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Inleiding en startpunt van het onderzoek 
Werknemers in de professionele omgeving worden in de praktijk vaker blootgesteld aan mengsels 

dan aan enkelvoudige stoffen. De wetgeving vereist dat de werkgever deze effecten beoordeelt, 

maar geeft niet aan hoe. De bestaande stoffenwetgeving en beschikbare data richten zich 

voornamelijk op de gevaren van individuele stoffen.  

De industrie werkt aan communicatie van veilig gebruik van mengsels via zogenoemde SUMI’s (Safe 

Use of Mixtures Instructions) als aanvulling op een SDS (Safety Data Sheet). Eer het zover is voor alle 

mengsels, moet de gebruiker het doen met de huidige informatie op het SDS.  

Op overheidswebsite is het voorlopig advies bij blootstelling aan meerdere stoffen tegelijk: “schakel 

een specialist in”. 

Dit onderzoek doet een verkenning naar de manier waarop de gebruiker het risico van het mengsel 

kan schatten, op basis van de informatie op het SDS. De doelstelling van het onderzoek is:  

“Welke methode kan de gebruiker toepassen om risico’s van blootstelling aan mengsels te 

beoordelen?” 

Methode 

Het onderzoek begint met een bureaustudie van relevante bronnen. Daaruit volgt een zestal 

methodes voor mengselblootstelling. Deze methodes gaan allemaal uit van identificatie van een 

leidende component. Indien blootstelling aan deze leidende component (gemeten of geschat) veilig 

is, geldt dat ook voor het mengsel als geheel.  

Deze methodes zijn alle zes stap voor stap beschreven en de volgende drie methodes zijn 

geselecteerd voor een toets in de praktijk: 

 De TIX-TOX methode 
 De LCID methode  
 De RCP methode (beperkt tot inhalatie route) 

De praktijktoets 

De praktijktoets simuleert het gebruik van mengsels in twee industrie sectoren, met behulp van 

enkele rekenkundige tools. 

In drie stappen is de praktijk toets uitgevoerd op basis van de relevante informatie die op de SDSen 

staan. Naast de naam en CAS nr van elke stof is de grenswaarde, H zinnen, mol gewicht, 



dampspanning en de concentratie van de individuele stoffen gebruikt om met elke mengselmethode 

de blootstelling te bepalen. 

In de laatste stap is steeds de berekende blootstelling van de leidende stof vergeleken met de 

grenswaarde (al dan niet rekenkundig aangepast afhankelijk van de methode) en is het risico 

berekend. Dit risico is uitgedrukt in de RCR waarde (Risk Characterisation Ratio). Dit resulteert in 3 

RCR waarden op basis van elke methode. 

Resultaten op basis van de bureaustudie en praktijktoets  

De uitkomsten van de RCR en vooral de verhouding van de RCR tussen de ene methode en de andere 

methode blijkt goed te verklaren uit de achterliggende formules en de aannames in elk model.  

De TIX-TOX methode leidt meestal tot een onderschatting van het risico en de RCP methode tot een 

overschatting. De LCID methode zit daar tussen in, maar het is heel vaak niet mogelijk de LCID 

methode uit te voeren met de beschikbare gegevens op het SDS. 

Conclusie en uitkomst van deze studie: beslisschema wanneer, welke methode 

Op basis van de inhoudelijke beschrijving en de praktijktoets zijn deelconclusies getrokken. Op basis 

van deze deelconclusies is een beslisschema opgesteld. Dit beslisschema maakt mogelijk dat 

gebruikers, voor een groot aantal mengsels, het risico van het mengsel kunnen schatten. In enkele 

gevallen zal het niet mogelijk zijn het exacte risico te bepalen, door gebrek aan de juiste gegevens. 

Het afstemmen van de maatregelen op basis van een overschatting of een expert benadering is het 

enige wat dan resteert. 

Met dit schema is niet exact de hoofdvraag beantwoord, maar wel de gewijzigde hoofdvraag: 

“Welke methodeS, en onder welke voorwaarden, kan de gebruiker deze toepassen, om de risico’s 

van blootstelling aan mengsels beoordelen,?” 
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Inhoud presentatie 

De presentatie volgt het pad dat de auteur heeft doorlopen tijdens zijn onderzoek in het kader van 

zijn studie arbeidshygiëne. Initieel was hij op zoek naar dé methode waarmee blootstelling aan 

mengsels bepaald kon worden, maar dat antwoord was niet eenduidig. Stap voor stap, na begrip van 

de achterliggende formules en aannames van elke methoden en uitwerking van de praktijk toets, 

werd duidelijk dat niet één methode uitkomst biedt. Op basis van een combinatie van de drie 

geïdentificeerde methodes is wel goed het risico van het gebruik van de meeste mengsels te maken, 

mits voldoende gegevens op het SDS. 

 


