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Nanoreferentiewaarden: waarom?

● Beroepsmatige blootstelling chemische stoffen wordt beoordeeld 
aan de hand van aanvaarde grenswaarde           ook wenselijk 
voor nanomaterialen

● Huidige wetenschappelijke kennis voor veel nanomaterialen is te 
beperkt om een gezondheidskundig onderbouwde grenswaarde af te 
leiden

● Ontbreken grenswaarden + onzekere risico’s          pragmatisch 
middel voor risicobeheersing: Nanoreferentiewaarden (2011)

● Bij afwezigheid grenswaarde adviseert SER het gebruik van de 
pragmatische, niet gezondheidskundig onderbouwde NRVs
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Tijdelijke Nanoreferentiewaarden (NRV’s) (2011)
Klasse Beschrijving Dichtheid NRV(8-uur tgg) Voorbeeld

1

Rigide, biopersistente
nanovezels waarvoor 
asbestachtige effecten niet 
zijn uitgesloten

-
0,01 vezels/cm3

(= 10.000 vezels/m3)

Enkel- of dubbelwandige 
koolstofnanobuisjes of 
vezelvormige metaaloxiden 
waarvoor asbestachtige effecten 
niet zijn uitgesloten door de 
fabrikant.

2a
Biopersistente, granulaire 
nanomaterialen in de range 
van 1 en 100 nm

> 6000 kg/m³ 20.000 deeltjes/cm³
Ag, Au, CeO2, CoO, Fe, FexOy, 
La, Pb, Sb2O5, SnO2

2b
Biopersistente, granulaire en 
vezelvormige nanomaterialen 
in de range van 1 en 100 nm

< 6000 kg/m³ 40.000 deeltjes/cm³

Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, 
nanoklei, Carbon Black, C60, 
dendrimeren, polystyreen, 
nanovezels waarvoor 
asbestachtige effecten expliciet 
zijn uitgesloten.

3
Niet-biopersistente granulaire 
nanomaterialen in de range 
van 1 en 100 nm

- Gangbare grenswaarde Vetten, keukenzout (=NaCl)
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Gebaseerd op 
grenswaarde
voor asbest

Sinds 2011: 
 Meer kennis in 

wetensch. Literatuur
 Voorstellen OELs 
voor nanomaterialen

(oa NIOSH)
 Voorstel BAuA voor

pragmatische
limieten, gebaseerd

op massa ipv
deeltjesaantallen

>> update NRVs 
nodig? 

OEL asbest is 
verlaagd naar

2000 vezels/m3

>> NRV klasse
1 verlagen? 



Wordt, op basis van de huidige stand van kennis en inzichten, 
aanpassing van de tijdelijke NRVs uit 2011 aanbevolen? 

Zo ja, hoe? (voorstel voor aanpak)

Hiervoor is gekeken naar:

- Grenswaarden voor nanomaterialen gepubliceerd in wetenschappelijke 
publicaties 

- Grenswaarden voor nanomaterialen zoals voorgesteld door overheden / 
onderzoeksinstellingen

- De verhouding van deze OELs tot de NRVs

- De vraag of NRVs ook geschikt zijn voor FCNPs/PGNPs
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Blootstelling aan nanodeeltjes op de werkplek: 

● MNM’s: Manufactured NanoMaterials; bewust
geproduceerd

● FCNP’s: Fraction of NanoParticles Conventional 
compounds; “staartje nano”  in bulk producten
(bijvoorbeeld bij storten van poeders)

● PGNP’s: Process Generated NanoParticles; proces-
gegenereerd (bijvoorbeeld door verhitting, 
electromotoren, slijpen/zagen, etc.)

● BGNP’s: Background NanoParticles; achtergrond
(bijvoorbeeld natuurlijke deeltjes, wegverkeer)
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Grenswaarden voor nanodeeltjes
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● Review artikel: Mihalache et al (2016)

● Aanvullende literatuur (oa Scopus, Toxline, GESTIS database)

Voorstellen voor OELs vanuit overheden / overheidsinstanties: 

• België: bindende OEL van 2 vezels/cm3 voor koolstofvezels

• NIOSH (USA): CNTs/CNFs (< 1 ug/m3) 

TiO2 (300 ug/m3)

• BAuA (Duitsland): Nanovezels (0,01 vezels/cm3), 

Biopers. NPs (100 - 500 #/cm3)

• BSI (UK): Nanovezels (0,01 vezels/cm3), 

Biopers. NPs (0,066 – 0,1 *bulk OEL), 

Oplosbare NPs (0,5 * bulk OEL)

• Safe Work Australia: diverse groepen NPs, o.a. metalen

(0,066 – 0,1 *bulk OEL) 

http://dx.doi.org/10.1080/17435390.2016.1262920


Grenswaarden voor nanodeeltjes

Voorstellen voor OELs vanuit wetenschappelijke literatuur: 

• Vezels (n=2; beide 0,01 vezels/cm3),

• Nanodeeltjes generiek (n=4; diverse benaderingen)

• Koolstofnanobuisjes (n=5; range 0,67 – 2,5 ug/m3), 

• Nanozilver (n=4; range 0,098 – 0,33 ug/m3), 

• Nano-Titanium dioxide (n=5; range 17 – 610 ug/m3),

• Nano-silica (amorphous) (n=1; 300 ug/m3)
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Vergelijking NRVs met OELs

● Probleem: omrekening massa naar deeltjesaantallen!

10

Wat is eigenlijk de meest geschikte dosismaat? 

• Vanuit toxicologisch oogpunt: oppervlak, of aantal deeltjes
• Vanuit meettechnisch oogpunt: aantal deeltjes
• Voor vergelijking met OELs: massa
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Vergelijking NRVs met OELs: 
is aanpassing van de NRVs nodig? 

Vezels (NRV klasse 1): 

● Verschil in tox. mechanisme tussen asbest en koolstofnanobuisjes (ander type 
kanker)

>>> op basis van onderbouwing OEL voor asbest onvoldoende aanleiding tot 
aanpassing van NRV (tenzij op basis van voorzorg)

Biopersistente nanomaterialen (NRV klassen 2a en 2b):

● Beperkte aanwijzingen dat de hoogte van NRV klassen 2a en 2b niet in alle
gevallen voldoende bescherming biedt (OELs soms lager dan NRV)

– Echter, nog te weinig gegevens over toxicologische mechanismen en
omrekening massa naar deeltjes# >>> onzekerheid

Niet-biopersistente nanomaterialen (NRV klasse 3):

● Geen OELs gevonden > niet geëvalueerd
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NRVs voor FCNPs en PGNPs? 

● Processen waarbij veel deeltjes gegenereerd worden:

– Lassen (vooral TIG lassen)

– Dieselmotoremissies

– Laser gravure

– Solderen

– Asfalteren

– Zagen /slijpen in hout, beton of metaal

– Plasma snijden

– 3D printen

● Blootstelling kan zeer heterogeen zijn

● maar type deeltjes vaak redelijk te voorspellen adhv proces en
materiaal
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NRVs voor FCNPs en PGNPs? 

● Blootstelling aan PGNPs vaak vele malen hoger dan die aan MNMs

● Blootstelling vanuit meerdere bronnen: onbekende, vaak heterogene
samenstelling >> afleiden van grenswaarden lastig

● Principe NRVs toepasbaar

(pragmatisch middel, niet gezondheidskundig onderbouwd)
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NRVs voor FCNPs en PGNPs? 

● Met uitzondering van asbest-achtige (rigide) vezels, zouden de 
meeste PGNPs ingedeeld kunnen worden in NRV klassen 2a of 2b 
(biopersistente nanodeeltjes)

● Voor FCNPs wordt aanbevolen de bulk-OEL te gebruiken met een
correctiefactor, indien geen bulk-OEL beschikbaar dan NRV toepassen

● MAAR: Haalbaarheid en praktische uitwerking moeten zorgvuldig
worden afgewogen
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Hoe verder? 

● Afronding project en notitie aan SZW door RIVM

● Rapporten en notitie komen beschikbaar op website RIVM
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Bedankt 
voor uw 
aandacht
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Voor de discussie: 

Ga naar: 
www.kahoot.it

Vul de code in die op het scherm verschijnt 

Kies een “nickname”  (mag anoniem)

http://www.kahoot.it/

