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Inleiding – Arbocatalogus

Ontwikkeling Arbocatalogus verf en drukinktindustrie 
htt // f d b t l l/http://www.vvvf.dearbocatalogus.nl/
Afspraken door sociale partners
Arbeidsrisico’sArbeidsrisico s

Gevaarlijke stoffen
Oplosmiddelen

Machineveiligheid
Explosiegevaar
GeluidGeluid
Machineveiligheid algemeen

Vallende last
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Inleiding – Blootstelling Oplosmiddelen

Ontwikkelen van
a) Branchespecifieke Stoffenmanager
b) Protocol bepaling blootstelling oplosmiddelen dmv metingen

Samenwerking en realisatie door:Samenwerking en realisatie door:
Expertgroep Oplosmiddelen – VVVF
BECO
Expertise Centrum Toxische Stoffen – Arbo Unie

Ontwikkeld in eerste helft 2009Ontwikkeld in eerste helft 2009
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Methode

Stoffenmanager VVVF
Ontwikkeling branchespecifieke versie
Testen van versie door 10 bedrijven + bedrijfsbezoek
Verwerken testbevindingen
Oplevering instrumentOplevering instrument

www.stoffenmanagerverfendrukinktindustrie.nl

Protocol bepaling blootstelling oplosmiddelen
Parallel aan ontwikkeling Stoffenmanager VVVF
Gericht op gestandaardiseerd uitvoeren van metingenGericht op gestandaardiseerd uitvoeren van metingen
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Schematische trapsgewijze aanpak
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1. Stoffenmanager VVVF

Doel: 
kwantitatieve beoordeling van blootstelling aan oplosmiddelen

Wensen:
processen in branchespecifieke terminologieprocessen in branchespecifieke terminologie
berekenen van Risk Characterisation Ratio (RCR)
berekenen van daggemiddelde blootstellingsconcentratie
koppeling aan eigen stoffen(oplosmiddelen)database
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1. Stoffenmanager VVVF
Branche specifieke terminologie voor processen

Huid > specifieke handelingen

Inhalatie > specifieke handelingsklassen en beheersmaatregelenInhalatie > specifieke handelingsklassen en beheersmaatregelen

Terminologie opgesteld door CEPE

In lijn met REACH Use Descriptor System (PROCs)

Processen + variantnamen (extra verduidelijking)

Voorbeeld:Voorbeeld: 

Stoffenmanager (generiek) Stoffenmanager (VVVF)

Werken met vloeistoffen waarbij 

slechts geringe hoeveelheden 

product kunnen vrijkomen

Kleurmaken – gesloten continu 

proces (monstername)
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1. Stoffenmanager VVVF
Voorbeeld specifieke beheersmaatregelp g

Stoffenmanager (generiek) Stoffenmanager (VVVF)

Automatiseren van de handeling Automatiseren van de handeling

Door automatisering van een proces kan de 
k i h d d b f

Met doseereenheid, flowmeter werken 
V b id D t ti hwerknemer zich verder van de bron af 

bevinden. Dit leidt vaak tot een lagere 
blootstelling. Een voorbeeld hiervan is is het 
samenstellen van recepturen met een 
automatische afweeg en doseerinstallatie

Voorbereiden: Doorvoeren van automatische 
dosering via gesloten systeem van kleinere 
hoeveelheden grondstof uit semi-bulk (IBC 
Containers).

Voormengen/afmengen:automatische afweeg- en doseerinstallatie. 
LET OP: de gehele nieuwe 
blootstellingsituatie na de automatisering dient 
beoordeeld te worden. Het is afhankelijk van 
de combinatie van blootstellingparameters of

Voormengen/afmengen:
Automatische dosering via gesloten 

systeem van kleinere hoeveelheden 
grondstof uit semi-bulk (IBC-
Containers)de combinatie van blootstellingparameters of 

deze maatregel ook daadwerkelijk leidt tot 
een verminderde blootstelling.

Containers). 
Automatische dosering via gesloten 

systeem vanuit bulkopslag.
Afvullen:Overgaan op gesloten 

doseersysteem.
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y
Reinigen:Reinigen van kuipen, vaten in een 

automatische wasinstallatie.



1. Stoffenmanager VVVF
Koppeling aan eigen stoffendatabase (circa 90 stoffen)pp g g ( )

Stofinformatie
Naam, CAS-nummer, dampspanning, grenswaarde + type, 
molecuulgewicht, R/S-zinnen

Door branche gevalideerde informatieDoor branche gevalideerde informatie
Niet aan te passen door gebruikers
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1. Stoffenmanager VVVF

Kwantitatieve beoordeling van blootstelling aan oplosmiddelen

Algoritme gelijk aan generieke Stoffenmanager 4.0
Zowel taakblootstelling als daggemiddelde blootstelling in 
mg/m3mg/m3
Blootstellingsindex voor oplosmiddelen
Automatisch vergelijk van concentratie met grenswaarde

B = {[H x nlc nf x ngv nf] + [H x nlc ff x ngv ff] + [a]} x E x nimm x th x fhB = {[H x nlc_nf x ngv_nf] + [H x nlc_ff x ngv_ff] + [a]} x E x nimm x th x fh

25 maart 2010 | 12



2. Protocol bepalen blootstelling oplosmiddelen

Voldoen aan NEN-EN 689 en de NVvA notitie meetstrategie
Meenemen BOHS/NVvA draft guidance (niet definitief)
Analyses door gecertificeerde (STER)laboratoria
Gestandaardiseerd vastleggen van contextuele informatie
Metingen afstemmen op Stoffenmanager VVVF schattingenMetingen afstemmen op Stoffenmanager VVVF schattingen
Metingen gebruikt voor verdere model ontwikkeling
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3. Implementatie Stoffenmanager VVVF

Handleiding Stoffenmanager VVVF
Opgesteld door Expertgroep Oplosmiddelen (VVVF)

Interne workshop verzorgd door VVVF 
Publicatie in vakbladen
Onderhoud beheer en doorontwikkelingOnderhoud, beheer en doorontwikkeling

Bijvoorbeeld GHS-wetgeving
Helpdesk
Herziening meetprotocol
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Demo

www.stoffenmanagerverfendrukinktindustrie.nl
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Vragen?Vragen?
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