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Inleiding: De beschreven blootstellingsscenario’s (E-SDS) in een 

veiligheidsinformatieblad (VIB) zijn vaak te omvangrijk en moeilijk te begrijpen voor een 

gebruiker van gevaarlijke stoffen en producten. Hierdoor is het lastig om te controleren 

of er veilig wordt gewerkt conform de onder REACH opgestelde voorschriften van de 

leverancier. Ook een vergelijking met de onder de Arbowet opgestelde RI&E stoffen is 

een hele puzzel. Door een aantal brancheorganisaties ondersteund door ECHA worden 

middels een vast format zogenaamde Safe Use of Mixtures Information (SUMI) bladen 

opgesteld. Bondige instructies op 2 pagina’s als aanvulling op het E-SDS. De vraag is of 

deze SUMI’s wél werkbaar zijn in de praktijk, maar zeker zo belangrijk of ze ook 

daadwerkelijk veilige werkwijzen opleveren.  

 

Methoden en technieken: In een internationale workshop met zo’n 50 deelnemers 

afkomstig uit industrie, brancheorganisaties, autoriteiten en onderzoeksinstituten is de 

(concept) SUMI “Professional Spray Painting - Near Industrial Setting” vergeleken met de 

COSHH Direct Advice Sheets en de Stoffenmanager® RIE-WIK’s. Deelnemers werden 

voorzien van het Technisch Informatieblad van een lak en de bijbehorende 3 VIBs van de 

lak, ontvetter en verharder. Alle bijdragende scenario’s zoals beschreven in de SUMI 

werden vooraf doorgerekend met Stoffenmanager® en als RIE-WIK’s (6 stuks) aan de 

deelnemers verstrekt. De publiekelijk beschikbare relevante COSHH sheets (4 stuks) 

werden ook verstrekt. Deelnemers werd gevraagd om te controleren of er sprake was 

van een veilig gebruik. Groep 1 vergeleek de SUMI met de COSHH sheets, groep 2 de 

SUMI met de Stoffenmanager® RIE WIK’s.  

 

Resultaten: Deelnemers vonden de informatie van de SUMI te algemeen. Men miste 

specifieke informatie over het gebruik in de praktijk om te kunnen controleren of er 

sprake was van een veilig gebruik. Ook kwamen de in de SUMI geadviseerde 

maatregelen niet altijd overeen met de maatregelen zoals geadviseerd in de COSHH 

sheets. Volgens doorrekening met Stoffenmanager® bleek het mengen van de verharder 

niet veilig te zijn. Tenslotte werd opgemerkt dat de SUMI geen rekening houdt met 

additie effecten van stoffen.  

 

Conclusie: Alhoewel het idee achter de SUMI (korte en begrijpelijke informatie) werd 

gewaardeerd, werd de bruikbaarheid van de SUMI door de deelnemers in twijfel 

getrokken. Deelnemers gaven aan meer op het E-SDS te vertrouwen en de eigen 

informatie van de werkplek. De resultaten van de workshop zijn gedeeld met een aantal 

belanghebbenden.  


