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Nieuwe ontwikkelingen in 
blootstellingmodellering
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Nieuwe wetgeving en instrumentontwikkeling

• Door nieuwe wetgeving neemt 
behoefte aan instrumenten toe

• Afgelopen jaar is de balans opgemaakt
SER Leidraad project
REACH Implementation Projects
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Waar staan we nu?

• Er zijn veel goede initiatieven, maar….

Beperkte transparantie

Weinig validatiestudies
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Modellen versus meetgegevens

• Waarom nog meten als we modellen hebben?
Validatie
Werkplekken veranderen in de tijd (validatie cyclus)
Nieuwe technieken maken koppeling modelschattingen en 
meetgegevens mogelijk

• Modelontwikkeling begint en eindigt met verzamelen van 
meetgegevens
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Twee nieuwe ontwikkelingen

• Stoffenmanager validatie cyclus

• REACH Advanced Tool
Deterministic 
model, incl. 
Monte Carlo 

module 

Bayesian 
process to 

combine data 
and model 

output

Exposure 
estimates for 

risk 
assessment

Similarity module 
to select data for 
risk assessment

Exposure 
database, with 

contextual 
information
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Stoffenmanager validatie cyclus

• Model voor prioritering van chemische risico’s
Conceptueel model (Cherrie et al., 1999)
Validatie laat goede resultaten zien (Annals Occup Hyg)

• Hoe kunnen we het instrument verfijnen?

• Hoe kunnen we het toepassingsgebied vergroten?

• Validatie is continu proces
STEAMbase
MEGA

http://www.arbounie.nl/
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Model ontwikkeling

Verzameling 
meetgegevens

Model validatie
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REACH Advanced Tool (1)

• Consortium: IOM, HSL, BAuA, AMI, IRAS, TNO

• Periode: jan. 2008 – 2010 (Q1)

• Primair gericht op inhalatoire blootstelling

• Hoe kunnen we modeluitkomsten en meetgegevens 
combineren om tot meer precieze schattingen te 
komen?
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REACH Advanced Tool (2)

Deterministic 
model, incl. Monte 

Carlo module 

Bayesian process to 
combine data and 

model output

Exposure estimates 
for risk assessment

Similarity module to 
select data for risk 

assessment

Exposure database, 
with contextual 

information

3 pijlers:

-Model
-Database
-Bayes
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Data
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Data Prior
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Data Prior Posterior
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illustratie van de nieuwe benadering

Stoffenmanager
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Tot slot

• ‘Stoffenmanager’ wordt hopelijk groeiend systeem

• ‘REACH Advanced Tool’ is net opgestart
Stakeholder meeting in september
Roundtable discussie AIHce 2008

• Laten we huidblootstelling niet vergeten

• Nadere visie ten aanzien van ontwikkeling van ‘instrumenten’ is 
noodzakelijk

?
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