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Inleiding: De nieuwe prEN 689 (2017) en de BOHS-NVvA guidance bieden de 

mogelijkheid om ook met 3-5 metingen een uitspraak te doen of de blootstelling van een 

groep werknemers (SEG) over een langere periode voldoet aan de grenswaarde. Op 

grond van INRS (ND 2231 2005) blijkt dat bij matige spreiding (GSD<4) 3, 4 of 5 

metingen onder de respectievelijke fracties van 0,1, 0,15 en 0,2 van de Grenswaarde 

voldoende zekerheid geeft. Maar wat is de spreiding (GSD) voor een bepaalde stof in een 

SEG?  

 

Methoden en technieken: Tielemans (2018) stelde, voor de validatie van 

Stoffenmanager vanuit het voorzorgsprincipe (VASt), vast dat voor poeders een GSD 

solid= 5.4 en voor Gassen en dampen een GSD liquid =8.2 moet worden gebruikt indien 

geen andere gegevens over de spreiding bekend zijn. Daarmee is de mogelijkheid om 

prEn 689 te gebruiken met 3-5 metingen zonder info over de GSD komen te vervallen.  

Het idee is nu een bibliotheek met GSD’s te maken vanuit (semi)publieke bronnen. Zo’n 

GSD bibliotheek zou in eerste instantie waardes kunnen bevatten voor combinaties van 

stof met werkplak factoren/determinanten zoals binnen/buiten, industrieel/professioneel, 

stof/damp. 

 

Resultaten: We kijken eerst naar de haalbaarheid. We (voorlopig Jerome Lavoué, Tom 

Geens en Martine Chouvet) zoeken naar geschikte dataseries/referenties: primair intern, 

daarnaast bestaande databases (de grote zijn waarschijnlijk ongeschikt), of gewoon uit 

de Annals. Geschikte dataseries zijn: • PAS metingen aan individuen in de SEG/t-CS over 

een lange periode (1 jaar of meer) • meerdere metingen per persoon • informatie over 

workplace factors(CEN)/determinants (REACH), EU, c.q.NVvA kerninformatie We willen 

de dataseries volgens de BOHS-NVvA guidance/BWStat/EXPOSTATS analyseren.  

 

Conclusie: Ons netwerk lijkt redelijk groot en hecht om vast te stellen of er voldoende 

medewerking te krijgen is, maar steun is altijd welkom.  

 

 

 


