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Inhoud abstract: Inleiding: Goedkope sensoren bieden nieuwe kansen voor het meten 

en/of voorkomen van blootstelling aan schadelijke stoffen. Denk hierbij aan meer 

informatie vanwege lagere kosten per meting, het opsporen van bloostellingsbronnen en 

-factoren door stofconcentraties te koppelen aan tijd en locatie en de mogelijkheid om 

direct in te grijpen bij een te hoge blootstelling. Aan de andere kant zorgt deze nieuwe 

technologie ook voor nieuwe uitdagingen, zoals de betrouwbaarheid van de metingen, 

het ontwikkelen van een infrastructuur voor data verwerking, de wens voor opslag en 

visualisatie van data en acceptatie van de technologie door de werknemers. In deze 

sessie willen wij de mogelijkheden van sensoren bespreken en deze toelichten met 

recente praktijkervaringen, gevolgd door een korte, plenaire discussie over het gebruik 

van sensoren door arbeidshygiënisten (10 min). Methoden en technieken: In een recente 

veldstudie heeft TNO in samenwerking met NIOSH en HSE blootstelling aan meelstof 

onderzocht in twee grootschalige bakkerijen. Persoonlijke metingen zijn verricht met 

twee soorten fijnstof sensoren en gravimetrische sampling. Ook zijn stationaire metingen 

uitgevoerd met vier soorten fijnstof sensoren, gravimetrische sampling en hoogwaardige 

real-time apparatuur. Naast stofconcentraties zijn ook de locaties van de werknemers 

gemeten, om te onderzoeken of blootstelling gerelateerd kan worden met een bepaald 

werkstation of handeling. Resultaten: De focus van dit onderdeel zal liggen op de 

resultaten van de real-time stofmetingen en locatie data, en hoe deze gebruikt kunnen 

worden om blootstellingsbronnen en -factoren te identificeren. Daarnaast worden de 

verschillen tussen de sensoren benoemd en praktische ervaringen gedeeld. Conclusie: 

Ter afronding van de presentatie worden de belangrijkste leerpunten van de studie 

samengevat en wordt een toekomst visie met u gedeeld. Daarna is er ruimte voor input 

van het publiek om meningen en/of ervaringen te delen en te bespreken wat de rol van 

de arbeidshygiënist in sensorstudies zou moeten zijn. NB Aansluitend volgt een TNO 

workshop over sensoren en ethiek.  

 


