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Inhoud abstract:Inleiding 

Een kantonrechter wil weten of de omvang van de historische blootstelling aan vluchtige 

organische stoffen (VOS) van een metaalverf verspuiter voldoende is voor het ontstaan 

van OPS/CTE (schildersziekte). Metingen ontbreken en de wetenschappelijke publicaties 

over dit blootstellingsprofiel (ES) zijn beperkt. Daarom zijn vier modellen (ART, 

Stoffenmanager-V4 en V8, en AIHA-IHMOD) en 2 databases (het Duitse MEGA en het 

Franse Solvex) geraadpleegd en de resultaten zijn onderling vergeleken.  

 

Methoden en technieken 

Het OPS/CTE blootstellingsniveau is vastgesteld aan de hand van de samenstelling (90% 

Xylenen en C4-alcoholen), de gezondheidsgevaren (EU classificaties & literatuur) en de 

DOHSBase grenswaarde (OEL) hiërarchie. >5 OEL-jaren is gebruikt als OPS/CTE 

criterium.  

De dampspanning van het VOS mengsel (berekend met XLUNIFAC) en het ES zijn 

gebruikt voor het bepalen van het C75%-tiel, een redelijke benadering voor de lange 

termijn, rekenkundig gemiddelde VOS concentratie (AM). Met het aantal blootgestelde 

uren per dienst/week/jaar is vervolgens het aantal OEL-jaren bepaald. 

  

Resultaten 

Het ES past niet in Tier 0 modellen ((M)EASE, EMKG) en ECETOC_TRA. De open versies 

van Stoffenmanager-V4 (Trexmo) & -V8, ART en IHMod (2-zone) leveren C75%-tielen 

van respectievelijk 150 tot 7500 mg VOS/m3. Stoffenmanager V4 en V8 verschillen 

onderling een factor 2. Echter de verschillende 'type of handling/task' van V4 en V8 

passen beide niet geheel met dit ES.  

Afzuiging bij de bron was afwezig. De Near-Field schattingen van ART en IHMod 

verschillen een factor 2.5, maar geven beide aan dat de toegepaste ruimte afzuiging 

alleen effectief is voor omstanders. De databases geven tot een paar honderd mg 

VOS/m3. Ze ondersteunen de model bevindingen, maar zijn niet specifiek op o.a. 

beheermaatregelen. Het SCOEL-SUM087 (2007) niveau van 116 mg/m3 voor Terpentine 

is de best bruikbare maat voor het OPS risico van het VOS mengsel.  

 

Conclusie 

Het ontbreken van beheersmaatregelen dicht bij de bron leidt voor dit ES met alle 

methoden tot C75% waarden > 116 mg/m3 en bij dagelijkse, 8 uurs blootstelling over 4 

of meer jaren tot een 'behoorlijk grote' kans op OPS/CTE. ER is behoorlijke variatie 

tussen en binnen verschillende versies van modellen.   

  

Opmerkingen 

Zonder metingen blijft een beoordeling van de blootstelling een slag in de lucht. Het OPS 

risico vaststellen in aansprakelijkheid blijkt ook een weg vol valkuilen, zelfs indien het 

ontdaan wordt van de diagnostiek problematiek. Het berekenen van de blootstelling van 

een mengsel met modellen is geen sinecure. Huid en piek (prominent voor dit ES) zijn 

attributief aan het OPS risico, maar niet kwantificeerbaar. AM als dosis maat is in de 

epidemiologie gebruikelijk. Inde EU VCM regeling uit 1978 is het toegepast maar 



overheden hebben deze aanpak onder druk van de handhaving aan de kant gezet. DE 

REACH benadering voor mengsels lijkt vooral ingegeven door simplisme zonder 

realiteitszin. Een professionele leidraad voor blootstellingsbepaling in 

aansprakelijkheidsstelling zou helpen mits gebaseerd op de werkelijke dosis respons. 

Voor VOS mengsels ontbreken producent(REACH) c.q. bedrijfs(Arbo) grenswaarden. De 

publieke grenswaarden van de componenten zijn oud (<2000) en niet op OPS toe 

gesneden. DE DNELs zijn veelal een kopie hiervan. In 40 jaar OPS is er nauwelijks  

planmatig, fundamenteel en door producenten geïnitieerd onderzoek naar een OEL-jaren 

dosis response uitgevoerd (i.t.t. zeg Benzeen). Wel is er veel stimulerend expert 

judgement beleid ontwikkeld in de afgelopen decennia wat nu lijkt af te brokkelen door 

o.a. de groei van de OPS ontkenning. In veel industrieel en professionele metaalverf 

toepassingen is VOS nog steeds ‘onmisbaar’ en lijken de werknemer beheersmaatregelen 

ondergeschikt aan het milieu. In de praktijk is het aantal ES zo onmetelijke groot dat het 

nauwelijks voorstel baar is dat je het vindt in een database, ook al zijn ze zo groot en 

gerenommeerd als MEGA of Solvex.  


