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• Getrouwd, 2 zoons
• Maarssen
• Biologie (UU) (Toxicologie), MVK, CCSE
• DSM (Delft) sinds 2009: 6jr Sr. Technician, 7 jr QESH 

advisor voor DSM Science & Innovation NL 

• QESH aanspreekpunt voor 
– Center for Analytical Innovation 
– Center for Biodata & Translational Sciences 
– Strain Conservation Unit 

– Gevaarlijke stoffen 
– Ergonomie/ fysieke belasting

Quality, Environment, Safety & Health
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DSM Food & Beverages: 
Innovaties in ingrediënten door biotechnologie
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Maxiren®
voor kaas (textuur) 

Gistex®
voor smaakversterking

Maxilact®
voor lactose vrije zuivel

Brewers Clarex®
voor bier-stabilisatie

Panamore®
voor broodkwaliteit

Delvo® culturen
voor zuivel fermentatie



DSM beleid: bedrijfsactiviteiten en producten zonder nadelige invloed op veiligheid of 
gezondheid, passend bij het concept van duurzame ontwikkeling. 

We hebben onszelf de volgende doelstellingen gesteld:
1. Het aanbieden van een veilige werkplek;
2. Het voorkomen van werkgerelateerd letsel en gezondheidsproblemen

DSM Safety, Health and Environment Policy
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DSM Fit/ 
Corporate S&I-NL centersQESH



• Artikel 4.1c van het Arbobesluit: 

– algemene verplichting om bij de arbeid de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen 
of te minimaliseren

• De allergene-grenswaarden zijn geen gezondheidskundig veilige waarden maar risicogrenzen 
met een haalbaarheidsafweging

– Voor respiratoire enzymen is geen DNEL (derived no effect level), maar een DMEL (derived 
minimal effect level). AMFEB: DMEL van 60 ng enzym/m3

• IOEL DSM (private grenswaarde): 40 ng enzym/m3 TGG 8u 

• Uitzondering voor α-Amylase: 

– DSM: 4 ng/m3 TGG 8u

– SER Grenswaarde 10 ng/m3 TGG 8u…. Januari 2024: 0,9 ng/m3

Wetgeving & DSM requirements

6

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2023-01-01/#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf2_Artikel4.1c
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-48287.html
https://amfep.org/_library/_files/amfep-guide-on-safe-handling-of-enzymes-updated-in-2013.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/d0c9be12-ef35-c04d-f3c1-efc739bfa337



1. Inventarisatie
Uitgebreid voorraadbeheersysteem gekoppeld aan digitaal labjournaal.

2. Beoordelen
 Stofgegevens, gevaren opgenomen in voorraadbeheersysteem, Stoffenmanager, 

metingen

3. Maatregelen
 Opgenomen in procedures
 TRA (Taak Risico Analyse): optimalisatie werkplekken (huidige stand van wetenschap

en techniek), looproutes, autorisaties werknemers (training)

4. Borging
 Educatie, bewustzijnsverhoging, interne audits, inspectierondjes, Preventief

Medisch Onderzoek

Arbeidsinspectie 4 stappenplan
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• Voorraadbeheersysteem met daarin mogelijkheid om te sorteren op H-zinnen (bv H334)

• Eigen DSM enzyme-producten

• Enzyme-samples

• Volumes @ R&D < 1kg

Stap 1. Inventarisatie
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Stap 2. Beoordelen: Stoffenmanager®
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• Onderdeel van autorisatie
workflow

• RCR’s voor taak en dag
• Inzicht in controle

maatregelen

Mooi meegenomen:
• Bewustwording van de 

gevaren van de stof
• Stimuleert intrinsieke

motivatie (Werknemers vinden
het interessant)

• Overtuigingsmiddel voor 
– Veilig werken
– Alternatieven

Blootstellingsberekeningen:



Nieuw in Stoffenmanager®
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Initiële metingen op verschilende locaties in lab en binnen in de  
poederkast geven aan dat:

• Werken in poederkast : concentratie in lucht < grenswaarde

• Werkzaamheden waarbij gebruikte materialen buiten de 
poederkast komen, meer metingen nodig voor een statistisch
nauwkeurig resultaat: FFP3 masker op

• Verder verbetering en validatie van de analyse methode in 
samenwerking met DSM FIT (arbeidshygienisten, bedrijfsarts en 
toxicologen)

Stap 2. Metingen
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Stap 3. Inhalatoire blootstelling: technische maatregelen
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Emissie Transmissie Inhalatie

• Dampdruk/ stoffigheid
• Concentratie
• Volume
• Gebruik
• Duur

• Mechanische ventilatie
• Local exhaust ventilation

(LEV)
• Grootte van labruimte
• Schoonmaak en inspectie

• Afstand tot de bron
• Frequentie en duur
• PBMs

Bron Ontvanger



Sensibiliserende stoffen worden gebruikt in 
de Tox-labs of enzym-formuleringslabs
Vloeibare enzymen
– Mag op de labtafel
– Aerosolen: dan zuurkast.
Gegranuleerde enzymen en enzympoeders:
– Poederkast in TOX-lab of 

enzymformuleringslab.
– Taak risico analyse voor niet-

standaardactiviteiten

• Hogere ventilatiesnelheden dan regulier lab
• Toegang alleen voor geautoriseerde 

(getrainde) medewerkers 
• Labjas-wissel in labsluis
• Strenger regime: schoonmaak/ opslag CMRS/ 

bewustzijn
• Werk met CMRS in zuur- & poederkasten 
• Gescheiden opslag in Atex koelkasten of 

veiligheidskasten
• Afval: gespecificeerde afvalstromen

Stap 3. Controle maatregelen
Technisch/ Organisatorisch/ Gedrag

Procedure: Controlling exposure to enzymes TOX-labs & enzymformuleringslabs
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Autorisatie = rechtvaardiging van gebruik, zoeken naar alternatieven, training in veilig gebruik. 
Toepassing, duur, frequentie wordt geregistreerd per individu.



• Jaarlijks verplichte Chemical Awareness 
training, focus op CMRS (carcinogeen, mutageen, 

reprotoxisch, sensibiliserend) stoffen
• Bewustwording: We werken veilig, of we 

werken niet.

• Wat zijn je rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden?

• Hoe weet je wanneer een stof een CMRS is?
• Hoe werken we veilig @ DSM (Interne 

procedure: Use and handling of chemicals)

Educatie en bewustwording
Stap 4: Borging met Chemical Awareness training
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• Verplichte training voor werknemers 
die met enzymen werken

• Inclusief: Hoe werk je in een 
poederkast (praktische training) 

• Bewustwording: Een door enzymen  
gesensibiliseerde werknemer kan zijn 
werkzaamheden nooit meer uitvoeren

• Hoe werken we veilig @ DSM (Interne 
procedure: ‘Controlling exposure to 
enzymes’)

Educatie en bewustwording
Stap 4: Borging met enzymtraining
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• TRA voor verschillende handelingen met 
enzympoeder  Optimaliseren van de lab-
infrastructuur voor veilig werken met enzymen .

• SHE Checklist in (digitaal) Labjournaal

• QESH: Up-to-date-houden van SDS-en, grenswaardes
en CMRS lijsten

• Controle: Interne audits, supervisie rondjes QESH & 
Management

• Enzymstof monitoring

• Medische screening

• SHE leadership & SHE jaarplan

Stap 4: Meer borging
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• Voorlichting en educatie = combinatie van procedures én classroom trainings: 

– Interactie/ participatie: Werknemers hebben zelf vaak goede ideëen

• Stimuleer intrinsieke motivatie van werknemers, ze moeten zelf veilig willen werken
proactieve en vooruitstrevende veiligheidscultuur waarin participatie aangemoedigd wordt.

• SHE leiderschap: management dient hun verantwoordelijkheid te nemen en support te geven
mbt een veilige werkomgeving. 

Handige links: 
• https://www.nkal.nl/content/leidraad-allergenen.asp

• https://amfep.org/_library/_files/amfep-guide-on-safe-handling-of-enzymes-updated-in-2013.pdf

• https://biosolutions.novozymes.com/sites/default/files/file_download/Working%20with%20Enzymes.pdf

Afsluiter

17



Meer info

DSM 
Food & Beverages
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Deborah Evers 
on LinkedIn




