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Inhoud abstract: Inleiding De ca. 200 decentrale werkgevers bij Defensie worden voor 

het uitvoeren van de nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen (NIGS) ondersteund door 

arbeidshygiënisten van het CEAG. De risicobeoordelingen worden zowel kwantitatief 

(Stoffenmanager, ART, Lotos Euros) als door middel van metingen conform NEN-689 

uitgevoerd. De risicobeoordelingen worden uitgevoerd per homogene blootstellingsgroep 

(SEG) op werkcentrumniveau, welke vastgesteld zijn tijdens het uitvoeren van de nadere 

inventarisatie gevaarlijke stoffen (NIGS). Beoordeling van de (meet)resultaten vindt 

plaats door middel van vergelijking van de door het CEAG vastgestelde 

bedrijfsgrenswaarden en publieke grenswaarden. Methoden en technieken De SEG wordt 

bepaald volgens definitie van NEN-689. Tijdens het uitvoeren van de NIGS wordt 

beoordeeld of de SEG compliant is met; 1) de luchtgrenswaarde 2) de stand der techniek 

en 3) de arbeidshygiënische strategie. Wanneer de blootstelling niet geschat kan worden, 

omdat er geen model beschikbaar is, of wanneer de stof en toepassing buiten het 

toepassingsdomein van het model valt, wordt er gemeten. Het uitvoeren van 

blootstellingsmetingen is binnen Defensie voorbehouden aan de arbeidshygiënisten van 

het CEAG. Dit heeft als voordeel dat de opzet en werkwijze van de beoordeling, op 

uniforme wijze en met inachtneming van Defensie specifieke omstandigheden kan 

plaatsvinden (operationele omstandigheden). Meetresultaten, conform NEN-689, worden 

uniform in rapportages vastgelegd, evenals de bijbehorende contextuele informatie. 

Resultaten Aan de hand van voorbeelden zal tijdens de presentatie getoond worden hoe 

de blootstellingsbeoordeling per SEG plaatsvind en hoe op basis van de ca. 200 in 

uitvoering zijnde NIGS bepaald wordt of een SEG uniek is voor een bepaald werkcentrum 

en of deze vaker voorkomt. Hoe te komen van werkgever SEG naar bedrijfstak SEG? 

Vervolgens wordt getoond hoe op basis van de beoordeling voor specifieke functies 

diverse taken nader onderzocht worden. Taken waarvan aannemelijk is dat deze een 

substantiële bijdrage leveren aan de totale functie dosis, of taken waarvan de 

blootstelling moeilijk in te schatten is, worden via diagnostisch onderzoek verder 

onderzocht. Vervolgens wordt op basis van de NIGS bepaald of een SEG en/of een taak 

Defensie overstijgend gebruikt kan worden. Conclusies Het op structurele wijze 

beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is binnen de context van de 

Krijgsmacht een omvangrijk project, met een aantal voor Nederland unieke 

werkzaamheden. De aanpak die gekozen is om alle SEGs te beoordelen is 

arbeidsintensief, maar laat ook zien dat combineren en vergelijken van functies voor 200 

decentraal werkgevers mogelijk is. Vanuit de NIGS wordt belangrijke stuurinformatie 

voor de organisatie verkregen en is de weg ingezet om te komen tot beoordeling van 

werkplaats SEG naar beoordeling van bedrijfstak SEG.  



 

 


