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Inleiding: Bij verschillende drukprocessen in de grafische sector wordt gebruik gemaakt 

van solventen. Hierdoor worden werknemers zowel via de luchtwegen als de huid 

blootgesteld. Voor het meten van luchtwegblootstelling bestaan er reeds verschillende 

gestandaardiseerde meetmethodieken, echter voor de bepaling van dermale blootstelling 

op de werkvloer is veel minder informatie beschikbaar. In deze studie wordt getracht na 

te gaan voor welke stoffen en situaties bijkomende metingen naar dermale blootstelling 

zinvol kunnen zijn. 

 

Methoden en technieken: Een cross-sectionele studie is uitgevoerd in 2 drukkerijen, 

gedurende 8 dagen. Hierbij werden 56 verschillende werkplekken geëvalueerd voor 

blootstelling aan solventen. Elke evaluatie bestond uit 2 simultane luchtmetingen 

(passieve monitoring met 3M 3520 Organic Vapor Monitors en actieve monitoring met 

SKC actieve koolbuisjes van 150 mg) en 4 stalen ter bepaling van de dermale 

blootstelling . De passieve monitoring van de dermale blootstelling gebeurde door middel 

van pleisters met actieve kool (SKC Permea-Tec™ solvent sensors), die op de 

middelvinger, duim, onderarm en nek aangebracht werden. Op deze manier werd de 

blootstelling door direct huidcontact aan de handen gemeten en de 

achtergrondblootstelling door de omgevingslucht aan arm en nek. De solvent 

concentraties op de actieve koolmonsters werden bepaald met gaschromatografie, na 

desorptie met koolstofdisulfide.    

 

Resultaten: De resultaten van de inhalatoire blootstelling werden voor de verschillende 

stoffen uitgezet (Ln) ten opzichte van de gemiddelde blootstelling op de hand per stof 

(duim en middelvinger) enerzijds en de gemiddelde blootstelling van de 

achtergrondconcentratie per stof (nek en onderarm) anderzijds. Vervolgens is lineaire 

modellering gebruikt om de richtingscoefficient en intercept van de verschillende 

blootstellingen te bepalen.  

Voor stoffen waarbij de gemeten luchtconcentratie op de pleisters in de nek en op de 

onderarm hoog waren, bleek de richtingscoefficient van de regressielijn parallel te lopen 

met de richtingscoefficient van de regressielijn van de blootstelling op de handen.  



Voor stoffen waarbij slechts een lage concentratie gemeten werd op de pleisters in de 

nek en op de onderarm ten opzichte van de gemeten concentraties in de lucht, liepen de 

regressielijnen duidelijk minder parallel indien men deze vergelijkt met de gemeten 

concentraties in de lucht uitgezet ten opzichte van de blootstelling op de handen.      

Men kan dus niet zomaar stellen dat dermale blootstelling van een product evenredig 

toeneemt met de luchtconcentratie.   

 

Conclusie: De analyse van richtingscoëfficiënten lijkt een veelbelovende methodiek te 

zijn ter bepaling van de producten waarvoor het zinvol kan zijn een bijkomende meting 

uit te voeren voor de dermale blootstelling. In huidige risicoanalysemethodieken wordt 

de dermale blootstelling vaak bepaald uitgaande van de inhalatoire blootstelling, waar dit 

voor welbepaalde stoffen geen correcte benadering kan zijn en bijkomende metingen zich 

opdringen.  

 

 

 


