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Inleiding: Een aantal veelgebruikte stoffen bij chemische bedrijven kent een 

zogenaamde H-notatie. Dit betekent dat huidblootstelling aan deze stoffen naast 

inademing een substantiële bijdrage kan leveren aan de totale, inwendige systemische 

toxiciteit. Om de huidblootstelling kwantitatief te beoordelen, dient te worden getoetst 

aan dermale ‘Derived No Effect Levels’ (DNELs). Deze huidgrenswaarden zijn echter niet 

voor alle stoffen waarvoor een H-notatie geldt vastgesteld of beschikbaar. Doel van het 

onderzoek is om een praktische procedure te ontwikkelen voor het afleiden van 

tentatieve huidgrenswaarden voor stoffen met een H-notatie, maar zonder een dermale 

DNEL.  

Methoden en technieken: Op basis van literatuur over het vaststellen van een H-

notatie (o.a. in NL, D en VS) en het afleiden van huidgrenswaarden is een eerste versie 

van de procedure uitgewerkt. Deze procedure wordt momenteel getest aan de hand van 

een aantal stoffen, waaronder benzeen en zwavelkoolstof. Om de validiteit en 

bruikbaarheid van deze procedure te bepalen, zal de procedure ook worden toegepast op 

een aantal stoffen met een H-notatie, waarvoor wél dermale DNELs beschikbaar zijn (o.a. 

xyleen en tetrahydrofuraan).  

Resultaten: De procedure voor het afleiden van huidgrenswaarden voor stoffen met een 

H-notatie maar zonder een dermale ‘Derived No Effect Level’, omvat een aantal stappen. 

De eerste stap is de beoordeling van de maximale toegestane systemische dosis (in 

mg/kg lichaamsgewicht) op basis de inhalatoire grenswaarde. Vervolgens wordt 

berekend hoeveel hiervan via de huid mag binnenkomen. Deze maximaal toegestane 

huidopname wordt omgerekend naar een tentatieve huidgrenswaarde uitgedrukt in 

mg/cm2 en in mg/kg/dag. Hierbij worden 2 benaderingen voorgesteld: een conservatieve 

benadering, uitgaande van 100% huidabsorptie en een meer realistische benadering 

gebaseerd op berekeningen van de huidpermeatie met IH-SkinPerm.  

Conclusie: De procedure zal worden toegelicht op het symposium. Tevens wordt de 

afleiding van de tentatieve huidgrenswaarden van benzeen, zwavelkoolstof, xyleen en 

tetrahydrofuraan getoond. De tentatieve huidgrenswaarden van de twee laatstgenoemde 

stoffen zullen worden vergeleken met de beschikbare dermale DNELs.  

 


