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Inleiding: Voor veel (verdacht) kankerverwekkende stoffen zijn geen grenswaarden 

beschikbaar, vooral als er weinig over de gevaren van deze stoffen bekend is. Het 

afleiden van een ‘tentatieve’ (bedrijf)grenswaarde, op basis van alleen 

gevaareigenschappen van de stof (H-zinnen), valt buiten het toepassingsgebied van 

sommige methoden of leidt vaak, mogelijk onterecht, tot een zeer lage grenswaarde. 

Deze ‘tentatieve’ grenswaarden zijn niet zelden dusdanig laag, dat deze beneden de 

detectielimiet van meet- en analyseapparatuur kunnen liggen en zodoende in de praktijk 

neerkomen op een verbod om de stof te gebruiken. In dit onderzoek is gekeken in 

hoeverre het mogelijk is om (bedrijfs)grenswaarden af te leiden voor (verdacht) 

kankerverwekkende stoffen op een specifiekere methode, namelijk met behulp van 

toxiciteitsgegevens uit proefdierstudies, en ‘cross-reading’ op basis van stoffen met een 

vergelijkbare structuurformule, waarvoor wel grenswaarden beschikbaar zijn.  

 

Methoden en technieken: Als eerste is het kritische structuurkenmerk per stof bepaald 

dat verantwoordelijk is voor de (mogelijke) kankerverwekkendheid. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de Derek Nexus 2.1 software (Lhasa Limited). Dit computerprogramma 

geeft een ‘alert’ als een stof mogelijk kankerverwekkend is (op basis van de 

structuurformule) met daarbij de ‘positive predictive value’ (PPV) en een kwalitatieve 

gevaarscore voor mensen (o.a. waarschijnlijk, aannemelijk, twijfelachtig en 

onwaarschijnlijk). Deze waarden zijn in feite een risicomaat voor kankerverwekkendheid 

bij mensen. Vervolgens zijn ‘bekende’ stoffen met hetzelfde kritisch structuurkenmerk 

voor kankerverwekkendheid als de te onderzoeken stof opgezocht, waarbij ondermeer de 

SZW-lijst voor kankerverwekkende stoffen en processen en de SER- en ECHA-database 

zijn geraadpleegd. Deze vergelijkbare stoffen en bijbehorende grenswaarden vormden de 

basis voor de af te leiden (bedrijfs)grenswaarden voor de onderzochte stoffen.  

 

Resultaten: Voor een aantal verdacht kankerverwekkende stoffen waarvoor enkel 

‘tentatieve’ grenswaarden beschikbaar zijn, is bovenstaande methode toegepast. In alle 

gevallen leidde dit tot een grenswaarde, die is afgeleid op basis van ‘cross-reading’ van 

stoffen met eenzelfde kritisch structuurkenmerk voor kankerverwekkendheid. Voor 

stoffen met deze structuurkenmerken wordt het aannemelijk geacht dat ze 

kankerverwekkend zijn voor mensen.  

 

Conclusie: In de toegepaste methode wordt gebruik gemaakt van een software 

programma dat actueel wordt gehouden aan de hand van wetenschappelijke kennis uit 

proefdierstudies. Op basis van het bepalen van kritische structuurkenmerken en ‘cross-

reading’ kunnen zodoende grenswaarden afgeleid worden voor kankerverwekkende 



stoffen waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. Om deze methode breder te 

gebruiken in de arbeidshygiënische praktijk, is het nodig om deze toe te passen op een 

groter aantal stoffen en de uitkomsten te vergelijken met grenswaarden die zijn afgeleid 

conform alternatieve methoden (op basis van alleen H-zinnen).  

 

 

 

 

 


