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Key figures

Bedrijfsrisico’s

Uniek bedrijf in een nichemarkt, geen vergelijkbaar bedrijf ter wereld.
Installaties
Medewerkers
3 (5) Ploegen
Gevaarlijke stoffen
Brandbare stoffen
Gas-installaties
Productie oppervlakte
Terrein oppervlakte
Grondwater
Gas
Electra
Zwembad/woning
Beek: onder terrein

ca 80 (ca. 60 met gev. Stoffen)
ca. 200
ca. 20-25 medew./pl
ca. 125 Ton (opslag: 35)
ca. 500 Liter
3 inert, 1 NH3 (B50)
ca. 4000 m2
ca. 20.000 m2
ca. 50.000 m2 (+70.000 m2 sanering)
ca. 500.000 m2
ca. 1.200.000 kWh
ca. 25 m
Regenwater (overstort)

Besluit Risico’s Zware Ongevallen: o.b.v. milieubezwaarlijkheid
lage drempel  PBZO (& VBS voor alles)  geen hoge drempel (VR)

Blootstelling gevaarlijkstoffen 25%
25%
Brandveiligheid
15%
Zware ongevallen
10%
Bodemverontreiniging
7,5%
Explosieveiligheid
7%
Snij-knelgevaar
5%
Electrische veiligheid
5%
Werken bij derden
0,5%
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Besluit Risico’s Zware Ongevallen obv Seveso 3
Zwaar ongeval: gebeurtenis als gevolg van
ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de
bedrijfsuitoefening in een inrichting, waardoor
onmiddellijk of na verloop van tijd ernstig gevaar
voor de menselijke gezondheid of het milieu binnen
of buiten de inrichting ontstaat en waarbij één of
meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
Doel BRZO:
• Voorkomen zware ongevallen (met gevaarlijke stoffen).
• Voorkomen maatschappelijke onrust
Betekenis veiligheid en milieu Veco:
• Achilleshiel onderneming
• Voorkomen maatschappelijke onrust
Voorkoming maatschappelijke onrust.
• BRZO is nu een hulpmiddel voor Veco
• Geen doel.
Header

VGWM = HSE

4

5

CONTROLLING OHS&E Risks
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(Gevaarlijke) Stoffenlijst  Stoffen, locatie, hoeveelheid etc.
voorraad, in gebruik/productie/utilities, laboratorium, afval fase, alsmede de bekende reactie-producten

(EU)H-zinnen Seveso III

(+EUH031/32 & H220, H221, H225, H226)

Health-verbrandingsproducten, inhalatoir & -dermaal & -oraal, Physical-brand &-explosie, Environmental-water(riool)& -water(beek) & -bodem (& -lucht)

Relevante mengsels/stoffen.
Health- verbrandingsproducten, -inhalatoir & -dermaal & -oraal, Physical-brand &-explosie, Environmental-water(riool)& -water(beek) & -bodem (& -lucht).

Relevante insluitsystemen: Intern + Handelingen + Extern
(a.d.h.v. m.n. grenswaarden)

Veiligheidscheck  Afwendbaar risico
(zonder loc scenario: beoordeling o.b.v. 1 generieke maatregel + 1 BHV-scenario).

Veiligheidsstudie  Onafwendbaar risico
(FMEA)

BNP en Borging
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Ernstige ongevallen door
toxische stoffen
Jolanda Willems en Yvonne Jansma

(Gevaarlijke) Stoffenlijst  Stoffen, locatie, hoeveelheid etc.
voorraad, in gebruik/productie/utilities, laboratorium, afval fase, alsmede de bekende reactie-producten

(EU)H-zinnen Seveso III

)

Health-verbrandingsproducten, inhalatoir & -dermaal & -oraal, Physical-brand &-explosie, Environmental-water(riool)& -water(beek) & -bodem (& -lucht)

Relevante mengsels/stoffen.
Health- verbrandingsproducten, -inhalatoir & -dermaal & -oraal, Physical-brand &-explosie, Environmental-water(riool)& -water(beek) & -bodem (& -lucht).

Relevante insluitsystemen: Intern + Handelingen + Extern
(a.d.h.v. m.n. grenswaarden)

Veiligheidscheck  Afwendbaar risico
(zonder loc scenario: beoordeling o.b.v. 1 generieke maatregel + 1 BHV-scenario).

Veiligheidsstudie  Onafwendbaar risico
(FMEA)

BNP en Borging
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Vraag

Afbakening

Op welke wijze kunnen stoffen worden
herkent die een zwaar ongeval kunnen
veroorzaken voor medewerkers?

Het niet gaat om reactieve (explosie ed) of
brandgevaarlijke eigenschappen
(veiligheid), maar zuiver om de
toxicologische eigenschappen van een stof
(gezondheid).

Welke praktische methodiek kan hierbij
worden gevolgd, die aansluit bij huidige
wet- en regelgeving en huidige werkwijzen
binnen Veco?
Waar liggen de gevaren voor zware
ongevallen?

Milieugevaarlijke eigenschappen van
stoffen worden ook niet meegenomen.
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Wat is een ernstig ongeval?

Waar leg je de grens?
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NFPA indeling

Eigen indeling bedrijf
E Zeer groot

Eén of meerder doden op korte of langere termijn

D Groot

Zwaar letsel of irreversibele effecten voor de gezondheid met permanente functioneringsbeperkingen

C Aanzienlijk

Letsel met verzuim. Beperkte reversibele effecten voor de gezondheid met verzuim

B Gering

Letsel zonder verzuim. Kortdurende gevolgen voor gezondheid zonder verzuim

A verwaarloosbaar

Geen letsel, geen volgen voor de gezondheid
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Wat valt er wel en niet onder?

- Littekens door brandwonden?
- Reactive Airways Dysfunction
Syndrome (RADS) = beroepsastma?
- Bijtende stoffen, oogdouche binnen 10
meter afstand?
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Seveso III

Gevaarlijke stoffen die zware ongevallen kunnen veroorzaken, door hun effect op de gezondheid, zijn beschreven binnen de
Seveso III richtlijn*):
Acuut toxische stoffen van categorie 1 voor alle blootstellingsroutes (oraal, inademing en dermaal) en acuut toxische stoffen van
categorie 2 voor alle blootstellingsroutes en voor categorie 3 voor de blootstellingsroute via inademing.
Specifieke doelorgaantoxiciteit van categorie 1 bij éénmalige blootstelling.
H029 vormt giftig gas in contact met water
Bron: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN, Annex I,

*) De Seveso-richtlijn richt zich op het beheersen van de risico’s op en de gevaren van zware ongevallen door
gevaarlijke stoffen. De Seveso richtlijn is in NL geïmplementeerd in de BRZO.
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Eerste selectie op basis van (EU) H zinnen

Het betreffen de volgende (EU)H zinnen.
H300 *)

Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2 Dodelijk bij inslikken

H310 *)

Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2, Dodelijk bij contact met de huid

H330 *)

Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2, Dodelijk bij inademing

H331 *)

Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3, Giftig bij inademing

H370*)

Veroorzaakt schade aan organen na eenmalig contact (of alle betrokken organen
vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien afdoende
dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
EUH029 *)

Vormt giftig gas in contact met water

EUH031

Vormt giftig gas in contact met zuren.

EUH032

Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

*) Genoemd binnen Seveso richlijn

bewezen is
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Aanpak

Om vast te stellen welke stoffen bij Veco de potentie hebben om zware ongevallen te veroorzaken bij medewerkers is het volgende
stappenplan doorlopen:
1)

Selectie van stoffen die mogelijk zware ongevallen kunnen veroorzaken op basis van hun toxische eigenschappen.

2)

Beoordeling per stof of er een daadwerkelijk risico bestaat afzonderlijk voor
Inademing;
Via de huid;
Opname via de mond.

3)

Beschrijving effecten van stoffen die zware ongevallen kunnen veroorzaken.
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Wanneer kunnen toxische stoffen zware ongevallen
veroorzaken?
Eigenschappen van de stof (mate van giftigheid, verdampingsnelheid, vermogen om door
huid heen te dringen e.d.);

Blootstelling (dosis; aan welke concentratie wordt iemand blootgesteld en via welke
blootstellingsroute o.a. afhankelijk van temperatuur, hoeveelheid stof);
Afwendbaarheid van effecten door nemen maatregelen b.v. na blootstelling zoals
decontaminatie (en de snelheid waarmee dit gebeurt), antidota.
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Beoordeling inhalatie
Per geselecteerde stof/product:
Bepalen van grootste insluit volume en beschrijven van worse case situatie
Indicatie van mogelijke blootstelling door berekenen van concentratie bij kortdurende blootstelling (5 min)
(stoffenmanager), voor vloeistoffen/vaste stoffen*)
Vergelijking met grenswaarden
Indien in de buurt of overschrijding grenswaarden  beschrijving van gezondheidseffecten en
veiligheidsstudie.
*) gassen  beoordeling op basis van literatuur
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Modellen om concentratie te berekenen
R.14.6.5.1 Assessment of acute inhalation exposure Assessment of short-term (acute) inhalation exposure is required when an
inhalation DNEL has been derived for acute effects. It is also relevant when the substance produces local effects and the
concern is that knowledge of short intense exposure is at least as important as longer term exposures. Short-term
inhalation exposure is normally estimated over a 15-minute reference period (but shorter periods may be applicable
depending on the effect).
The short-term exposure can be modelled by using the Advanced REACH Tool (ART) or Stoffenmanager (see Sections
A.14-1.4.4 and A.14-1.4.1).

If peaks of exposure are expected due to the nature of the activity (for example, opening vessels etc.), the extrapolation from
the average shift exposure cannot be used. In such cases the exposure needs to be estimated by other means, for example,
by using a tool like ART or Stoffenmanager that allows this type of assessment or by using measurements.
ECHA: Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment, Chapter R.14: Occupational exposure
assessment, page 37, Version 3.0 August 2016

Toetsingswaarde (in volgorde
van belangrijkheid)

Opmerking

Bron
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Interventie waarden:

In Nederland worden interventiewaarden toegepast.
Voorlichtingsrichtwaarde ( VRW ), Alarmeringsgrenswaarde (AGW),
Levensbedreigende waarde (LBW). 10 minuten waarde

http://www.rivm.nl/rvs/dsres
ource?type=pdf&objectid=riv
mp:120090&type=org&dispos
ition=inline

Immediately Dangerous to
Life or Health (IDHL)

Amerikaanse grenswaarden opgesteld door NIOSH. 30 min

http://www.cdc.gov/niosh/idl
h/intridl4.html

Acute Exposure Guideline
Level (AEGL- 3)

AEGL’s zijn er voor verschillende tijdsintervallen. Opgesteld door EPA.

http://www.epa.gov/oppt/ae
gl/pubs/chemlist.htm

Emergency respons
planning guidelines (ERPG)

De ERPG systematiek is grotendeels vergelijkbaar met de AEGL systematiek.

https://www.aiha.org/getinvolved/AIHAGuidelineFound
ation/EmergencyResponsePla
nningGuidelines/Pages/defaul
t.aspx

Air Quality Guidelines
(AQG) van de WHO

De WHO heeft ook AQG afgeleid voor een kortdurende blootstelling. Het
betreft een guideline uit 2000, en bevat alleen de meest gangbare stoffen.

http://www.euro.who.int/en/
what-wepublish/abstracts/air-qualityguidelines-for-europe

Minimal Risk Levels (MRL)
acuut

De door het Amerikaans Agency for Toxic Substances and Disease Registry
(ATSDR) afgeleide advieswaarde

http://www.atsdr.cdc.gov/mrl
s/mrllist.asp

Tijd gewogen gemiddeld

Indien er helemaal geen grenswaarden voor acute blootstelling bekend is, is
gekeken naar het tijdsgewogen gemiddelde voor 15 min of 2 x de algemene
grenswaarde.
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Dermale blootstelling

Literatuur onderzoek
Bestaat bij calamiteiten de kans bestaat dat de stof in zodanige hoeveelheden door de huid wordt opgenomen, dat het dodelijke of
irreversibele zwaar letsel kan optreden?

Humane incidenten? Zo niet dierexperimenteel.
Evt. gebruik maken van modellen om indicatie van opname te krijgen.
Afwendbaarheid bepalen
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Dermale blootstelling, voorbeeld
Natriumchloriet, CAS 7758-19-2 H310, H314
(worse case verpakking (0,5 kg ) valt kapot)

Symptoms of acute
poisoning: as a result of
contact with the solid
or concentrated
solution
irritation
Er is geen
through
to
chemical
incidentbeschrijving in
burns,
following
de literatuur gevonden
extensive contact even

Bijtend effect op de huid, dus contact direct merkbaar
Bij interne opname heeft natriumchloriet een negatieve invloed op
de bloedwerking (vorming methemoglobine)
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Orale opname

Situaties waarbij orale opname mogelijk is?
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Resultaat

Stoffenlijst

Modelmatige
berekeningen

H zinnen

Literatuuronderzoek

Wel of geen veiligheidsstudie
noodzakelijk
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Discussie punten

Bijtende stoffen  acute effecten  verdiepende RI&E toxische stoffen
Gebruik model?  ook expert judgement
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