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Verlaging grenswaarde benzeen
Inhoud
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Ontwikkelingen grenswaarde benzeen

Wat betekent dit voor de arbeidshygiëne?
 Nieuwe risicoberoepen (?)
 Inzet biologische monitoring
 Gevoeligheid luchtmetingen
 Toetsingskader

Wat betekent dit voor jouw bedrijf? (volgende presentatie)
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Ontwikkeling grenswaarde benzeen
Dit zagen we al eigenlijk al aankomen
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Ontwikkeling grenswaarde benzeen
Recent voorgestelde grenswaarden
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Met dank aan Gerard Swaen (Uni Maastricht, NVT 8 maart 2018)

0,7 mg/m3

Wettelijk grenswaarde (NL)
m.i.v. 1 okt 2017
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Ontwikkeling grenswaarde benzeen
Recent voorgestelde grenswaarden (2)
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Nieuwe Europese grenswaarde voor benzeen 0,05 ppm?
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Ontwikkeling grenswaarde benzeen
Recent voorgestelde grenswaarden
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Slide (kader) van Gerard Swaen (Uni Maastricht, NVT 8 maart 2018)
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Impact op de arbeidshygiëne
Nieuwe risicoberoepen?
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IARC Monograph 100F (tabel 1.3) -> periode 1985 - 2002
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 Niet-beroepsmatige blootstelling

 Metabolieten (urine)

 Confounders

 Huidige biologische grenswaarde

Impact op de arbeidshygiëne
Inzet biologische monitoring



9NVvA Symposium, april 2018

~ 50% van totale 
blootstelling door 
sigarettenrook

~ 80% benzeen-
emissies uit verkeer

Impact op de arbeidshygiëne
Inzet biologische monitoring – niet-beroepsmatige blootstelling
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Impact op de arbeidshygiëne
Inzet biologische monitoring – niet-beroepsmatige blootstelling (2)

Quizvraag: Hoeveel sigaretten moet je roken om dezelfde hoeveelheid benzeen 
binnen te krijgen als 1 dag werken op niveau van wettelijke grenswaarde NL?
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S-phenyl mercaptuurzuur (SPMA)

t,t-muconzuur (t,t-MA)

Impact op de arbeidshygiëne
Inzet biologische monitoring – benzeenmetabolieten in urine
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Impact op de arbeidshygiëne
Inzet biologische monitoring – achtergrond en confounders

 Voeding  (Sorbinezuur -> t,t-MA)

 Roken van invloed op t,t-MA en SPMA

 Achtergrondconcentratie urine (niet-beroepsmatig) ten 

hoogste 0,5 mg/g creat. (t,t-MA) dan wel 15 µg/g creat. (SPMA)

 Lauwerys (2010):

 t,t-MA ‘valuable indicator for low levels of benzene (≥0.5ppm)’

 SPMA ‘reliable indicator .. down to 0.3 ppm or even 0.1 ppm’



13NVvA Symposium, april 2018

t,t-muconzuur als biomarker nog bruikbaar…..

Impact op de arbeidshygiëne
Inzet biologische monitoring – biologische grenswaarden
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t,t-muconzuur als biomarker nog bruikbaar…..

….. maar voor hoe lang?

Impact op de arbeidshygiëne
Inzet biologische monitoring – biologische grenswaarden
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Impact op de arbeidshygiëne
Toetsingskader (NEN 689)

 

                        Results of measurements Risk situation  

       p     0,1%        or            OEL   99,9-percentile Green 

 0,1% < p    5%    or       95%   OEL < 99,9- percentile Yellow 

        p > 5%           or             OEL <  95- percentile  Red 

 p = chance to exceed occupational exposure limit (OEL) 

Number of 
measurements

Concentration in work environment

Een meting beneden de (nieuwe) grenswaarde toont nog niet aan dat de 
situatie beheerst is

Update NEN689 : compliance 
als p95 met 70% zekerheid 
beneden OEL ligt
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- Gewenste gevoeligheid ten hoogste 10% grenswaarde -> 0,07 mg/m3. 

Impact op de arbeidshygiëne
Gevoeligheid luchtmetingen

• Flow range 10  - 200 ml/min (koolbuis, MDHS 96/ NIOSH 2549)
• Detectielimiet 1 µg of 0,1 µg 

Detectielimiet 
benzeen 
(laboratorium)

minimale flow pomp (ml/min) 
bij meting van 6-u 
om 10% grenswaarde te kunnen meten

1 μg 40

0,1 μg 4

- Een detectielimiet van 1 µg is niet gevoelig genoeg meer bij laagste 
toegestane flow meetmethode (10 ml/min) 
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Verlaging grenswaarde benzeen
Samenvatting
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 Beroepen met relatief lage blootstelling nu ‘in the picture’
 Kijk goed naar huidige meet- en analysemethoden

 Veelgebruikte urinemetaboliet t,t-MA vervangen door SPMA?
 Check meetvoorschriften luchtmetingen (detectielimiet)

 Antwoord op quizvraag?

Wat betekent dit voor de arbeidshygiëne?
 Nieuwe risicoberoepen (?)
 Inzet biologische monitoring
 Gevoeligheid luchtmetingen
 Toetsingskader
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