
slide date

Stoffenmanager®

Al 15 jaar betrouwbaar

NVvA symposium, 10 april 2019

Henri Heussen

CTO



slide date

The farther backward you can look, the farther forward you are 
likely to see 

12-4-20192

Vandaag: beperking tot modules
- Risicoprioritering inademing
- Blootstellingsberekening inademing

Validatie & calibratie
- businessmodel & financiering onderzoek
- basis, Eteam en latere studies

Harmonisatie

Stoffenmanager® Research platform
- vervolgonderzoek
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Start 27 Oktober 2003
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2018

2009

20112011

20052003

Stoffenmanager: 2003 - 2018

12-4-20194



slide date 12-4-20195

> 213.00 
RIEs

> 198.000 
producten

> 35.000 
gebruikers

50 nieuwe 
gebruikers 
per week

55% 
gebruikers 

uit 
buitenland
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Van publiek naar privaat

SZW

- TNO

- Arbo Unie

- EY /BECO

Project: “zorg dat 

Stoffenmanager®
duurzaam in de lucht blijft”

Cosanta

- spin out TNO & Arbo Unie

12-4-20196

2014
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Duurzaam business model

Trainings

HelpdeskStoffenmanager® 
basic free licence

Stoffenmanager® 
fee-based licences

Consultancy
Newsletter

Priority 
Helpdesk 24h

 ESCROW
insurance

Free services Fee based services

Account 
management

development
users

25-9-20187

Official partner: crash courses

User days: 
peer 

review 
sessions

https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
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Research & Development:
International Scientific Advisory Board (ISAB)

12-4-20198

 Independent International Scientific Advisory Board ( ISAB) affiliated to Stoffenmanager®

 Prominent research institutes and universities from Europe and beyond. 

• AEHI, Spain
• AUVA, Austria
• CIOP-PIB, Poland
• Dalarna University, Sweden
• FIOH, Finland
• IFA, Germany
• National Taiwan University, Taiwan
• NFA, Denmark
• RAHH, Italy
• TNO, The Netherlands
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Research & Development:
International Scientific Advisory Board (ISAB)

12-4-20199

R&D plus vertalingen, officiële lancering, stakeholder bijeenkomst, 1-daagse training 
onderzoekers, arbeidsinspectie, consultants enz. 
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Van publiek naar privaat: nieuwe spelregels

Publiek

 open source 

 t/m versie 4.5.8

 wijziging rekenregels 

openbaar

Privaat

 eigendom Cosanta
 versie > 4.5.8
 wijziging rekenregels: 
• alleen na goedkeuring ISAB
• “wat” openbaar
• “hoe” niet (100%) openbaar
• return on investment
• inzage “wat én hoe” door autoriteiten 
• governance: fair én betrouwbaar

12-4-201910
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Overzicht wijziging rekenregels: openbaar

12-4-201911
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Belangrijkste wijzigingen rekenregels vanaf versie 4.0 

25-9-201812

Versie Rekenregels Verbetering / uitbreiding Betekenis

4.5 RI&E inademing gevaarlijke 
stoffen, kwantitatieve 
blootstellingsberekening

- splitsing immissieparameter nimmin nimm x npbm

- rekenregel respirabel stof bij verspanende 
werkzaamheden aan steen

- minder conservatief
- uitbreiding

6.5 RI&E inademing gevaarlijke 
stoffen, kwantitatieve 
blootstellingsberekening

- voor een poeder mengsel dat is opgebouwd uit één of 
meerdere componenten kan de concentratie per 
component worden bepaald.

minder conservatief

7.0 RI&E inademing gevaarlijke 
stoffen, risico prioritering:

- nieuwe indeling gevarenklasse in lijn met GHS
- vervangt gevarenklasse indeling conform COSHH 
Essentials in Stoffenmanager® versies 1.0 en later

- route specifieke 
gevarenklasse

7.5 RI&E inademing gevaarlijke 
stoffen: risico prioritering en 
kwantitatieve 
blootstellingsberekeningen

- lijst ademhalingsbeschermingsmiddelen en 
bijbehorende toegekende beschermingsfactoren 
aangepast conform NEN-EN 529:2005
- vervangt de lijst in Stoffenmanager® versies 1.0 en later

minder conservatief
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Terug naar de basis

12-4-201913

Engelse, Deense en Nederlandse 
inspiratie & teamwerk
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Stap voor stap

- rekenregels, categorieën, toelichtingen en scores 

- structuur demo versie: ChemAudit (BGD NW Veluwe en 

Flevoland)

12-4-201914

2003
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De kracht van eenvoud

12-4-201915

 “Source-receptor” benadering (Cherrie en Schneider, 1999)

 Onderscheid “Near-Field” en “Far-Field”

Emissie

- Product (E)
- Taak (H)

Transmissie

- Beheersmaatregelen (ηlc)
- Ventilatie (ηgv)

Bron Ontvanger

Immissie

- Afscherming (ηimm)
- PBM (ηpbm)
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De kracht van eenvoud

12-4-201916

Conclusie: 
- “results suggest that, when data entry uncertain or 

difficult to use, practioners should consider using
Stoffenmanager® as their default occupational exposure 
model”.

- “is the most robust model”; “…appears also to be the
most balanced model.”

Idem: Spinazze et al – versie 6.0 (2017);  Lee et al  - versie 
7.0 (2018)
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Kwantificering: versie 3.0, 3.5 en 4.0

Vaste stof Vloeistof



slide date

ETEAM studie – externe validatie (1)

12-4-201918

- meest uitgebreide externe 

validatie: bijna 4000 metingen

- voorbeeld “volatiles”
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ETEAM studie – externe validatie (2)  

12-4-201919

Lamb et al – versie 4.5 (2015):

“STOFFENMANAGER appeared to provide the most balanced performance with regard to 
the level of conservatism and predictive power for volatile liquids and powders.”

Low volatile liquids: underestimation spraying activities – specific scenario:
• aerosol formation - PROC7 and PROC11
• ‘Handling of liquids at high pressure resulting in substantial generation of mist or 
spray/haze’, outdoors without LEV
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Vooral daarna veel meer studies…….
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Hoe veilig moet een veilige werkwijze zijn?

12-4-201921

75-percentiel
- 50, 75, 90, 95, 99-percentiel en 

betrouwbaarheidsinterval

- geen SUMI of RIE-WIK
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Hoe veilig moet een veilige werkwijze zijn?

12-4-201922

Default: 90-percentiel

Historie: 

- overleg en acceptatie ISZW - validatie 

Stoffenmanager® 3.0, 3.5, 4.0
- onveranderd sindsdien

RIE WIK
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Stoffenmanager® 7.0 

12-4-201923

Abstract
This study aims to evaluate the accuracy, precision and
conservatism of three models (ECETOC TRA 3.1, 
Stoffenmanager 7.0 and ART 1.5) by comparing model 
predictions and repeated exposure measurements in 
Korea
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Presentaties IOHA 2018 – publicaties verwacht

12-4-201924
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Stoffenmanager® 7.1

Authors: 
- NF and FF multipliers for 8-hr exposure up to 1.7 times lower and 

for 1-hr exposure up to 1.2 times lower as reported by Cherrie et 
al.[16]

- highest differences: small room volumes and low Air Exchange Rates
- possible overestimation in ART & Stoffenmanager®

ISAB: 
- not underpinned by external validation data
- new validation study with coding of Air Exchange Rates should give 

rationale for any change in multipliers
- not a high priority

10.1080/15459624.2018.1440084

12-4-201925

https://doi.org/10.1080/15459624.2018.1440084


slide date

Samenvattend literatuur (~ 7000 metingen)

12-4-201926

Stoffenmanager®: meest gebalanceerde, robuuste én voldoende conservatieve tool

Eén uitzondering:

- Blootstelling aan laag-vluchtige stoffen, vrijkomend als gevolg van spuitwerkzaamheden 

(aerosolformatie - PROC7 en PROC11; ‘Werken met vloeistoffen bij hoge druk waarbij zichtbaar 

een mist of nevel ontstaat’), wordt mogelijk onderschat (Tongeren van et al (2017).

- Advies (geldigheidsdomein): ga bij deze activiteit uit van de 95-percentiel schatting of toets aan een 

RCR = 0.5 (i.p.v. RCR= 1).

https://doi.org/10.1093/annweh/wxx056
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ECHA ENES 3.2 werkgroep: literatuur review 
betrouwbaarheid tools

12-4-201927

- Deelnemers: autoriteiten / instituten, industrie, REACH tooleigenaren (BAuA, Cosanta, ECETOC, 
ERBC/Eurometaux, TNO)

- Beperkt tot externe validatiestudies

- Onafhankelijke reviewers – vast template voor beoordeling ieder afzonderlijk artikel

- Commentaar tooleigenaren na beoordeling apart zichtbaar in template

- Resultaten verwacht dit jaar 
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ETEAM studie –
variabiliteit tussen gebruikers (1)

Resultaat

- Beoordelingsverschillen tussen gebruikers: verschillende 
orde groottes 

- PROCs / activiteit en stoffigheid meest kritisch
- Geen relatie met jaren ervaring, beroepsgroep of wat dan 

ook

- Bevestigd onze ervaringen

- Nodig: training, training, training…….., peer review 
sessies enz. 

Je rijdt toch ook niet zonder rijbewijs?

12-4-201928
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ETEAM studie –
variabiliteit tussen gebruikers (2)

Nodig: in je eigen taal!

Verwacht 2019: taal nr. 11 Portugees

12-4-201929

RIE WIK = veilige werkwijze - ook migranten!
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IOHA 2018: pleidooi voor harmonisatie - hazard banding & 
tools

12-4-201930

Uitkomsten discussie 8th International Control Banding Workshop

- vanuit professioneel oogpunt kan niemand redelijkerwijs tegen harmonisatie zijn

- tegelijkertijd aanvullende dynamiek:
• tooleigenaren: investeringen & “not-invented-by me” houding
• acceptatie door autoriteiten
• implementatiekosten gebruikers
• onderzoekers blijven ontwikkelen
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Harmonisatie slaagt alleen met visie op duurzame 
toolontwikkeling – eerste stapjes

ISES-EU werkgroep: modellen 

én businessmodel

ECHA ENES 3.2 werkgroep: ART 1.5, ECETOC TRA 

3.1, EMKG-Expo-Tool 2.0,  MEASE 1.02.01, 

Stoffenmanager® 8.0 

www.stoffenmanager.com

Taak 1: “mapping” input parameters REACH tools

12-4-201931

http://www.stoffenmanager.com/
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Tenslotte: waar doen we het ook alweer voor?

12-4-201932

Scenario: Hand laminating using a brush / roller (PROC10)
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Stoffenmanager® Research platform

12-4-201933

- ontwikkelwebsite parallel aan www.stoffenmanager.com

- “speeltuin” voor onderzoekers 
• valideer en calibreer aanpassing of uitbreiding rekenregels live!
• goedkeuring ISAB, dan vrijgave op www.stoffenmanager.com

- publiek – private samenwerking

- spelregels afhankelijk van wijze van financiering
• Bv. geheimhoudingsovereenkomst

http://www.stoffenmanager.com/
http://www.stoffenmanager.com/
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Voorbeeld Stoffenmanager® Research platform:
veilige werkwijzen labs, pharma, …..

12-4-201934

Verfijning en uitbreiding bronmaatregelen:
- Hogere reductiefactoren
- Minder conservatieve schattingen
- Validatie en indien nodig calibratie
- Makkelijker afleiden veilige werkwijzen 

laboratoria, semi-conductor, pharma, …..
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Samenvattend

12-4-201935

Stoffenmanager®:
- meest gebalanceerde en robuuste tool

- voldoende conservatief met één uitzondering

- duurzaam businessmodel doorontwikkeling – fair én betrouwbaar:

• functionaliteiten én rekenregels, categorieën, toelichtingen en scores 

• laatste versie rekenregels enz. alleen op www.stoffenmanager.com

Harmonisatie kan niet zonder visie op duurzame toolontwikkeling

• eerste stapjes gezet

http://www.stoffenmanager.com/
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Op naar het volgende lustrum!

12-4-201936

Onze filosofie: 
“Everything should be made as 
simple as possible, but not simpler.”

Wetenschap: smart 
& safe

Praktijk: simple, self
& safe


