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• Introductie

• STEAMbase in vogelvlucht

• Gebruikers model

• Discussie



Meetgegevens: Waarom?

• Voor het maken van exposure scenario’s (REACH)

• Ter ondersteuning van arbo-beleid (monitoring en signalering 
van hoogrisico groepen)

• Ontwikkelen en valideren van blootstellingmodellen / tools



Arbeidshygiëne anno 2008





STEAMbase: Waarom?

• Data wordt op een gestandaardiseerde manier verzameld en 
opgeslagen

• Uitwisseling van gegevens wordt mogelijk gemaakt. (binnen 
Nederland maar ook binnen Europa) 





STEAMbase in vogelvlucht

• Aantal jaren geleden initiatief van de NVvA om nationale blootstellingsdatabase op te 
zetten

• 2006-2008 Validatie en kwantificering van de Stoffemanager

• AccesDatabase met meetgegevens is ‘spin off’ van deze validatiestudie Stoffenmanager
o Ongeveer 4000 metingen
o Gedetailleerde contextuele informatie op TAAK niveau

• 24 April 2007 (Zeist) Eerste stakeholdersbijeenkomst STEAMbase

• Eind 2007, oplevering demo versie van STEAMbase

• STEAMbase zit nu in de implementatie fase (zowel in Nederland als in Europa)





1 LEV at workstation (behind/below work surface)
2 Mobile LEV
3 LEV integrated in hand tool
4 Laminar extraction cabinet (e.g. weighing booth)
5 Suppression agent (e.g. water sprays)
6 Suppression agent (oil)
7 Suppression agent (additives for vapour 
reduction)
8 Vapour collection system (loading)
9 Fume cupboard extraction
10 LEV on lids/rim of containers
11 Specialized extraction systems (spray booth)
12 None
13 Fan (blowing air)
14 Full enclosure
15 Full enclosure + LEV
16 Partial enclosure + LEV
17 Spray wall
18 Worker is not in same area as source and area 
of source is ventilated
19 Worker is not in same area as source and area 
of source is not ventilated





STEAMbase gebruikersprofiel (voorstel)

DatabaseRaadplegers Buffer

Toeleveranciers

Kwaliteit-
controle

InvoermoduleExportmodule

Zoekfunctie

Output
Eigen domein:
- instituut
- branche
- bedrijf

Toeleveranciers krijgen beschikking over:
- eigen domein binnen de buffer
- algemene database
Voorwaarde: beschikbaar stellen gedeelte van de eigen data

- Pas na controle kunnen de data van de buffer naar de 
database
- Centrale organisatie zou de regie moeten voeren 

- Iedereen kan STEAMbase raadplegen
- Zoekfunctie is op beroep, taak, component
- Output: statistische kengetallen (AM, GM, GSD, range)
- Seperaat met en zonder beheersmaatregelen

- Toeleveranciers kunnen bij gedetailleerde 
data uit de buffer en algemene database



Discussie (1)

STEAMbase, daar zit de  
arbeidshygiëne op te 

wachten want;….



Discussie (2)

STEAMbase mislukt want; 
……….….



Discussie (3)

STEAMbase wordt een 
succes want; …..….
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