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1. Introduction  Introductie 
        Caesar Consult 
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Veilige en gezonde werkomstandigheden 
 voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt 
 

Onze missie 

Caesar Consult is een gespecialiseerd 
adviesbureau op het gebied van 
arbeidshygiëne en arbeidstoxicologie 

 
Over ons 



Onze opdrachtgevers 

 Introductie 
        Opdrachtgevers 2010-2012 



 
 
 
 

Wat weten de arbo-professionals in deze zaal  

van lood? 
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 Introductie 
        Kijkersvraag 
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Tankenpark (brandstof opslag) 

o.a. loodhoudende benzines (tot jaren ‘80) 

 

Loodmonitoring (bloed / urine) 

 

 

Advies bedrijfsarts:  

“we kunnen wel stoppen met monitoren, want we meten al 

jaren niets meer” 

 

 Introductie 
        Praktijksituatie 
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Is het (biologisch) monitoren van blootstelling aan lood 

noodzakelijk of wenselijk? 

 

Op basis van: 

Wetgeving 

Blootstelling op locatie in de afgelopen jaren 

Huidige blootstelling op locatie  
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 Introductie 
        Vraagstelling 



 
 
 
 

Lood monitoren noodzakelijk of wenselijk? 
 Wetgeving (1) 
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Arbeidsomstandighedenbesluit 

 RI&E verplichting 

 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 

 mogelijk blootgesteld aan lood: voorafgaand aan werk bloedmeting + PMO 

 werken met lood: zie arbeidsomstandighedenregeling 

 Regeling zwangeren 

 Verbod loodwit en loodsulfaat 

 

Let op: in NL wettelijke grenswaarde lood in bloed! (700 µg/L) 
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8 

Arbeidsomstandighedenregeling (Voorschriften voor werken met lood) 
 

 Meetverplichting lood in lucht 

 iedere 3 maanden   of 

 jaarlijks, indien: 
 geen verandering situatie & lood in bloed < grenswaarde   of 
 geen verandering situatie & lood in lucht < 100 µg/m3 

 

 Controlemeting lood in bloed 

 tenminste 2 keer per jaar  of 

 jaarlijks, indien: 
 lood in bloed < 500 µg/L  of 
 2 opeenvolgende metingen lood in lucht < 100 µg/m3 
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Lood monitoren noodzakelijk of wenselijk? 
 Wetgeving (2) 
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Lood monitoren noodzakelijk of wenselijk? 
 Overzicht van grenswaarden en advieswaarden 

parameter per medium Grenswaarde werkplek  Toelichting 

Lood (anorganisch) 
in lucht 

0,15 mg/m3 Bindende EU-grenswaarde  

Tetra-methyllood  
in lucht 

- NL 

0,15 mg/m3 België en USA 

0,05 mg/m3 Duitsland 

Tetra-ethyllood  
in lucht 

- NL 
0,1 mg/m3 België en USA 

0,05 mg/m3 Duitsland 

Lood in bloed 

700 µg/L NL – wettelijk 

(600 µg/L) NL - Actiewaarde lood- besluit (tot 2007) 

(300 µg/L) NL - Advieswaarde lood- besluit (tot 2007) 

Let op: achtergrondconcentratie lood in bloed ~ 120 µg/L (p95 mannen 25 – 69 jaar) 
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Lood monitoren noodzakelijk of wenselijk? 
 Resumé wet- en regelgeving 

Wettelijke grenswaarden voor lood in Nederland: 0,15 mg/m3 in de 
werkatmosfeer (8-uurs tgg) en 700 µg/L in bloed.  
 
De werkgever dient in het kader van het arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek minimaal jaarlijks  een lood-in-bloed meting aan te 
bieden aan werknemers die mogelijk aan lood worden blootgesteld.  
 
Bij werkzaamheden met lood dient daarbij de loodconcentratie in de 
werkatmosfeer minimaal 1 maal per jaar te worden gemeten.   
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Blootstelling aan lood bij medewerkers? 
 Historische blootstelling (2006 – 2009) 
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Blootstelling aan lood bij medewerkers? 
 Resumé historische blootstelling 

Uit de metingen van de afgelopen jaren blijkt dat zowel de lood-in-bloed 
waarden als de lood-in-urine waarden vergelijkbaar zijn met niveaus van 
niet-beroepsmatig blootgestelden (achtergrondniveau).  
 
De gemeten lood-in-bloed waarden liggen derhalve ver onder de 
wettelijk grenswaarde (700 µg/L).   
 
Beroepsmatige blootstelling aan lood twijfelachtig, hoe dan ook zeer 
beperkt. Voorgeschreven beheersmaatregelen bieden voldoende 
bescherming. 
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Metingen verricht bij lassers in brandstoftanks  
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Blootstelling aan lood bij medewerkers? 
 Huidige blootstelling: ‘worst case situatie’ (1) 

Y mg/m3 

? Z mg/cm2. hr 

X mg/kg 

? 

8h ? 



 
 
 
 

14 
NVvA Symposium 2012 – Daan Huizer , Caesar Consult Nijmegen 

Blootstelling aan lood bij medewerkers? 
 Huidige blootstelling: ‘worst case situatie’ (2) 
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Blootstelling aan lood bij medewerkers? 
 Resumé huidige blootstelling aan lood ‘worst case’ 

Uit de metingen blijkt dat de concentratie lood in de werkatmosfeer zelfs 
onder ongunstige omstandigheden (laswerk in een met lood verontreinigde 
opslagtank) beperkt is en ruim onder de wettelijke norm ligt.   
 
Ook de lood-in-bloed concentratie van de bemeten lassers is laag 
(achtergrondniveau) en ver onder de wettelijke grenswaarde voor lood in 
bloed (700 µg/L).   
 
De voorgeschreven beheersmaatregelen bij deze werkzaamheden bieden 
blijkbaar meer dan voldoende bescherming.  
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Overleg met de Arbeidsinspectie betreft hun visie op handhaving in deze situatie. 
 
Blijft de wettelijke verplichting  ongewijzigd bestaan: 
 
Eigen medewerkers  

 Jaarlijkse lood-in-bloed meting (vrijwillig), indien > 10 werkdagen werkzaamheden   
    met mogelijke loodblootstelling verricht 
 Geen lood-in-urine  of ZPP in bloed bepaling meer 

  
Contractors 

 Jaarlijkse lood-in-bloed meting (vrijwillig), indien > 10 werkdagen werkzaamheden   
    met mogelijke loodblootstelling verricht 
 Bij voorkeur aan het eind van een klus met mogelijke loodblootstelling  
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Advies aan de opdrachtgever 
 Lood monitoren noodzakelijk of wenselijk?  
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Is het biologisch monitoren van lood noodzakelijk of wenselijk? 
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Kent u vergelijkbare situaties? Of stoffen met vergelijkbare 

problematiek?  

 

 

Discussie 
 Wat zou u doen?  

Ook als er geen meetbare beroepsmatige blootstelling is ? 

Hoe ga je om met Carcinogene of Mutagene stoffen? 
DME, Lasrook, Ethanol……? 



 
 
 
 

Promotiepraatje ! 
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