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Even voorstellen

19-11-20212

Stoffenmanager® platform connecting research, policy making and 
business for global impact 
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Komt een lamineerder bij de bedrijfsarts

19-11-20213

'Dokter, ik ben kortademig, hoest, ben erg moe en vraag me af of dit door mijn werk 
komt. Ik werk met styreen en maak me zorgen.'

De bedrijfsarts vraagt of de werknemer ook last heeft van x, y, z. En gaat in het 
medisch dossier na of er al eerder klachten waren.

De lamineerder pakt zijn smartphone en opent zijn Persoonlijk 
Blootstellingsdossier.

De bedrijfsarts doet hetzelfde op zijn laptop. Samen kijken ze naar zijn blootstelling 
aan styreen: hoe vaak, hoeveel uur per dag, onder welke omstandigheden, goed 
beschermd of niet? Zowel de blootstelling bij zijn huidige werkgever alsook bij zijn 
vorige werkgevers. Ze zoeken ook naar andere stoffen die dezelfde klachten kunnen 
veroorzaken.
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Komt een lamineerder bij de bedrijfsarts

19-11-20214

Persoonlijk Blootstellingsdossier
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Voorbeeld blootstelling

Bron: 
www.bijwerkingenvanwerk.nl

YouTube
https://youtu.be/HaeokuF0KhM

Example of laminating glass 
fiber reinforced plastics

http://www.bijwerkingenvanwerk.nl/
https://youtu.be/HaeokuF0KhM
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Variatie in blootstelling

Blootstelling varieert tussen:
 Activiteiten/processen
 Stoffen
 Fabrieken
 Werknemers
 Dagen

– Bv. Gebruikte hoeveelheden

– Klimaat
 Periodes binnen een dag
 Reguliere/niet reguliere gebruikers van stoffen
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Meten of schatten? 
Getrapte kostenbesparende aanpak

Stoffenmanager®, EMKG, ECETOC TRA

Stoffenmanager®, ART

19-11-20217

Metingen
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Variatie in blootstelling gedurende de dag

Tijdgewogen gemiddelde
blootstelling = tijd-geïntegreerde
blootstelling gedeeld door de 
tijdsduur. 
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https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werken-met-gevaarlijke-
stoffen

19-11-20219
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Stappen I-SZW    Stoffenmanager®                                              
implementatiestappen
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De praktijk.... - waar hebben we het eigenlijk
over?

willen +    
kunnen +
koplopers

willen -
kunnen +

voorlichten

willen +    
kunnen -
volgers

willen -
kunnen -

inspecteren

1) Wat kan de arbeidshygiënist 
bijdragen aan het tijdig opmerken van 
nieuwe risico’s?

2) Hoe kun je een brug slaan tussen 
wetenschap en praktijk?
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Praktijk voorbeeld styreen (ingekort)

19-11-202112

Meer info, zie: Beheersing van de blootstelling aan styreen – advisering in de 
nieuwbouwfase, NVvA symposium 2019, Koen Verbist, Cosanta
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Aanleiding

19-11-202113

Mail van bedrijf dat glasvezel versterkt polyester producten maakt

• Inspectiebezoek I-SZW gehad

• In huidige situatie blootstelling styreen onvoldoende beheerst

• Bedrijf is bezig met realiseren nieuwbouw

• Advies I-SZW: betrek een arbeidshygiënist
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Aanleiding

19-11-202114

• Plannen voor 
nieuwbouw zo goed als 
klaar

• Bedrijf heeft haast en 
wil (alleen) advies 
benodigde 
mechanische ventilatie

55 x 20 x 9 meter (l x b x h)
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Aanpak

19-11-202115

Werkplekbezoek en inventarisatie werkzaamheden

Berekenen benodigde ventilatievoud

Literatuuronderzoek beheersmaatregelen

Advies beheersmaatregelen conform AH-strategie
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Werkplekbezoek

19-11-202116

• Productie (met name):
• Moskeekoepels (circa 100 segmenten per jaar)
• Dutch-tubs (circa 100 stuks per jaar)

• Lamineertechnieken
• Aanbrengen van gelcoat met roller
• Handlamineren met niet-LSE hars (Low Styrene Emitting)
• Ontluchten met rollers
• Aanbrengen van topcoat met roller
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Styreen

Bron: GESTIS Stoffdatenbank Nieuw risico? 

Teake Pal, TBV 29 (4) 2021. pag. 31

Langer bekend: relatie tussen styreen 
blootstelling en astma & COPD
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Dosis - respons

“Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne
Gift; allein die Dosis macht, dass ein
Ding kein Gift ist."

Paracelsus (1493-1541)

Nieuw gevaar? Wellicht

Nieuwe blootstelling?



slide date

Werkplekbezoek

19-11-202119

• Verbruik: maximaal 24 kg styreen bevattend product per dag bij de 
verschillende toepassingstechnieken

• Producten bevatten 10-50% styreen

• Uitdamping styreen vanuit product: 6-8% voor aanbrengen gelcoat met 
een roller (EuCIA, 2017)
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Werkplekbezoek

19-11-202120

Blootstelling kan plaatsvinden tijdens:

• Voorbereidingswerkzaamheden, o.a. het mengen van de producten 

(toevoegen van peroxides)

• Het aanbrengen van de coatinglagen

• Het aanbrengen van de lamineerlagen

• Het met rollers ontluchten van de lamineerlagen

• Verdamping van styreen wanneer de lagen aan het drogen zijn

• Productie gaat plaatsvinden in het midden van de ruimte
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Berekenen benodigde ventilatievoud

19-11-202121

Volgende methodes gehanteerd:

• Berekening volgens EuCIA (2017)

• Berekening volgens ACGIH Industrial Ventilation (2013)

• Berekening met Stoffenmanager® (www.stoffenmanager.com)

• Berekening met de Advanced REACH Tool (ART) 1.5

http://www.stoffenmanager.com/
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Advies

19-11-202122

Ventilatievoud 5 via textiele luchtverdeelslangen

Uitgangspunten:
• Deze taak duurt maximaal één uur per dag.
• De rest van de dag wordt niet gelamineerd, maar zal het product nog wel 

uitdampen. 
• Indien wordt uitgegaan van een gelijkmatig vrijkomen van styreen uit het 

product, dan wordt er per uur 3 kg styreen bevattend product gebruikt. 
• Dat doorrekenend en voorzichtigheidshalve toepassen van de hoogste mixing

factor van 10 geeft dit een ventilatievoud 4.
• Tijdens het lamineren is de blootstelling het hoogst, daarom advies: 

ventilatievoud van minimaal 5 (40.000 m3 /uur) om ook tijdens de taak te zorgen 
voor voldoende verdunning.
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Advies

19-11-202123

Aanvullend advies
• Voer controlemetingen uit na installatie van ruimteventilatie
• Overweeg andere beheersmaatregelen

WANT

• Literatuur: veilige werkwijzen beschreven conform ah-strategie
• Substitutie: Low Styrene content & emitting harsen, light curable resin
• Technisch 
• Organisatorisch
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
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Voorbeeld technisch

19-11-202124

Technische maatregelen
• Bronafzuiging d.m.v. push-pull systeem
• Bronafzuiging in combinatie met zoneventilatie
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Stand van zaken

19-11-202125

• November 2017: oplevering advies
• Mei 2018: Nog niet nieuwbouw ingetrokken; ruimteventilatie zo goed als geheel 

geïnstalleerd en testen uitgevoerd; ventilatie instelbaar, zowel inlaat als uitlaat, 
luchtzaksysteem; verhuizen naar nieuwbouw deze maand.

• Oktober 2018: Installatie draait; in- en uit te schakelen, draait dus niet continue; deels al 
verhuisd, maar nog geen koepels gelamineerd; gebruik ventilatie gaat nog moeizaam, 
wordt niet altijd aangezet; medewerkers achterdochtig, bang wat het effect ervan op het 
materiaal is.

• Januari 2019: voorstel voor metingen, reactie bedrijf: 
“In dit stadium lijkt me een persoonlijke meting niet nodig want ik kan zo al ruiken dat 
de afvoer van styreen niet voldoende en niet naar verwachting werkt. I.p.v. dat het wordt 
afgezogen wordt de lucht naar de andere kant van de hal verplaatst. Dat is toch een 
grote tegenvaller”.

• Geen overige maatregelen geïmplementeerd
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“Korte tijd later reageren Chen et al. met de melding 
van twee patiënten met dezelfde aandoening in een 
vergelijkbare werksituatie. Alle patiënten 
ontwikkelden pas na enkele maanden blootstelling 
klachten die geleidelijk aan in ernst toenamen. Vijf 
van hen waren niet-roker. Bij allen was sprake van een 
ernstige irreversibele luchtwegobstructie. Bij twee 
van hen is een longtransplantatie uitgevoerd.”

Juiste vraag in dit vb.: helpt nieuw risico bij reguliere 
blootstelling met beschreven veilige werkwijzen?

willen +    
kunnen +
koplopers

willen -
kunnen +

voorlichten

willen +    
kunnen -
volgers

willen -
kunnen -

inspecteren

Wat kan de arbeidshygiënist bijdragen aan het tijdig opmerken 
van nieuwe risico’s?
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Komt een lamineerder bij de bedrijfsarts

Hoe kun je een brug slaan tussen wetenschap 
en praktijk?

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 
2020 33 (3)

Academische werkplaats:
- bv. Arbo Unie &  UU-IRAS
- Stoffenmanager® Research platform
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Komt een lamineerder bij de bedrijfsarts

19-11-2021

Hoe kun je een brug slaan tussen wetenschap 
en praktijk?
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Samenvattend: opsporing verzocht
in de praktijk

19-11-202129

willen +    
kunnen +
koplopers

willen -
kunnen +

voorlichten

willen +    
kunnen -
volgers

willen -
kunnen -

inspecteren

• Arbeidshygiënist wel /
niet

• Bestaande risico’s nog onvoldoende beheerst
• Plus nieuwe risico’s
• Arbobeleidscyclus draait onvoldoende:
 Digitalisering nodig
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RIE gevaarlijke 
stoffen

Register 
blootstellingsrisico’s Gezondheidsdossier

23-11-202130

Vb. Digitalisering 
Arbobeleidscyclus 1. Inventariseren

2. Prioriteren
3. Beoordelen
4. Beheersen
5. Implementeren
6. Borgen: 

• Audits
• Processen
• Ketenaanpak

6. Borgen
• Functiecategorieën
• Koppelen werknemers 

in eigen HR-systeem
• Toegang werknemers

6. Borgen
• PAGO/PMO
• Verzuimbegeleiding
• Persoonsdossier
• Advies
• Algemene zorgverlening: effecten komen ook 

na actieve werkperiode; Personal Health Train
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Bedankt voor uw aandacht

19-11-202131
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