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Sinds de introductie van REACH zijn verschillende instrumenten voor beoordeling van 

blootstelling ontwikkeld en deze worden momenteel gebruikt voor beoordelingen in het 

kader van REACH. Verschillende Tier 1-screeningsmodellen zoals ECETOC TRA, MEASE, 

EMKGEXPO-TOOL en Stoffenmanager® worden door ECHA aanbevolen voor het schatten 

van beroepsmatige blootstelling. Hoewel deze screeningsinstrumenten een brede 

toepasbaarheid hebben, ontbreekt uitgebreide modelvalidatie. Om een juiste 

modelvalidatie uit te voeren, moeten zowel de nauwkeurigheid als de betrouwbaarheid 

worden onderzocht, maar ook de intentie waarvoor de modelschatting wordt gebruikt 

(worst case, conservatief, compliance testing, REACH) is belangrijk. Een aantal 

kleinschalige validaties van de blootstellingsmodellen die worden gebruikt voor REACH 

en hun voorlopers (bijv. EASE) zijn uitgevoerd. Over het algemeen hadden deze 

validiteitsstudies geen betrekking op een voldoende breed scala aan scenario's die nodig 

zijn om een volledig beeld te geven van de toepasbaarheid van de modellen. Daarom 

heeft het Duitse BAuA een uitgebreide modelevaluatie geïnitieerd in het kader van het 

ETEAM-project, waarvan de resultaten in verschillende artikelen zijn beschreven (Tischer 

et al., 2017; Lamb et al., 2017; van Tongeren et al., 2017). De inspanningen van de 

arbeidshygiënische gemeenschap om bruikbare generieke benaderingen en modellen 

voor blootstellingsbeoordeling te ontwikkelen hebben blootstellingsbeoordelaars 

hulpmiddelen gegeven om de enorme last van risicobeoordelingen onder REACH aan te 

pakken. Het evalueren van deze modellen blijft echter achter en de evaluaties die zijn 

gedaan geven aan dat de modellen verre van perfect zijn. Ze moeten voorzichtig worden 

geïnterpreteerd en er is meer kennis nodig over modelfunctionaliteiten, hun 

toepassingsdomein en de omvang van onzekerheden om deze generieke 

blootstellingsmodellen op een zinvolle manier te kunnen toepassen. Omdat onjuiste 

blootstellingsbeoordelingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van 

de mens of de financiële situatie van een (industriële) organisatie, moet men erkennen 

dat beoordeling van beroepsmatige blootstelling een wetenschap is en nog steeds 

blootstellingsexperts / arbeidshygiënisten vereist om deze modellen te gebruiken. 

Aangezien blootstellingsmetingen de basis vormen van de blootstellingskarakterisatie, is 

het verzamelen van blootstellingsmetingen cruciaal en deze moeten worden gebruikt in 

combinatie met blootstellingsmodellen. Analyses van deze blootstellingsmetingen zijn 

nog steeds nodig om ons inzicht in de blootstellingsvariabiliteit en het effect van 

blootstellingsdeterminanten op blootstellingsniveaus te vergroten. Daarnaast zijn 

blootstellingsmetingen nodig om bestaande blootstellingsmodellen te valideren en 

verfijnen. 


