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Inleiding: Het gebruik van grenswaarden is een manier om gezondheidsrisico’s door 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beheersen. Sinds 2007 is het Nederlandse 

grenswaardenstelsel primair gebaseerd op private grenswaarden die door de werkgever 

moeten worden vastgesteld. Daarnaast is er een beperkte lijst met publieke 

grenswaarden die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden 

vastgesteld. Om de Nederlandse werknemer zo goed mogelijk te beschermen is het 

essentieel dat de publieke grenswaardenlijst aansluit bij de praktijk. In de praktijk blijkt 

dat er regelmatig vragen zijn over het gebruik van de grenswaardenlijst. Hierbij moet 

gedacht worden aan vragen over stoffen waarvoor meerdere grenswaarden beschikbaar 

zijn maar waarvan niet duidelijk is waarvoor deze grenswaarde geldt, bijvoorbeeld voor 

“damp” en “druppel”. In opdracht van het Ministerie van SZW, heeft het RIVM i.s.m. het 

Karolinska Instituut (Zweden) de praktische bruikbaarheid van de publieke 

grenswaardenlijst geïnventariseerd.  

 

Methoden en technieken: Een anonieme online vragenlijst is verzonden aan alle leden 

van de NVvA (513 leden) en NVvK (2916 leden). Mensen met een dubbel lidmaatschap 

(n=65) werd gevraagd om de NVvA vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst werden 

zowel de bruikbaarheid van publieke grenswaarden als het afleiden van private 

grenswaarden, en de eventuele rol die DNELs daarin spelen, geadresseerd. De focus van 

deze presentatie ligt op de (voorlopige) resultaten van de vragen over de publieke 

grenswaarden.  

 

Resultaten: In totaal hebben 139 arbeidshygiënisten (513 NVvA leden; 27%) en 198 

veiligheidskundigen (2916 NVvK leden; 7%) de vragenlijst ingevuld. Het merendeel van 

de respondenten gebruikt zowel publieke als private grenswaarden. Informatie over 

publieke grenswaarden wordt gezocht in meerdere databanken, waarbij informatie over 

de achtergronddocumenten niet altijd gemakkelijk te vinden is. De resultaten geven 

inzicht in de problemen die de respondenten tegenkomen bij het toepassen van publieke 

grenswaarden, zowel in het algemeen als op stofniveau. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

een gebrek aan achtergrondinformatie over de afleiding van een grenswaarde, of de 

manier van monstername en/of analyse van de betreffende stof.  



 

Conclusie: Met de resultaten van deze vragenlijst zijn een aantal problemen rond het 

gebruik van publieke en private grenswaarden in de praktijk aangekaart. De resultaten 

zullen worden gebruikt voor advisering ten behoeve van de regelgeving gevaarlijke 

stoffen.  

 

Opmerkingen: Dit abstract bevat nog niet veel resultaten omdat we nog bezig zijn met 

de verwerking ervan.  

 

 

 


