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• Toepassingen divers
– Polyurethaan matrassen

– PUR-schuimen

– Isolatie

– Afdichtmiddelen

– Coatings

– Lijmen

– ……

Diisocyanaten - toepassingen

• Toepassingsgebieden
– Bouw

– Automobielindustrie

– Scheepsbouw

– Verfindustrie

– Productie van plastics

– Huishoudelijke apparaten

– Schoenen

– IJzergieterijen

– …..



Diisocyanaten

Veel gebruikte 
diisocyanaten
- TDI
- MDI
- HDI
- NDI
- IPDI

Toepassingsgebieden 
verschillen

Kenmerken verschillen

Vaak polymerisatiereactie 
met een polyol (HO-R-OH)

Monomeren, 
prepolymeren, oligomeren

Bron: Pronk, 2007



Gezondheidseffecten
• Vooral effecten op de luchtwegen

– Irritatie

– Longfunctie dalingen

– Allergisch en/of irritatief astma (beroepsastma)

– Extrinsieke allergische alveolitis (EAA)

• Allergisch en/of irritatief contact-dermatitis/eczeem

• TDI & MDI verdacht van het veroorzaken van kanker (H-351)

– Niet genotoxisch

Diisocyanaten - gezondheidseffecten

Zeer lezenswaardig: Factsheet ziek door isocyanaten? NCvB 2019 (www.beroepsziekten.nl)



• In Nederland momenteel geen wettelijke grenswaarden voor 
isocyanaten

• 2006 stelselwijziging: afleiden grenswaarden geen taak van de 
overheid maar bedrijfsleven

• Uitzonderingen waar overheid nog wel een rol heeft:

– Stoffen waarvoor een Europese grenswaarde geldt

– Hoog risico stoffen (kankerverwekkende stoffen, allergenen)

– Stoffen zonder eigenaar (lasrook, DME, houtstof e.d.)

Diisocyanaten - grenswaarden



Diisocyanaten - grenswaarden

TDI HDIMDI





Gezondheidseffecten
• Kritische effect: sensibilisatie

• Duidelijk dat de reactieve groepen die aanwezig zijn in alle 
isocyanaten een rol spelen (-N=C=O)

Een paar tekstfragmenten uit het Gezondheidsraad advies:

• ‘all extensively tested isocyanates are potent sensitisers in animal
models’

• ‘these reactive groups have been mechanistically linked to the
sensitising properties of isocyanates’

Beroepsastma door isocyanaten is een bekend fenomeen

Diisocyanaten - gezondheidseffecten



Diisocyanaten

Veel gebruikte 
diisocyanaten
- TDI
- MDI
- HDI
- NDI
- IPDI

Bron: Pronk, 2007

-N=C=O



• Niet apart voor elke soort isocyanaat

• Maar voor de reactieve NCO-groep

• Maar op basis van alle beschikbare literatuur over isocyanaten

• Concentraties in de literatuur kunnen worden omgerekend

– van mg/m3 naar NCO/m3

• Blootstelling-respons-relatie tussen

– Blootstelling aan isocyanaten (in µg NCO/m3)

– Sensibilisatie

Afleiden van een grenswaarde voor isocyanaten

Bron: GR, 2018



Eerder grenswaarden op basis van NCO-groep?

Bron: ECHA, 2019

20 µg/m3



• Blootstelling-respons-relatie tussen

– Blootstelling aan isocyanaten (in µg NCO/m3)

– Sensibilisatie

• Probleem:

– Sensibilisatie voor isocyanaten niet goed te meten

– Bij veel werknemers met beroepsastma voor isocyanaten zijn 
geen specifieke antilichamen gemeten

– Hoge specificiteit maar lage sensitiviteit

• In plaats daarvan als gezondheidseindpunt BHR

• BHR = Bronchiale HyperReactiviteit

Afleiden van een grenswaarde voor isocyanaten



30 nov 2012

De relatie met het werk

Blootstelling 2 weken

Exposure

2 weeks

No exposure

2 weeks

Relationship with work

Exposure

2 weeks

No exposure

2 weeks



• Dus: blootstelling-respons-relatie tussen

– Blootstelling aan isocyanaten (in µg NCO/m3)

– Bronchiale hyperreactiviteit (BHR)

Afleiden van een grenswaarde voor isocyanaten



• … ernaar streven dat niet meer dan 1% meer 
sensibilisatie ontstaat door een arbeidsleven met 
blootstelling aan een allergeen, dan voor de algemene 
bevolking

Hoe hoog moet de lat worden gelegd?





• Dus: blootstelling-respons-relatie tussen

– Blootstelling aan isocyanaten (in µg NCO/m3)

– Bronchiale hyperreactiviteit (BHR)

• Twee goede studies beschikbaar met zowel blootstellingsinformatie 
als metingen van BHR:

– NL: Pronk et al (2007 & 2009): HDI, autospuiters

– USA: Collins et al (2017): TDI, productiefaciliteiten voor TDI

Afleiden van een grenswaarde voor isocyanaten



Pronk et al (2007 & 2009)

Bron: Gezondheidsraad, 2018



Collins et al 2017

Bron: Gezondheidsraad, 2018



• 0,1 µg NCO /m3 (als 8-uurs tijdgewogen gemiddelde)

• Voor di- en triisocyanaten

• Geen 15-min STEL (want geen kwantitatieve gegevens 
beschikbaar)

• Wel huidnotatie (H-aanduiding), want huidblootstelling 
kan ook bijdragen aan het ontwikkelen van allergische 
klachten

Uiteindelijk advies Gezondheidsraad



Wat vinden andere studies?

Bron: Gezondheidsraad, 2018
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• ECHA considers that it is appropriate to derive an exposure-
response based on the concentration of the NCO group and to apply
that to all diisocyanates

• ECHA has not proposed an OEL

• But reccommends to RAC to further develop an OEL based on three
identified key documents (including the document of the Dutch 
health council)



• Haalbaarbaarheid grenswaarde in de praktijk

• Ook rekening houdend met NEN-EN-689

– Met 95% zekerheid onder de grenswaarde blijven

• Consequenties voor meetmethoden (detectiegrens)

Nieuwe grenswaarde wel een uitdaging….



• ECHA Scientific report for evaluation of limit values for diisocyanates at the
workplace. 17 october 2019

• Gezondheidsraad. Di- and triisocyanates – Health-based recommendation on 
occupational exposure limits. Den Haag, 28 november 2018

• Gezondheidsraad. Guidance for recommending classifications and health 
based occupational exposure limits. Den Haag, 21 December 2021

• NCvB. FACTSHEET Ziek door ISOCYANATEN? 30 jan 2019

• Pronk A. Isocyanate exposure and respiratory health effects in the spray 
painting industry. Proefschrift, 29 november 2007

Voornaamste gebruikte literatuur
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