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Inleiding: Bij het vaststellen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek 

wordt in de huidige praktijk meestal een daggemiddelde meting uitgevoerd die getoetst 

kan worden aan de 8-uurs grenswaarde ter voorkoming van gezondheidsschade op de 

langere termijn. Indien acute effecten worden verwacht, kan er eveneens een 15-min 

grenswaarde zijn waaraan getoetst moet worden.  

Zeker wanneer alleen 8-uurs tijd-gewogen grenswaarden beschikbaar zijn, is er weinig 

aanleiding om aanvullend inzicht te verkrijgen in de variatie in blootstelling gedurende 

een werkdag (temporele variabiliteit). Aan de andere kant onderkennen 

arbeidshygiënisten het nut van deze informatie, bijvoorbeeld om werkhandelingen met 

hoge blootstelling te identificeren. In het verleden is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 

PIMEX filmpjes om bij losse werkhandelingen het blootstellingpatroon inzichtelijk te 

maken. Om het gehele temporele patroon gedurende de werkdag van een werknemer 

inzichtelijk te maken schiet deze techniek echter tekort.  

Met de opkomst van sensortechnologie, waarmee door middel van een kleine sensor in 

real-time met een hoge temporele variatie gemeten wordt kan dit echter wel. In andere 

vakgebieden, bijvoorbeeld de milieuepidemiologie, worden al de nodige studies 

uitgevoerd om de real-time blootstelling van stadbewoners met lichaamsgebonden 

sensoren te verkennen. Ook binnen de arbeidshygiëne wordt real-time meten al 

toegepast, bijvoorbeeld met de PID sensor en PIMEX analyses. Daarnaast heeft de AIHA 

(American Industrial Hygiene Association) in 2016 een rapport over de toepassing van 

real-time sensoren opgesteld met als titel “The Future of Sensors, Protecting Worker 

Health Through Sensor Technologies”. Hierin wordt het belang van Sensor technologie in 

het veld van arbeidshygiëne onderschreven. De vraag die uit de huidige ontwikkelingen 

binnen en buiten het veld van arbeidshygiëne naar voren komt is hoe sensoren op een 

juiste manier ingezet kunnen worden naast, of in plaats van conventionele 

meetmethodes.  

Conclusie: In het voorjaar van 2016 is door bovenstaande auteur een literatuurstudie 

uitgevoerd over de mogelijkheden van sensor technologie binnen het huidige 

arbeidshygiënische landschap. Onder begeleiding van wetenschappers van TNO is voor 

deze afstudeerscriptie een overzicht gemaakt van peer-reviewed papers en grijze 

literatuur. Hier is geconcludeerd dat huidige real-time sensoren nog maar zeer beperkt 

beschikbaar zijn. Uitzonderingen, zoals de PID sensor missen daarnaast specificiteit en 

nauwkeurigheid om toegepast te worden voor regulatoire doelstellingen. Echter lenen ze 



zich wel voor gebruik naast de bestaande techniek, bijvoorbeeld om meer inzicht te 

verkrijgen in temporele variabiliteit.  

De bevindingen van dit rapport worden verder toegelicht in de presentatie, waarbij vooral 

wordt ingaan op toepassingen die op de korte termijn binnen de arbeidshygiëne mogelijk 

zijn. Daarnaast zal ingegaan worden op de statistische analyse van verkregen data en 

het koppelen van tijd en activiteit data. In aanvulling hierop zal een actuele casus 

worden behandeld waar de techniek in de praktijk wordt weergegeven.  

 

 


