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Inleiding: Sinds 1 oktober 2017 is de wettelijke Nederlandse grenswaarde voor benzeen 

op de werkplek verlaagd van 3,25 mg/m3 naar 0,7 mg/m3 (8u-tgg). Deze verlaging is 

gebaseerd op resultaten van recent onderzoek waaruit blijkt dat schadelijke effecten in 

het beenmerg en het bloedvormend systeem al kunnen optreden bij substantieel lagere 

blootstelling dan tot nu toe werd aangenomen. Deze drastische verlaging (factor vijf) van 

de grenswaarde heeft grote gevolgen voor de beoordeling van gezondheidsrisico’s ten 

gevolge van blootstelling aan benzeen. Niet alleen voor bedrijven in branches waar 

benzeen al langer in beeld is, maar ook voor ‘nieuwe’ sectoren en beroepen die nu in de 

gevarenzone kunnen komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (bus)chauffeurs en 

onderhoudspersoneel, waar de langdurige blootstelling aan benzeen via petrochemische 

producten volgens IARC gemiddeld tussen 0,01 en 2 mg/m3 zou liggen. Niet in de laatste 

plaats heeft de grenswaardeverlaging ook impact op arbeidshygiënische methoden en 

technieken. Om aan te tonen dat iemand veilig werkt, dient de blootstelling aantoonbaar 

ruim beneden de grenswaarde te liggen (kleine overschrijdingskans). Dergelijke waarden 

gaan al richting de detectielimieten van gangbare analytische methodes. Ook de 

biologische grenswaarde equivalent (BEI, BAT) moet worden bijgesteld naar de nieuwe 

inzichten om de risico’s goed in kaart te kunnen brengen.  

Conclusie: In deze presentatie wordt enerzijds aandacht besteed aan de achtergronden 

van de grenswaardeverlaging van benzeen en anderzijds aan de praktische 

consequenties hiervan voor de arbeidshygiënist in het veld.  

Opmerkingen: Dit abstract is afgestemd op abstract 'Grenswaarde benzeen een factor 

vijf omlaag: Wat betekent dit voor jouw bedrijf? Een praktijkvoorbeeld uit de tankopslag' 

van dezelfde auteurs en zou mooi passen in één sessie over benzeen, waarin zowel de 

theorie als de praktijk aan bod komen  

 


