
Sessie: In de sessie zullen vanuit verschillende optieken de noodzaak en de gewenste hiërarchie 
worden gepresenteerd.  

• Joost van Rooij (5 minuten): kans en noodzaak vanuit de NVvA  
• Theo Scheffers (15 minuten): Historie en internationaal.  
• Koen Verbist (15 minuten): Casuistiek vanuit de grenswaarden trainingen 
•  Discussie (25 minuten) aan de hand van stellingen, o.l.v. Nick van den Hurk met mogelijke inbreng 
van SER, Gr en SZW 

Achtergrond:  

Vanaf de oprichting van de commissie Grenswaarden en Meetmethoden in de jaren 80 (leidend tot de 
eerste uitgave van DOHSBase) is er binnen de NVvA gedacht over en gewerkt aan de voorkeurs 
hiërarchie om het beperkt aantal Nederlandse grenswaarden (en meetmethoden)  op een 
verantwoorde manier aan te vullen met info uit het buitenland. De in 2007 gebruikte DOHSBase 
hiërarchie heeft de basis gevormd voor het SER beslisschema 
(www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl/Pages/Grenswaarden/beslisschema.aspx). De NVvA 
grenswaarden training 2014 (https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/4-training-
grenswaarden-afleiden-bedrijfsgrenswaarde.pdf) is op de SER gebaseerd. De NVvA training (en 
sommige commerciële trainingen) plaatsten de producenten DNEL (geïntroduceerd in 2008) boven de 
DFG-MAK, NIOSH en ACGIH maar zijn onduidelijk over bron en op wiens autoriteit. DOHSBase heeft 
meerdere hiërarchieën, afhankelijk van de vraagstelling (wettelijk of gezondheidskundig) het land waar 
de blootstelling moet worden beoordeeld, de onafhankelijkheid van de opsteller, de omvang van 
database, de afleidingsmethode en het publicatie jaar (http://www.tsac.nl/fotos/OELV_Hierarchy.pdf). 
Het volgt (en/of stuurt) daarmee de internationale ontwikkelingen (Deveau 2015 fig. 1, prEN 689 2017, 
ECHA RAC grenswaarden). Deze aanpak is in 2014 op de NVvA/NvT contactbijeenkomst 
gepresenteerd. 

Vanuit de NVvA activiteit “op een lijn brengen van het arbeidshygiënisch gereedschap” is een logische 
NVvA grenswaarden voorkeurs hiërarchie waar de praktijk naar kan refereren en gemotiveerd van kan 
afwijken aan te bevelen. In een discussie met stellingen zal worden gepeild of er tot een 
geaccepteerde NVvA standaard “Grenswaarde hiërarchie” kan worden gekomen. SER, SZW en 
Gezondheidsraad hebben aangegeven een initiatief van de NVvA te waarderen en zullen dit tijdens de 
workshop toelichten. Deze workshop kan de eerste aanzet zijn voor een NVvA richtlijn. 

Theo Scheffers (DOHSBase): De historie en ontwikkelingen van de grenswaarde hiërarchie. Theo 
werkt sinds 2017 met steun van de NvvA in internationaal verband (EU-platform, IOHA) aan het meer 
op een lijn krijgen van het arbeidshygiënist instrumentarium.  

Koen Verbist (Cosanta): Vanuit de casuïstiek van trainingen (Consanta, Ceasar Consult) blijkt dat 
deelnemers vaak weinig ‘gevoel’ hebben bij grenswaarden. Zeer hoge DNELs voor poeders worden 
klakkeloos overgenomen en zodra men ergens een getal vindt is men al gelukkig, immers, weer een 
component waarbij een vinkje (richting Inspectie) kan worden gezet. Vanuit de leek is er behoefte aan 
bij voorkeur een lange lijst van (wettelijke) grenswaarde. Een gestandaardiseerde aanpak die de 
gebruiker de goede richting wijst is wenselijk.  
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