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Inhoud abstract: 

Inleiding  

In een werkruimte van een laboratorium voor humane diagnostiek 

bevindt zich een aantal high-performance liquid chromatography (HPLC) opstellingen 

waarmee monsters worden geanalyseerd. De toegepaste chemische stoffen 

zijn acetonitril, chloroform, isopropylalcohol en methanol. Incidenteel geraakt een HPLC 

in storing, wat gepaard kan gaan met lekkage van één of meer van de toegepaste 

chemische stoffen. Doel van het onderzoek was het beoordelen van het gezondheidsrisico 

door potentiële blootstelling aan chemische stoffen ten gevolge van lekkage van 

een HPLC.  

Methoden en technieken  

Met de deterministische algoritmes Spill Model, Decreasing Emission en The Well Mixed 

Room Model with a Constant Emission Rate van het rekenprogramma IHMOD 2.0 is het 

verloop van de luchtconcentratie chemische stoffen in de werkruimte voor twee 

scenario’s van lekkage geschat. Het eerste scenario betreft het direct en eenmalig 

vrijkomen van 20 milliliter vloeistof. Het tweede scenario betreft het continu vrijkomen 

van 20 microliter vloeistof per minuut. Beide scenario’s zijn voor ieder van de vier 

toegepaste chemische stoffen uitgewerkt.  

Resultaten  

Directe, eenmalige lekkage resulteert in maximale momentane luchtconcentraties tussen 

8 en 62 mg/m3, die worden bereikt na 3 tot 6 minuten. De maximale 15-

minuten tijdgewogen gemiddelde concentraties liggen tussen 7 en 40 mg/m3. Alleen voor 

chloroform wordt de 15-

minuten tijdgewogen gemiddelde grenswaarde overschreden (160%). Voor geen van 

de stoffen wordt de corresponderende alarmeringsgrenswaarde (AGW, 

Interventiewaarden Gevaarlijke Stoffen van het RIVM) overschreden (allen < 7%).  

Continue lekkage resulteert in steady state luchtconcentraties tussen 0,4 tot 0,8 

mg/m3. Deze liggen ruim beneden de corresponderende 8-

uurs tijdgewogen gemiddelde grenswaarden (allen < 15%) en alarmeringsgrenswaarden 

(allen < 1%).  

Conclusie  

Het risico op onherstelbare of andere 

ernstige gezondheidseffecten door inhalatoire blootstelling aan chemische stoffen tijdens 

lekkage van de HPLC is naar verwachting beheerst. Het optreden van lichte, reversibele 

gezondheidseffecten (hoofdpijn, duizeligheid) door éénmalige kortdurende blootstelling 

aan chloroform na een directe, eenmalige lekkage is niet uitgesloten.  
 


