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Disclaimer 
 De "Training Grenswaarden voor leden NVvA 2014"  is ontwikkeld door Arbo Unie op basis van onze 

huidige kennis en expertise.  De training is gesponsord door- en ontwikkeld in opdracht van de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). De inhoud en standpunten zoals vermeld in 

deze training vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de NVvA. De cursus 

materialen worden in goed vertrouwen aan de deelnemers aangeboden. Er worden geen garanties 

of verklaringen gegeven omtrent de nauwkeurigheid of volledigheid van de materialen. Door Arbo 

Unie en de NVvA wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade van enige aard als 

gevolg van gebruik van of vertrouwen op deze trainingmaterialen of de tijdens de training gegeven 

uitleg. Kopiëren van het trainingmateriaal is voorbehouden aan leden van de NVvA onder 

voorwaarde van duidelijke vermelding en erkenning van de bron. 



Casuïstiek – zelf afleiden grenswaarde 

Ammonium Carbonate 

CAS: 10361-29-2 

Vaste stof 

Xn – R22 ‘schadelijk bij opname door de mond’ 

 

Bepaal grenswaarde adhv SER-leidraad 

www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl 
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http://echa.europa.eu/web/guest/home 
Google > IFA GESTIS > International limit values 
Kick off waarden: www.arbeidshygiene.nl > publicaties > tta > 2005-03 

http://www.veiligwerkenmetgevaarlijkestoffen.nl/
http://echa.europa.eu/web/guest/home
http://www.arbeidshygiene.nl/


Casuïstiek – zelf afleiden grenswaarde 

Geregistreerd onder REACH 

DNEL – worker inhalation long term exposure systemic 

effects: 369 mg/m3 ……..? 



Casuïstiek – zelf afleiden grenswaarde 

Geregistreerd onder REACH 

DNEL – worker inhalation long term exposure systemic 

effects: 369 mg/m3 ……..? 

 

Alternatief? 

Kick-off:   0,06 mg/m3 

ECETOC R-zinnen: 1,2 mg/m3  

Inhaleerbaar stof: 10 mg/m3 
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Casuïstiek – zelf afleiden grenswaarde 

Dimethyl glutaraat  

CAS: 1119-40-0 

Vloeistof 

Niet geclassificeerd volgens CSR / MSDS 

 

Bepaal grenswaarde adhv SER-leidraad 

www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl 
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http://www.veiligwerkenmetgevaarlijkestoffen.nl/


Casuïstiek – zelf afleiden grenswaarde 

Bestaande grenswaarden 

 

 

 

 

 

 

Niet geclassificeerd, toch (relatief) lage GW? 

 

Category I - Substances for which local irritant effects determine the exposure limit 

value, also respiratory allergens (IFA database) 

 

Grenswaarde Waarde 
(mg/m3) 

Rating 

DNEL – worker inhalation local effects - long term exposure 8,3 A?A 

Duitsland AGS 8,0 AA 

Zweden 33 BA 



C&L Inventory database 
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Onder de aandacht van ECHA 
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Casuïstiek – zelf afleiden grenswaarde 

3-Morpholinopropylamine 

CAS: 123-00-2 

Vloeistof 

H302, H314, H318, H411 

 

Bepaal grenswaarde adhv SER-leidraad 

www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl 
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http://www.veiligwerkenmetgevaarlijkestoffen.nl/


Casuïstiek – zelf afleiden grenswaarde 

3-Morpholinopropylamine 

Geen publieke waarde 

Geen REACH registratie 

H302 (R22), H314 (R34 of R35), H318 (R41), H411 

(R51/53) 

Molecuulgewicht: 144,21 g/mol 

Kick-off waarde: 0,2 ppm (1,2 mg/m3) 
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Casuïstiek – zelf afleiden grenswaarde 

3-Morpholinopropylamine 

Laagvluchtige stof (dampspanning 8 Pa) 

Corrosief 

Beheersing van huidblootstelling! 
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Conclusies 

Wettelijke verplichting afleiden gezondheidkundige GW 

Vaststellen via beslisschema SER-leidraad 

Zelf afleiden indien geen waarde beschikbaar 

Verschillende methodes beschikbaar 

• Achtergrondkennis vereist 

• Expert judgement bij interpretatie 

• Opstellen grenswaardenbeleid 

• Vastleggen van keuzes 
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