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Inleiding: Inleiding: De werknemer module van de ECETOC Targeted Risk Assessment 

(TRA) tool is ontworpen om de inhalatoire en dermale blootstelling van werknemers bij 

de productie en toepassing van chemische stoffen te schatten. Versie 2 en 3 van de tool 

worden vanaf 2008 zeer uitgebreid toegepast voor het uitvoeren van 

blootstellingsschattingen bij het opstellen van chemische veiligheidsbeoordelingen voor 

REACH registratie van chemische stoffen. De toepassing van het instrument voor REACH 

blootstellingsbeoordelingen heeft ertoe geleid dat het instrument inmiddels in aantal 

studies is geëvalueerd. In de presentatie zal een overzicht worden gegeven van de 

resultaten van gepubliceerde studies waarin de ECETOC TRA werknemer tool is 

gevalideerd en zal op grond hiervan een analyse worden gemaakt van hoe goed het 

instrument presteert als zogeheten Tier-1 (conservatieve en eenvoudige) tool. Daarnaast 

zal worden ingegaan op verdere plannen voor validatie van het instrument en voor 

verbeteringen/aanpassingen van de tool.  

 

Methoden en technieken: Methoden: Sinds 2010 zijn een aantal studies uitgevoerd ter 

validatie van met name het inhalatoire deel van het instrument. Deze studies betroffen 

meestal een beperkt aantal activiteiten (weergegeven door zogeheten Process Categories 

oftewel PROC’s). De zogeheten ETEAM studie, waarin meerdere voor REACH toegepaste 

modellen zijn onderzocht, heeft een groter aantal activiteiten (PROC’s) geëvalueerd. Het 

dermale deel van het instrument is tot op heden sIechts in een studie in 2016 

gevalideerd. Door middel van literatuur onderzoek is een overzicht samengesteld van de 

resultaten van de tot op heden gepubliceerde validatiestudies. In het bijzonder zal 

worden ingegaan op de verschillen in interpretatie van de uitkomsten van de ETEAM 

studie tussen de ETEAM onderzoekers en het ECETOC TRA team (her-analyse van de 

resultaten).  

 

Resultaten: Resultaten: De resultaten van het literatuur onderzoek en de her-analyse 

zullen in enkele overzicht tabellen en figuren worden gepresenteerd.  

 

Conclusie: Conclusies: Daar waar voldoende data voor validatie van de tool beschikbaar 

zijn, lijken de resultaten van de validatie aan te geven dat de ECETOC TRA tool over het 

geheel genomen een voldoende betrouwbare en conservatieve schatting geeft van 

inhalatoire werknemer blootstelling voor toepassing onder REACH. Er zijn echter 

aanwijzingen dat de schatting van de tool onvoldoende conservatief is voor stoffen met 

een zeer lage vluchtigheid en in situaties waar lokale afzuiging wordt toegepast. - De 

her-analyse van de ETEAM resultaten door het ECETOC TRA team laat zien dat een aantal 

van de ETEAM conclusies te voorbarig zijn, gezien het zeer beperkt aantal data waarop 

ze gebaseerd zijn en gezien de onjuiste toekenning van PROC’s aan activiteiten. - Er zijn 



onvoldoende data beschikbaar om de prestaties van de tool in een aantal veel 

voorkomende werksituaties/activiteiten (zoals weergegeven door PROC’s) goed te 

kunnen beoordelen; hier dient toekomstig onderzoek zich op te richten. - Er is een hoge 

tussen-gebruikers variatie in de inhalatoire schatting van blootstelling met de tool (met 

name door onjuiste toekenning van PROC’s en inschatting van vluchtigheid); hier dient in 

gebruikerstrainingen aandacht aan te worden besteed. - De resultaten van de validatie 

van het dermale deel van de tool geven aan dat de tool over het geheel genomen de 

dermale blootstelling voldoende conservatief schat. De tool lijkt echter onvoldoende 

conservatief in situaties waar zeer hoge dermale blootstelling optreedt.  

 

 


