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Inhoud abstract:  

Inleiding Binnen verschillende productieafdelingen van een formuleerder loopt een 

jaarlijks monitoring programma naar oplosmiddelen. Vanwege huidblootstelling worden 

zowel persoonsgebonden metingen alsook biologische monitoring (BM) uitgevoerd. Als 

BM marker voor de aanwezige hoog-vluchtige vloeistoffen wordt 2- en 3-

methylhippuurzuur (xyleen) in de urine bepaald. Voor laag-vluchtige vloeistoffen wordt 

de BM marker butoxy azijnzuur gebruikt (butoxyethanol). Alle overige intermediaire- en 

eindproducten zijn en worden geprioriteerd en beoordeeld middels Stoffenmanager® 

(www.stoffenmanager.com). Op verzoek van het laboratorium van het bedrijf werd de 

monitoring uitgebreid naar de blootstelling aan isocyanaten (HDI) tijdens kleinschalig 

spuitwerk. Vanwege praktische en technische redenen ging de voorkeur uit naar BM.  

Methoden en technieken Post- (en later ook pre-) shift urine monsters van 7 

laboratorium medewerkers werden verzameld en geanalyseerd op het voorkomen van 

Diamine Conjugaten. Aan werknemers werd gevraagd om in een dagelijks 

taakregistratieformulier alle relevante blootstellingsinformatie bij te houden. De 

blootstelling werd vergeleken met de UK Biological Monitoring Guidance Value (BMGV) 

van 1,6 hexamethyleendiamine (HDA). De aanwezige beheersmaatregelen en 

werkprocedures werden door een arbeidshygiënist vergeleken met COSHH Direct Advice 

Sheets.  

Resultaten Gedurende een periode van 6 jaar monitoring, interventies en re-monitoring 

bleken 14 van de 37 urine monsters de UK BMGV voor HDA te overschrijden. Zeven van 

de 11 post-shift monsters waren hoger dan de pre-shift monsters. Verrassend genoeg 

waren 2 post - shift monster lager. Controle van de beheersmaatregelen liet zien dat de 

COSHH Direct Advice Sheets niet helemaal waren gevolgd. Hoewel het bedrijf over ging 

tot het nemen van aanvullende maatregelen, bleef de blootstelling voor 2 van de 7 

laboranten te hoog.  

Conclusie De overschrijding van de BMGV voor HDA betekende niet dat een 

gezondheidskundige grenswaarde werd overschreden, maar dat de beheersmaatregelen 

zouden kunnen worden verbeterd. De overschrijding leidde echter tot verwarring omdat 

een relatie met een specifieke blootstellingsdeterminant niet kon worden gevonden. Dit 

in schril contrast met 15 jaar BM op de productie afdelingen waarbij de relatie met de 

blootstelling duidelijk was. Verwarrend was ook dat toetsing aan minder strenge Duitse 

BAT of ACGIH BEI waarden voor HDA slechts leidde tot een overschrijding voor 2 van de 

37 monsters. Het bleek dat het verschil tussen de BMGV, BAT en BEI waarden 

http://www.stoffenmanager.com/


veroorzaakt werd door een verschil in afleiding van de waarden. De BMGV is gebaseerd 

op het ALARP principe waarbij het 90-percentiel uit de HSL database wordt gebruikt en 

de scenario’s in de database mogelijk niet overeenkomen met het specifieke scenario van 

de formuleerder. De ene grenswaarde is niet beter of praktischer dan de andere, maar 

dient een ander doel. Dat dient helder te worden gecommuniceerd richting 

opdrachtgever. Het bedrijf besloot om te stoppen met HDI biomonitoring en te investeren 

in nieuwbouw waarbij maatregelen op het laboratorium werden geïmplementeerd die 

voldoen aan de stand der techniek. Het BM programma op de productie afdelingen blijft 

van kracht.  

 


