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� Grote groep (potentieel) blootgestelde wn, 
verschillende sectoren

� Veel verschillende technieken en materialen
� Aantal risico-componenten mogelijk onderdeel van 

gasmengsel
� Blootstellingskarakterisering complex
� Verscherpte grenswaarde
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� Norm laatste jaren steeds verder aangescherpt:
< 1 jan 2003 : 5,0 mg/m3

1 jan 2003 : 5,0 � 3,5 mg/m3

1 jan 2007 : 3,5 � 1,0 mg/m3

� Gezondheidskundige advieswaarde overgenomen als
publieke grenswaarde

� Hiernaast ook strengere grenswaarden bijv Chroom-VI 
(0,025 mg/m3)
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� Moeite om aan de norm te voldoen

� Complexiteit blootstelling speelt parten

(wat zijn relevante determinanten?)

� Praktijkrichtlijn Lasrook: 
vanaf 1 jan 2003 eerste versie
vanaf 1 jan 2007 vernieuwde praktijkrichtlijn
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� ‘Proeftuinproject’ voor ‘Academische Werkplaats’

� Praktijkrichtlijn niet ‘evidence-based’, maar vooral

praktisch � vergelijking is interessant !

� Veel metingen uitgevoerd in het verleden

� Grote diversiteit laswerkzaamheden & neventaken
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� Stap 1 Raadplegen bestaande informatie
� Stap 2 Opstellen geschikt blootstellingmodel
� Stap 3 Vergelijking model en praktijkrichtlijn
� Stap 4 Ontwikkeling Lasrook Assistent
� Stap 5 Validatie
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� Lasrook database (IRAS)

� ECRHS studie (EU)

� Praktijkrichtlijn Lasrook
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periode 1982 – 2003 (21 jr)
1258 obs (11 studies, 33 bedrijven)
785 wn (1 – 64 per bedrijf)

persoonlijke 6-8 uurs metingen
ca 25 determinanten van blootstelling
waaronder: > proceskenmerken

> gedragskenmerken lasser



%

Variabele n toelichting (frequentie)

Type bedrijven 33 apparatenbouw, constructie, scheepsbouw, reparatie, transport, 
luchtvaart, productie

Lasprocessen 10 Mig (437), Mag (245), Tig (125), Bmbe/MMA (162), Autogeen (66), 
Hardsolderen (47), Plasma (18), Weerstand (123)

Materialen 6 Staal ongelegeerd (573), RVS (111), Aluminium (120), Koper (18), 
CuNiFer (22), FeCrNi (40)

Bronafzuiging
(LEV) 7

Lastoortsafzuiging (22), Beweegbare afzuigarm 0-30 cm (87), 
Beweegbare afzuigarm 30-100 cm (325), 
Beweegbare afzuigarm > 100 cm (152), Tafelafzuiging (24), 
Mobiele afzuigunit (14), Afzuigkap (45), 

Persoonlijke
bescherming
(PBM)

9

Losse lashelm (422), Vaste lashelm (414), Verbeterde lashelm
(33), Lashelm met gefilterde luchttoevoer (139), Lashelm met 
verse luchttoevoer (36), Stofkapje (1), Lashelm met stofkapje (15), 
Persluchtmasker (5), Halfmasker (8)

Neventaken 4 Gutsen (3), Slijpen (269), Frezen (22), Zagen (9)
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European Community Respiratory Health Survey (ECRHS)

oa. voorkomen lasprocessen & gebruikte materialen EU/NL

Representativiteit lasrook database irt praktijk

Praktijkrichtlijn Lasrook

oa. praktijkgestuurde keuze van determinanten

Overeenkomst determinanten database en praktijk
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� Opstellen ‘best beschrijvend blootstellingmodel’
mbv Mixed Models (SAS)

Y = intercept + det1 + det2 + det3 + detn

Uitkomst : 
Multivariaat model
11 significante determinanten (discreet & continu)
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Overgenomen in modelInschakelduur cut-off 15%

Alleen lasrookAandacht voor zware metalen
(oa dmv reductiefactoren)

Geen significante determinantRuimtelijke ventilatie

Niet in database opgenomenStroomsterkte lasproces

Alleen berekende effecten obv
meetgegevens

Toegekende reductiefactoren

Model Lasrook AssistantPraktijkrichtlijn
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� Blootstellingmodel uitgangspunt
� Berekening blootstelling alle modelscenario’s 

(n=30.720 !)
� Export outputfile SAS - Import naar MS Access
� Input: relevante gegevens ahv invulscherm 
� Output:  � schatting blootstelling lasrook voor 

specifiek scenario (8-u blootstelling)
� handvat mogelijke verbetering &

effect hiervan
� informatie over relevante beheers-

maatregelen voor de situatie
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obs det1 det2 detn 
..      ..      ..       ..   
..      ..      ..       .. 
..      ..      ..       .. 
..      ..      ..       .. 
..      ..      ..       .. 
..      ..      ..       .. 
..      ..      ..       .. 

Lasrook database

Studie a
Studie b
Studie ..
Studie z

Praktijkrichtlijn

det1

det2

det3

detn

(blootstelling)model

Schattingen modelscenario’s
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Stap 1

Stap 4

Stap 2 & 3
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� Kloppen voorspellingen Lasrook Assistent?

� 59 validatiemetingen (8-u)
5 bedrijven
6 meest relevante proces-materiaal combi’s

(Tig, Mig, Mag / Staal, Alu, RVS)

� Verschil tussen voorspelde en gemeten waarde 
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� Nieuwe analyse:
bestaande model op nieuwe dataset (n=59)

� Validatiemetingen wijzen op 2 extra determinanten:
- slijpen
- aanwezigheid lasrobot(s)
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� Tool wordt voorzien van gedetailleerde info over 
gebruik en beheersmaatregelen (‘factsheets’)

� Overleg met sector gaande
oa MetaalUnie, NIL

� Beoogde gebruikers?
Arbeidshygienist, KAM-medewerker, 
Arbo-coordinator, Preventist …
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� Knowledge-based (dwz obv bestaande meetgegevens)

� Kwantitatieve gevalideerde schatting per werkplek
binnen een minuut

� Snel inzicht in verbetermogelijkheden + effect 
hiervan (in % verlaging blootstelling)

� Opstellen prioriteitenlijst werkplekken als meten
wordt overwogen

� Info beheersmaatregelen binnen handbereik
� Aanvulling op de praktijkrichtlijn (GEEN vervanging!)
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� Geen aparte aandacht voor metalen in lasrook
(bijv Cr-VI)

� Bepaalde mate van onzekerheid blijft bestaan; 
schatting nabij grenswaarde ev checken mbv meting

� ….
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� Omzetten in web-based instrument
� Vrij beschikbaar maken
� Training
� Publicatie: NL (TTA) & Internationaal
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