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Inleiding: Medische hulpmiddelen worden voor transport gesteriliseerd middels gassing 

met ethyleenoxide. Dit is een standaard methode in de medische branche. Ethyleenoxide 

is een kankerverwekkende stof. Tot nu toe was altijd aangenomen dat de ethyleenoxide 

was uitgedampt op het moment dat de goederen op de ontvangstlocatie worden 

uitgepakt en opgeslagen in warehouses voor verdere verdeling. Metingen lieten echter 

zien dat dit niet het geval was en dat werknemers op deze locaties blootgesteld konden 

worden aan hoge concentraties ethyleenoxide soms tot boven de grenswaarde (zelfs tot 

400% van de grenswaarde).  

 

Methoden en technieken: In korte tijd werd dit probleem gesignaleerd bij een drietal 

verschillende bedrijven. Gestart werd met een serie initiële metingen om de blootstelling 

aan ethyleenoxide vast te stellen. Dit bleek enorm te variëren. Er is geprobeerd zoveel 

mogelijk inzicht te krijgen in de reden waarom meetwaarden varieerden. Voor elk bedrijf 

is gekeken naar een manier om de blootstelling terug te dringen, aansluitend bij de 

wensen, mogelijkheden en ambities van het bedrijf. Bij elk bedrijf is uiteindelijk gekozen 

voor een andere oplossingsrichting.  

 

Resultaten: Bij bedrijf 1 bleek de emissie van ethyleenoxide sterk te variëren met het 

land van herkomst. De goederenstroom is ingedeeld in verschillende categorieën, waarbij 

de ene categorie zonder beperking direct kon worden geleverd en verwerkt. Andere 

categorieën gingen echter eerst naar een tussenopslag waar ontgassing van de lading 

plaats vond, voordat de lading naar het warehouse werd vervoerd. Bij bedrijf 2 bleek een 

dergelijke differentiatie niet mogelijk. Elke zending werd daar bij binnenkomst 

gecontroleerd op ethyleenoxide middels een Kitagawa meetbuisje. Bij te hoge 

concentratie moest de container eerst worden gelucht. Indien laag genoeg werd de 

zending ontladen. In aanvulling werd de ventilatie in het warehouse verbeterd, met zowel 

aandacht voor het debiet als de luchtstroming in relatie tot de werkplekken van 

werknemers. Bij bedrijf 3 kreeg men de mogelijkheid vanuit het moederbedrijf te 

investeren in een automatisch systeem, waarbij op een groot aantal punten (ca. 20) 

continu ethyleenoxide wordt gemonitord, beurtelings geanalyseerd op een 

gaschromatograaf. Dit systeem stuurt de ventilatie aan, waarbij op locatie de ventilatie 

kan worden vergroot bij detectie van verhoogde waarden.  

 

Conclusie: In alle drie de bedrijven heeft de strategie geleid tot een beheerste 

blootstelling aan ethyleenoxide in de warehouses. De gekozen oplossingsrichting van alle 

drie de bedrijven was echter sterk verschillend.  



 

Opmerkingen: De emissie van ethyleenoxide bij transport en ontvangst van medische 

hulpmiddelen lijkt een onderschat probleem, aangezien in de keten de aanname altijd is 

geweest dat ethyleenoxide na transport verdwenen zou zijn. Aandacht is noodzakelijk.  

 

 

 


