MBV 

Gezondheids-

gevaar?

Blootstelling ?

Onderwerpen

1. Goed ontwerp werkplek en 

machines

2. ‘Low hazard’ MBV (gevaararm)

3. Bronafscherming en -afzuiging 

4. Ruimteventilatie

5. Goede hulpmiddelen

6. Veilige werkprocedures en -

voorschriften

7. Persoonlijke beschermings-

middelen (huid en inademing)

8. Gevaren communicatie en 

preventie 

9. Meten van blootstelling 

10. Medische bewaking 

11. Verantwoorde afvoer en 

verwerking MBV

Hazardscore:

NEVEL

Huidblootstelling

ja of nee 

ja of nee 

Hazard

Exposure 

Nee

( - )

Ja

( + )

Nee  ( - ) groen oranje

Ja     ( + ) oranje rood
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Wanneer Hazard-score voor een MBV? 
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Bij gevaarsindicatie van producten:
 Irriterende stoffen: 
 Opmerking ‘irritatie’ in MSDS, 

 of R34, R35, R36, R37 , R38- of R66-zin, 

 of pH>11,5

 Sensibiliserende stoffen: 
 Opmerking sensibilisatie’ in MSDS, 

 of R42- of R43-zin, 

Of bij klachten van werknemers:
Huidklachten: jeuk, rode huid, blaasjes

 Luchtwegklachten: kriebel in keel, veel hoesten

Oogklachten:  brandende ogen
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Wanneer exposure-score MBV?
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1- Inhalatie. 

Indicatie bij:  
 Zichtbare vrijkomende nevel 

 Frequent gebruik van perslucht  (> 4 maal/uur)

2- Huidblootstelling. 

Indicatie bij:
Hoge frequentie vasthouden werkstukken en/of gereedschap 

 Spetters op armen en handen

Werkkleding met vochtige plekken
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Handboek gezond werken met MBV 

Matrix gezondheidsrisico van MBV

Hazard

Exposure 

Nee

( - )

Ja

( + )

Nee  ( - ) groen oranje

Ja     ( + ) oranje rood

Toelichting:

• Klasse oranje: maatregelen gewenst 

• Klasse rood: maatregelen zijn direct nodig
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Handboek gezond werken met MBV

Indeling  sheets
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Koppen:
• Omschrijving aanpak

• Plaats AH-strategie

• Effectiviteit

• Financiele aspecten

• Toepasbaarheid

• Invoering

• Neveneffecten

• Extra info bij….



29



Beoordeling blootstelling aan MBV 

Slotsom
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1. Meten van blootstelling aan MBV is niet eenvoudig
• Mix van stoffen met variabele samenstelling
• Zeer beperkte info op MSDS
• Gangbare meetmethode schiet tekort 

2. Voorstel:  
I. Overheid/ sector

• Beleid voeren van verbod op toxische toeslagstoffen 
in MBV

• MSDS met volledige info
II. Bedrijven. Bewaak de blootstelling aan MBV door:

• Low hazard MBV gebruiken
• Bewaak kwaliteit van MBV
• Toets werkplek op “Best Practice”-kenmerken i.p.v.  

de luchtconcentratie
• Medische bewaking door PMO (luchtwegen en huid)
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Meer info:
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Handboek Veilig en gezond werken met MBV: 
http://docs.minszw.nl/pdf//158/2007/158_2007_5_3799.pdf

Handouts : www.industox.nl/handouts.htm

http://docs.minszw.nl/pdf/158/2007/158_2007_5_3799.pdf
http://www.industox.nl/handouts.htm
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Reacties en/of opmerkingen?
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