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in veel verschillende werkomgevingen voor, waaronder de 

-

kundige advieswaarde voor dieselmotoremissie gepubli-

voorstel gedaan voor een grenswaarde voor dieselmotor-

van DME leidt tot diverse discussies, zoals over de ge-

schiktheid van de beschikbare epidemiologische studies en 

vraag of één enkele grenswaarde toepasbaar is voor zowel 

werden besproken in een middagsymposium dat werd 

Nederlandse Vereniging voor Toxicologie en de Contact-

-

overzicht van hetgeen bekend is over de gezondheids-

brede toepassing van dieselmotoren en de omvang van 

voornemen om een - mogelijk lage - grenswaarde vast te 

uit dieselmotoren als gevolg van Europese regelgeving al 

epidemiologische studies, omdat de bestudeerde groep 

hoesten), longontsteking, misselijkheid, een verhoogd 

ook optreden als gevolg van blootstelling aan ‘algemene’ 

-

het algemeen op het bestuderen van het mechanisme van 

-

blootstelling, zijn onder meer studies beschikbaar naar 

-

-

dat op basis van de beschikbare epidemiologische data in 

ieder geval géén veilige drempelwaarde vastgesteld kon 

uit 1999, wijst uit dat er op zich veel meer onderzoek 

beschikbaar is dan wat is meegenomen in het recente 

kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een con-
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de hoogte van de blootstelling is te vinden in een review 

-

-

-

discussies plaatsgevonden over de beschikbare epide-

-

heden in de beoordeling van de historische blootstelling 

-

daar het resultaat van waren, soms niet geheel vrij van de 

in Le Monde uit 2017, dat inging op de banden van een 

achtergronden van de gezondheidskundige advieswaarde 

die worden aangedreven door petroleumgebaseerde die-

uit Biodiesel-motoren nog geen epidemiologische studies 

-

singen, denk aan voertuigen voor transport, generatoren 

-

het mechanisme waardoor kanker ontstaat geen veilige 

drempelwaarde kent: elke blootstelling, hoe laag ook, 

-

-

-

-

de bijbehorende gezondheidskundige advieswaarden 

bij voorkeur humane, epidemiologische studies, en deze 

-

twee uit de transportsector en een uit de mijnbouw, alle 

-

-

gebruik gemaakt van de originele data uit de drie studies, 

is er zo uitgebreid gediscussieerd over de kwaliteit van de 

niet carcinogeen, maar blijkt wel een goede ‘marker’ voor 

-
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-

op het conceptrapport dat vanuit de metaalbranche is 

Een ander punt van discussie was, dat de epidemiologische 

gegevens van de drie geselecteerde studies het resultaat 

-

eenmaal nog geen epidemiologische studies beschikbaar, 

-

slechts het aantal deeltjes dat nieuwere dieselmotoren 

echter, dat ook daarvoor amper epidemiologische studies 

-

worden bestaat uit onoplosbare delen van elementair 

-

-

-

-

epidemiologische studies een verdere verlaging van de 

-

up van 22,5 jaren van dieselblootstelling tussen 1947 en 

komt tussen bovengrondse en ondergrondse beroepen, 

is de beschrijving van het cohort onvoldoende, want 

in dienst, eerste blootstelling en overlijdensdatum ont-

-

ren tussen ondergrondse en bovengrondse banen kan 

longkanker in de bovengrondse beroepen, waar de diesel 

blootstelling lager was, inconsistent zijn met een dosis 

het studiecohort en de algemene bevolking (bijvoorbeeld 
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moeten worden herhaald met enerzijds een bijstelling 

voor de rookhistorie en anderzijds zonder bijstelling 

-

-

ondergronds hebben gewerkt hebben een hogere diesel 

blootstelling gehad en rookten meer dan de bovengrondse 

-

-

in 1985 langer dan een jaar werkzaam en de gemiddelde 

-

algemene bevolking, ten aanzien van diabetes, obesitas 

en morbide obesitas, het aandeel rokers en het aandeel 

-

risico’s bij aanvang van de studie periode zijn en ander-

-

-

studies van ondergrondse mijnwerkers geven vergelijk-

cohort is 1,04 (Laden, 2007), dat laag is tegen de achter-

-

vraagd werden de diesel emissieblootstelling na te gaan 

in het verleden, het heden en in de toekomst en daarover 

-

-

-

woord worden, zoals waar gemeten moet worden, bij 

wie gemeten moet worden, wie wanneer en waar werkt, 

welke machines dieselemissie veroorzaken, welke maat-

regelen daar voor genomen zijn, wat er buiten de tunnel 

-

-

de dieselemissie uit de tunnel op diverse plekken niet te 
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probleem was en dat er maatregelen genomen moesten 

-

-

Paneldiscussie

epidemiologische studies in dit geval het meest geschikt 

-

kersstudie) zouden de resultaten vertroebeld kunnen 

-

zal het een uitdaging zijn om de meetmethoden voldoen-

dan ook wel ongeveer de hoogste zijn in Europa, en dat 

aan de blootstelling wordt toegevoegd als gevolg van de 

-

om geen haalbaarheidsstudie te doen en de grenswaarde 

1,2-Dichloroethane

Gezondheidsraad

-

-

Gebruik van 1,2-dichloorethaan

als ‘verondersteld kankerverwekkend voor mensen’ (ge-

-

Gezondheidskundige advieswaarden op basis 

van extra risico

-

kingsmechanisme) kan geen blootstellingsniveau worden 

-
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