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Onderwerp
Welke uitgangspunten hebben in het verleden geleid 
tot het formuleren van gezondheidskundige 
advieswaarden (in de regel een luchtgrenswaarde)?advieswaarden (in de regel een luchtgrenswaarde)?
Kunnen we ons daar nog steeds in vinden?
Welke verbeteringen zijn mogelijk?
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Mechanistische Beschouwing (1)Mechanistische Beschouwing (1)



Giftige stof Receptor Kritisch effect
(biomolecuul)

Kinetiek
(klaring)

Dynamiek
(herstel)

Kritisch effect



Uitgangspunten/Opmerkingen (1):

De daadwerkelijke toxische reactie (met als resultaat 
een nadelig gezondheidseffect) start in feite met de 
uiteindelijke reactie van het gif met een receptor of 
een ander biomolecuul.

Bij de normstelling gaat het om de relatie tussen 
blootstelling en het ontstaan van nadelige 
gezondheidseffecten.

Het nadelige gezondheidseffect is het directe gevolg 
van de reactie van het gif met een receptor of ander 
biomolecuul.



Uitgangspunten/Opmerkingen (2):

Alvorens het effect tot stand komt bestaat de 
mogelijkheid van verlies via (toxico)kinetiek dan wel 
herstel tijdens de (toxico)dynamiek.

Via de kinetiek kan ‘verlies’ optreden door Via de kinetiek kan ‘verlies’ optreden door 
biotransformatie (ontgifting) dan wel excretie.  
(In de analogie met de farmacologie vormen deze 
respectievelijk de metabole en de renale klaring)



Uitgangspunten/Opmerkingen (3):

Via de dynamiek kan de werking van de toxische 
stof afnemen door herstelmechanismen.

In de farmacologie wordt het verlies tijdens de In de farmacologie wordt het verlies tijdens de 
kinetiek gecompenseerd door de onderhouds-
dosering

In arbeidssituaties is het verlies (kinetiek) en het 
eventuele herstel (dynamiek) in feite een 
determinant van de aanvaardbare blootstelling



Uitgangspunten/Opmerkingen (4):

Bij persistente stoffen (grote halfwaardetijd) zal door 
respectievelijk lipofiliteit en uiterst geringe 
biotransformatie amper renale dan wel metabole 
klaring plaatsvinden.klaring plaatsvinden.

Iets soortgelijks geldt voor stoffen die irreversibele 
cumulatieve schade veroorzaken (geen of amper 
herstel).



Gang van zaken 2e helft vorige eeuw en 
Ontwikkelingen laatste 15 jaarOntwikkelingen laatste 15 jaar
-Oude en nieuwe regels
-Gezondheidsraad en Workshops



Wettelijke grenswaarden:
Tot voor kort de bekende drietrapsprocedure:
a) De WGD stelt op basis van literatuuronderzoek een 

evaluatierapport op waarin men komt tot een 
gezondheidskundig onderbouwde advieswaarde.

b) De Subcommissie MAC-waarden van de SER toetst b) De Subcommissie MAC-waarden van de SER toetst 
sociaal-economische aspecten en technische 
haalbaarheid. Dit leidt tot een advies voor een te 
hanteren wettelijke grenswaarde.

c) De staatsecretaris SZW stelt op grond van 
bovenstaande een wettelijke grenswaarde vast.



Soorten Grenswaarden

a) MAC-TGG
De gemiddelde maximale aanvaarde concentratie 

bij een blootstellingsduur tot 8 uur per dag en 
niet meer dan 40 uur per week.

b) MAC-TGG 15
De gemiddelde maximale aanvaarde concentratie 

bij een blootstellingsduur van 15 minuten.

c) MAC-C
Deze waarde mag niet worden overschreden.



Naast Wettelijke grenswaarden kennen we 
Bestuurlijke grenswaarden:
Dit zijn veelal uit het buitenland overgenomen Dit zijn veelal uit het buitenland overgenomen 
grenswaarden. 
Ze hebben geen wettelijke status en zijn daarom niet 
bindend.



Nieuwe regels per 1 januari 2007 (1)

Per 1 januari 2007 is een nieuw systeem in 
werking getreden met private en publieke 
grenswaarden.

Verantwoordelijkheden worden anders geregeld.Verantwoordelijkheden worden anders geregeld.

Moment van herbezinning op afleiding 
grenswaarden, zijn er nieuwe inzichten die van 
belang zijn?

Welke ontwikkelingen hebben de afgelopen 10 
jaar plaatsgevonden?



Nieuwe regels per 1 januari 2007 (2)

-Herziening grenswaarden stelsel geldt voor  ca. 
35.000 bedrijven

-Grenswaarde kan worden afgestemd op 
bedrijfsspecifieke omstandigheden.bedrijfsspecifieke omstandigheden.

-Hierdoor zouden meerdere private grenswaarden 
voor één stof kunnen gaan bestaan, afhankelijk van 
het proces, de mate, de intensiteit en de duur van 
de blootstelling alsmede de frequentie ervan.



Risk assessment of peak exposures to 
genotoxic carcinogens (GR 1994)

-Betreft kans op  kanker geassocieerd met piekblootstelling 
aan genotoxisch carcinogeen
-Piekblootstelling aan genotoxisch carcinogeen kan kanker 
tot gevolg hebben
-Wat is de DRCF? -Wat is de DRCF? 
-DRCF varieert van 0 tot 7 (theoretisch) of van 0 tot 8,3 
(dierexperimenteel)

NB. DRCF=Dose-Rate Correction Factor =kans op kanker 
bij piekblootstelling/kans op kanker bij spreiding dosis over 
het hele leven (DRCF is specifiek voor stof)



Risk assessment of peak exposures to 
carcinogenic substances (RIVM 2002)

-Report of a workshop

-Mogelijkheden voor de opzet van een beslisboom 
zullen worden onderzochtzullen worden onderzocht



Rapport GR (1999) Piekblootstelling aan organische 
oplosmiddelen (1)

-Blootstelling aan VOC’s kan CTE (chronic toxic 
encephalopathy) veroorzaken.

-Mechanisme is niet opgehelderd.

-Chronische blootstelling aan concentraties beneden de -Chronische blootstelling aan concentraties beneden de 
MAC bevordert het ontstaan van CTE niet.

-Gegevens die specifiek de relatie tussen piekblootstelling 
en CTE zouden kunnen verklaren ontbreken.

-Er is waarschijnlijk een verband tussen piekblootstelling en 
de ontwikkeling van CTE.



Rapport GR (1999) Piekblootstelling aan organische 
oplosmiddelen (2)

ADVIES
o.a.
-Piekblootstelling hoger dan tweemaal de MAC-waarde mag 
niet voorkomen.

-Binnen een piekblootstelling mogen zich geen momentane -Binnen een piekblootstelling mogen zich geen momentane 
concentraties hoger dan tienmaal de MAC voordoen.

-Niet meer dan 4 piekblootstellingen per dag met een 
tussentijd van minimaal één uur.



Rapport GR (2001) Aanpassing van grenswaarden bij 
flexibele werktijden

-aanpassing ceiling-waarde niet zinvol.

-meer algemeen aanpassing grenswaarde van stoffen 
met halfwaardetijd < 3 uur niet nodig.

-geen aanpassing bij stoffen die langdurig  in het lichaam 
verblijven (halfwaardetijd > 400u).

-in andere gevallen dient de arbodienst noodzaak van de 
aanpassing van de grenswaarde te beoordelen (rekening 
houdend met verlenging van de werktijd en verkorting 
van de hersteltijd).



Relevante conclusies uit deze Rapporten:
-Bij genotoxische carcinogenen bestaat een 
DRCF tussen 0 en 8. Dit betekent ongeveer dat 
een zekere (totale) dosis bepalend is voor het 
risico. Hier zou je een soort persoonsgebonden 
strippenkaart voor kunnen ontwikkelen.
-Bij de VOC’s is er nog onvoldoende informatie -Bij de VOC’s is er nog onvoldoende informatie 
mbt de relatie piekblootstelling en CTE, maar 
piekblootstellingen worden een grote rol 
toegedacht.
-Aanpassing van grenswaarden van stoffen met 
halfwaardetijd < 3 uur of > 400 uur lijkt vanuit 
een kinetisch oogpunt niet zinvol.



Mechanistische Beschouwing (2)Mechanistische Beschouwing (2)



Belangrijke uitgangspunten bij gezondheidskundige 
advieswaarde:

a) Kritische effect, en bijbehorende toxicologische  
eindpunten?

b) Dosis respons relatie
c)  Factor tijdc)  Factor tijd
i. Tijd tot effect 

- tijd na toediening van enkelvoudige dosis totdat 
effectieve concentratie bij targetorgaan is bereikt

- tijd totdat een effectieve concentratie is bereikt bij 
targetorgaan door accumulatie gedurende lange 
termijn blootstelling

-tijd nodig voor accumulatie van een effect
ii. Duur van het effect



Het begrip accumulatie is vooral bekend via de 
CRM stoffen

Accumulatie kan ook een rol spelen bij niet Accumulatie kan ook een rol spelen bij niet 
CRM effecten

Voorbeeld TOCP:



(C6H4(CH3)O)3P=O

MW: 368.37 

TRIORTHOCRESYL PHOSPHATE 

MW: 368.37 

CAS: 78-30-8 

RTECS: TD0350000



TOCP komt o.a. voor in gemberbier. 
Overmatige consumptie ervan heeft geleid tot toxische 
verschijnselen, die het eerst tot uiting komen aan de 
been- en voetspieren; met als gevolg sloffend lopen 
("Ginger Jake"). 
De stof is berucht geworden als veroorzaker van De stof is berucht geworden als veroorzaker van 
ernstige verlammingen. 
De stof werd gebruikt als weekmaker in plastics en 
kwam voor in smeerolie als smeermiddel. 
TOCP veroorzaakt een zgn. perifere axonopathie. De 
eerste symptomen hierbij zijn het verlies van kracht in de 
ledematen, met name armen en benen (lange vezels).





TOCP is in het midden van de vorige eeuw uitgebreid getest in
allerlei proefdiersoorten.
Demonstratief is een experiment met kippen (erg gevoelig
hiervoor): Het effect is het zakken door de poten

- 30 mg ineens geeft acuut effect
- 30 dagen lang 1 mg per dag: het effect manifesteert zich op

de 30ste dag.

Dit laatste is het gevolg van accumulatie van het effect.



Accumulatie (1)
Een maat voor de grootte van accumulatie van een 
chemische stof of haar effecten wordt gevonden in de 
chroniciteitsindex. 

Dit is een eenheidsloze waarde, verkregen door de ratio 
van ‘1-dose’ LD50 en ‘90-dose’ LD 50 (beide uitgedrukt van ‘1-dose’ LD50 en ‘90-dose’ LD 50 (beide uitgedrukt 
in mg per kg per dag). 

Als er geen accumulatie plaatsvindt is deze 1. Bij 
absolute accumulatie bedraagt deze 90. 

Voor TOCP lijkt deze in de richting van de 90 te liggen.



Accumulatie (2)

Aluminium: hersenbeschadiging

Ethanol: levercirrhose

Hexaan: aantasting motorische zenuwen (met verlies Hexaan: aantasting motorische zenuwen (met verlies 
van gevoel in vingers en tenen)

Lood: effecten op zenuwstelsel (vermoeidheid, 
lusteloosheid), anemie, onvruchtbaarheid

PCB’s en PBB’s: chloracne, effecten op immuunsysteem



Conclusies (2)

In zekere zin kunnen stoffen met accumulatie (van 
stof of effect) het zelfde worden behandeld als 
eerder besproken bij de genotoxische 
carcinogenen.

Hierbij zou de chroniciteitsindex een rol kunnen 
spelen.

Met name bij dit soort stoffen speelt de niet-
beroepsgebonden blootstelling eveneens een rol. 
Dus oppassen met de strippenkaart.



Conclusies (3)

Een aantal chronische effecten zijn multicausaal 
wat impliceert dat ook andere stoffen aan dit effect
kunnen bijdragen.

Hierdoor worden bij de monitoring biologisch effect Hierdoor worden bij de monitoring biologisch effect 
parameters belangrijk.

Inzicht in werkingsmechanismen is belangrijk.




