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Inleiding: In een bedrijf dat glasvezelversterkte polyester producten maakt is in de 

huidige werksetting de blootstelling aan styreen onvoldoende beheerst. Daarom gaat het 

bedrijf nieuwbouw realiseren. De vraag is welke beheersmaatregelen in de nieuwbouw 

effectief zijn om de blootstelling aan styreen voldoende te beheersen.  

 

Methoden en technieken: Aan de hand van de arbeidshygiënische strategie worden 

maatregelen uitgewerkt die resulteren in een voldoende verlaging van de bloostelling aan 

styreen. Omdat het bedrijf wil insteken op ruimteventilatie is deze optie in detail 

uitgewerkt. Daartoe is volgens een aantal methodes berekend hoeveel styreen kan 

vrijkomen als gevolg van de uitgevoerde handelingen. Daarbij wordt onder andere 

rekening gehouden met de gebruikte hoeveelheid product per dag, het percentage 

styreen in het product, de ruimtegrootte en ruimteventilatie, de lamineertechnieken en 

de tijdsduur van de taken. Op basis hiervan is een benodigd ventilatievoud berekend 

waaraan de ruimteventilatie moet voldoen. Met behulp van blootstellingsmodellen wordt 

vervolgens de inhalatoire blootstelling van medewerkers aan styreen kwantitatief 

beoordeeld.  

 

Resultaten: De emissie van styreen in de ruimte en het benodigde ventilatievoud is 

berekend met een door de ACGIH in Industrial Ventilation (2013) beschreven formule. De 

blootstelling van medewerkers aan styreen is beoordeeld met behulp van 

Stoffenmanager® 7.0 en ART 1.5. Uitkomst van de berekening is een voorgesteld 

ventilatievoud van 5 per uur. Lucht kan bovenin de ruimte worden ingeblazen door 

textiele luchtverdeelslangen en aan de andere kant van de hal dicht bij de vloer worden 

afgezogen. Aanvullend wordt geadviseerd door middel van metingen de concentratie in 

de ademzone van medewerkers te bepalen om hiermee het effect van de 

beheersmaatregel te valideren.  

 

Conclusie: Blootstelling aan styreen bij de productie van glasvezelversterkte polyester 

producten wordt idealiter aan de bron aangepakt. Deze bronmaatregelen zijn 

beschreven, echter het bedrijf heeft toch gekozen voor de installatie van ruimteventilatie. 

Een benodigd ventilatievoud van 5 per uur is geadviseerd. De nieuwbouw is ondertussen 

gerealiseerd en gaat binnenkort in gebruik worden genomen. Metingen zijn geadviseerd, 

maar nog niet uitgevoerd.  


