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Inleiding: Formaldehyde wordt in veel ziekenhuizen toegepast in anatomie en 

pathologie afdelingen. De classificatie van deze stof als bewezen risicofactor bij het 

ontstaan van kanker was aanleiding een meerjarig programma uit te voeren met 

metingen en beoordelingen van de werkomstandigheden. Het doel van deze studie was 

de blootstelling in een anatomische onderzoeks- en onderwijsafdeling in kaart te brengen 

en samen met de medewerkers te zoeken naar mogelijkheden om de formaldehyde 

blootstelling te reduceren.  

Methoden en technieken: Medewerkers van een anatomie afdeling participeerden in 

een traject van technische en organisatorische veranderingen in de periode 2012-2017. 

De interventies bestonden uit het optimaliseren van een down-flow ventilatie, introductie 

van bronafzuiging, opvangen van vloeistoflekkage in gesloten vaten en preventie van 

lekkage. Daarnaast zijn organisatorische veranderingen doorgevoerd gericht op het 

verminderen van formaldehyde taken. Er zijn meetcampagnes uitgevoerd met metingen 

over de gehele werkperiode (vaste locaties en persoonsgebonden) en 15-minuten 

metingen tijdens het uitvoeren van formaldehyde-gerelateerde taken. Lucht is 

aangezogen over silicagel geïmpregneerd met 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH). 

Formaldehyde werd gedetecteerd door meting van de absorptie bij 360 nm op een HPLC-

UV systeem.  

Resultaten: In 2012 was de meetkundig gemiddelde persoonsgebonden blootstelling 

over de gehele werkperiode 123 µg/m3 (n=26) en in 2014 was die 114 µg/m3 (n=13) 

met een overschrijding van publieke grenswaarde van 150 µg/m3 op 46% van de 

werkdagen in 2012 en 38% van werkdagen in 2014. Deze blootstelling werd in 2017 

teruggebracht tot een meetkundig gemiddelde van 28,8 µg/m3 (n=13) met een 

geschatte overschrijdingskans van 0,6%. Over 15 min was de gemiddelde blootstelling in 

2012 291 µg/m3 (n = 19) en in 2014 272 µg/m3 (n = 21), waarbij de 15-min waarde 

van 500 µg/m3 in 31,6% resp. 33,3% van de bemeten taken werd overschreden (2012 

en 2014). Deze blootstelling werd in 2017 teruggebracht tot een gemiddelde van 88,7 

µg/m3 (n = 12) met een geschatte overschrijdingskans van 1,6%.est  

Conclusie: Met technische en organisatorische maatregelen is over een periode van 6 

jaar de blootstelling aan formaldehyde teruggedrongen tot een niveau dat in de buurt 

komt van een arbeidshygiënisch beheerste situatie.  

 


