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In de versie van oktober 2016 van de handreiking zijn een aantal ontwikkelingen rondom regelgeving van
nanomaterialen geactualiseerd naar de stand van zaken zomer 2016. Bovendien is in deze versie het onderwerp ‘andere
bronnen van nanomaterialen’ expliciet doorgevoerd in de risicobeoordeling. De handreiking werd samengesteld in
opdracht van de FNV en VNO-NCW en door hen geautoriseerd.
Deze versie van de handreiking is gebaseerd op versie 1.0 van Ralf Cornelissen (IVAM UvA), Frans Jongeneelen (IndusTox
Consult), en Pieter van Broekhuizen (IVAM UvA), Handleiding Veilig werken met Nanomaterialen en –Producten,
November 2010
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Vakcentrale FNV, VNO-NCV met een financiële bijdrage van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Voor meer informatie over deze handreiking kunt u contact opnemen met:
Pieter van Broekhuizen, T: 0611531803, E: pvbroekhuizen@kpnmail.nl
Gegevens uit deze handreiking mogen worden overgenomen, mits onder uitdrukkelijke bronvermelding.
FNV en VNO-NCW aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de
resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.
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De Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten werd oorspronkelijk
ontwikkeld door IVAM UvA en Industox Consult in opdracht van de FNV en VNO-NCW.
De huidige versie actualiseert de in 2010 geschreven eerste versie (v1.0) naar de stand
van zaken anno 2016. Nieuwe inzichten aangaande risico’s van nanomaterialen zijn ingevoerd, maar er zijn ook
nog steeds onzekerheden die het nodig maken om met voorzorg te werk te gaan. In een aantal gevallen
kunnen er nu voor specifieke werkzaamheden wel duidelijker uitspraken gedaan worden.

Introductie

De handreiking geeft een handvat voor de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) gericht op het
werken met nanomaterialen. Deze kan worden gebruikt in aanvulling op de RI&E voor conventionele stoffen
en preparaten (en dus niet in plaats van). In de bijlage 1 is de module voor de blootstellingsregistratie werken
met hoog-risiconanomaterialen opgenomen. Dit betreft een beperkt invulformulier. Een
blootstellingsregistratie kan worden bijgehouden voor de zeer risicovolle situaties waarin geen adequate
maatregelen kunnen worden gerealiseerd waarmee de blootstelling onder de nanoreferentiewaarde kan
worden gehouden. De aldus verzamelde gegevens kunnen, op termijn, van belang zijn om na te gaan of
eventuele aandoeningen die zich later ontwikkelen, te maken kunnen hebben met blootstelling aan
nanomaterialen van destijds. In de bijlage2 zijn de invulformulieren samengevoegd, zodat het uitvoeren van
een RI&E vergemakkelijkt wordt.
Nanomaterialen zijn een bepaalde vorm van stoffen en preparaten: deeltjes met afmetingen op de
nanoschaal, met een zeer groot oppervlak en met een specifieke vorm. Daardoor kunnen de eigenschappen
van het materiaal veranderd zijn. Als zodanig zijn het materialen waarvoor de bestaande wet- en regelgeving
geldt. Als het moedermateriaal (de stoffen waaruit het nanodeeltje is opgebouwd) is geclassificeerd met een
R- of een H-zin, dan geldt dit eveneens voor het nanomateriaal. Wel moet er in een aantal gevallen in de
bestaande regelgeving nog een aanpassing gemaakt worden voor de nano-eigenschappen, maar voor wat
betreft de algemene strekking gelden de vastgestelde bepalingen ook voor nanomaterialen. Mocht
bijvoorbeeld het moedermateriaal carcinogene eigenschappen hebben, of als het nanomateriaal zelf
carcinogene eigenschappen heeft, dan geldt hiervoor ook de carcinogene stoffenregelgeving. Hierbij geldt dan
tevens dat de meest strenge beheersmaatregel leidend is.
Bij de op voorzorg gebaseerde beoordeling van de risico’s van nanomaterialen op de werkplek gaat het primair
om de blootstelling aan nanodeeltjes, onafhankelijk van hun herkomst. Nanodeeltjes kunnen een verschillende
herkomst hebben. Blootstelling kan bestaan uit de gebruikte synthetische nanomaterialen (SNMs), maar kan
ook afkomstig zijn van conventionele materialen. In (poedervormige) conventionele materialen kan een fractie
van het materiaal als nanodeeltjes aanwezig zijn, die bij gebruik in de werklucht vrijkomt (FCNPs -fractie
nanodeeltjes in conventionele producten). Ook kunnen nanodeeltjes gevormd worden bij (hoge-)energie
processen; hierbij worden ‘niet opzettelijk geproduceerde’ nanodeeltjes gevormd. Dit betreft bijvoorbeeld
dieselmotoremissies, lasrook en nanodeeltjes die ontstaan in elektromotoren. In zijn algemeenheid betreft het
verhittings- en verbrandingsprocessen waarbij ‘process-generated nanoparticles ‘ (PGNPs) gevormd worden.
Voor een beoordeling van de risico’s is het van belang de FCNPs en PGNPs niet te negeren.
Figuur 1 geeft een (fictief) overzicht van de verschillende bronnen die tegelijkertijd op de werkplek aanwezig
kunnen zijn. Hierbij wordt ook de achtergrondconcentratie aan nanodeeltjes geïntroduceerd. Dit zijn deeltjes
die in ‘het milieu’ gevormd worden. In de buitenlucht zijn overal nanodeeltjes aanwezig in wisselende
concentratie met een natuurlijke oorsprong (brand, vulkanisme, erosie) en afkomstig van menselijke
activiteiten (wegverkeer, industriële emissies,…). Zij worden ook wel aangeduid met ultrafine particles (UFPs).
UFPs zijn evenals nanomaterialen deeltjes met een afmeting van kleiner dan 100 nm. Zij worden in het milieu
nog niet in standaard programma’s gemeten, maar worden tegenwoordig door toxicologen wel onderscheiden
als een, voor de gezondheid, relevante fractie naast het grover stof (PM10) en het fijnstof (PM2,5).
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Figuur 1. Voorbeeld van schematische opbouw van (mogelijke) nanodeeltjes in de werklucht (#/cm )
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Toelichting:
De getoonde concentraties zijn fictief, en verschillen op iedere
werkplek. Duidelijk is dat SNM’s veelal maar een deel uitmaken van de
totale nanodeeltjesconcentratie op de werkplek.
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Synthetische nanomaterialen
Fractie nanodeeltjes in conventionele componenten
(bijv. in additieven, kleurstoffen e.d.)
Nanodeeltjes gevormd in processen op de werkplek
(Process-Generated Nano Particles)
Achtergrond concentratie nanodeeltjes (Background
Nano Particles). De nanomaterialen in de achtergrond ten
gevolge van het wegverkeer, industriële emissies en
dergelijke

De handreiking onderscheidt de verschillende bronnen van nanomaterialen op de werkplek, en geeft een
handreiking voor een integrale beoordeling van het blootstellingsrisico, waarbij een voorzorgsbenadering
wordt toegepast en een passende beheersstrategie wordt geadviseerd. Een integrale benadering heeft de
voorkeur omdat in de praktijk veelal een simultane blootstelling plaatsvindt, aan zowel PGNPs als SNMs (en
FCNPs) en omdat het lastig is om deze verschillende bronnen in een meetstrategie van elkaar te
onderscheiden. De handreiking geeft hiertoe een handvat.
De Handreiking is ingedeeld in een overzichtelijk aantal stappen (zie figuur 2 op pagina 8). Met het doorlopen
hiervan legt men een goede basis voor de RI&E zoals die, voor het onderdeel nanotechnologie, wordt vereist
door de Arbowet. Met het invullen van de blootstellingsregistratiemodule voor de hoog-risico nanomaterialen
legt u ook voor langere termijn de benodigde gegevens vast.
Toepassing van het voorzorgsprincipe
Omdat er nog veel leemtes zijn in de kennis van de giftigheid van nanomaterialen en hoe deze zich bij het
gebruik in de werkruimte verspreiden, wordt ‘voorzorg’ als uitgangspunt voor de risicobeoordeling gebruikt.
Dit behoeft een korte toelichting. Onder het risico van een stof verstaat men de kans dat zich bij blootstelling
een nadelig effect voordoet. Bij de gangbare risicobeoordeling baseert men zich op wat men weet van de
toxische eigenschappen van de materialen (de giftigheid). Op basis van deze kennis wordt berekend aan welke
dosis men kan worden blootgesteld zonder dat er nadelige gezondheidseffecten optreden. Het gaat hierbij
zowel om acute als om chronische effecten (respectievelijk effecten die direct na blootstelling optreden, en
effecten die pas na lange tijd, tot vele jaren kunnen optreden). Met deze gegevens wordt een veilige
grenswaarde afgeleid: de maximaal aanvaarde concentratie van de stoffen in de lucht in de werkruimte. Deze
grenswaarde wordt ook door de Inspectie SZW gehanteerd om na te gaan of de werkplek voldoet aan de
wettelijke verplichtingen. Schematisch wordt ‘risico’ vaak als volgt weergegeven:
•

Risico = Giftigheid x Blootstelling

Bij het gebruik van nanomaterialen doet zich dus het praktische probleem voor dat de giftigheid nog niet goed
kan worden bepaald, maar dat men wel sterke aanwijzingen heeft dat er bij blootstelling schadelijke effecten
op kunnen treden. Hier maakt men zich zorgen over. Omdat het risico nog niet kan worden gekwantificeerd,
terwijl het wel waarschijnlijk is dat het materiaal toxisch zal blijken te zijn, kiest men er in het beleid voor om
het begrip ‘zorg’ te gebruiken. Het begrip ‘zorg’ wordt daarom ook in de huidige ‘Handreiking´ gebruikt, in de
vorm van zorgklassen. Schematisch kan men dat ook als volgt weergegeven:
•

Risico = Zorg x Blootstelling
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Een grotere potentiële toxiciteit leidt tot grotere zorg en impliceert een groter risico. Centraal in de
risicobeoordeling komt dan de blootstellingsbeheersing te staan. Men spreekt dan ook wel van blootstellinggebaseerde risicobeoordeling.
Een van de hulpmiddelen die daarbij is ontwikkeld is het gebruik van nanoreferentiewaarden (NRV) als
alternatief voor de van oudsher gebruikte grenswaarden (zie stap 6 voor verdere uitleg). Ook moeten er voor
de beoordeling van de risico’s zorgklassen worden ontwikkeld: een beoordeling van situaties waarin meer, dan
wel minder zorg geboden is. Met andere woorden, het onderscheiden van situaties waarvoor het verstandig is
een meer stringent risicomanagement te voeren, dan wel situaties waarin met gangbare beheersmaatregelen
een veilige werkplek kan worden gerealiseerd.
Strategisch in deze handreiking is de bijlage met verschillende onderdelen:
- Hierin zijn de keuzeschema’s en invulformulieren uit de verschillende stappen samengevat. Deze bijlage is
direct als handvat voor de blootstellingsregistratie bruikbaar. De formulieren kunnen in principe worden
ingevuld zonder de gehele handreiking te doorlopen. Deze formulieren zijn tevens in Excel beschikbaar.
Definities voor verschillende bronnen van nanodeeltjes
De handreiking gebruikt de definitie voor nanomaterialen zoals voorgesteld door de Europese Commissie in
20111:
•

•

‘Nanomateriaal’ wordt gedefinieerd als: een natuurlijk, incidenteel of geproduceerd materiaal dat uit deeltjes
bestaat, hetzij in ongebonden toestand of als een aggregaat of agglomeraat en waarvan minstens 50% van de
deeltjes in de gekwantificeerde grootteverdeling een of meer externe dimensies bezitten binnen het bereik van 1
nm tot 100 nm. In specifieke gevallen en waar nodig vanuit milieu-, gezondheids-, veiligheids- of
mededingingsoogpunt kan de drempelwaarde van 50% voor de gekwantificeerde grootteverdeling worden
vervangen door een drempel tussen 1 en 50%.
Wanneer technisch haalbaar en vereist in specifieke wetgeving, kan de overeenstemming met de definitie van
‘nanomateriaal’ worden bepaald op basis van de specifieke oppervlakte per volume. Een materiaal wordt geacht
onder de definitie van ‘nanomateriaal’ te vallen wanneer zijn specifieke oppervlakte per volume materiaal groter is
2
3
dan 60 m /cm . Een materiaal dat, op basis van zijn gekwantificeerde grootteverdeling, echter een nanomateriaal
vormt, moet geacht worden te voldoen aan de definitie van ‘nanomateriaal’, zelfs wanneer het een specifieke
2
3
oppervlakte heeft van minder dan 60 m /cm .

Het gebruik van zowel de term ‘nanomateriaal’ als ‘nanodeeltje’ kan verwarrend zijn. Feitelijk zijn het
equivalente termen, hoewel de term materiaal meer neigt naar een beschrijving van de technische
eigenschappen (en dus meer van toepassing lijkt op synthetische nanomaterialen) en de term deeltje meer lijkt
te refereren aan de fysisch-chemische eigenschappen (en dus meer lijkt te zijn toegesneden op de minder
homogene, niet-specifieke gevormde deeltjes). Doet men aldus een algemene meting op de werkplek dan
meet men nanodeeltjes (waarin SNMs, PGNPs etc. voor kunnen komen), en schaft men een additief met
nanoafmetingen aan voor een verf dan heeft men het in feite over nanomaterialen (waarin bijvoorbeeld
nanodeeltjes met verschillende groottes voor kunnen komen). Het bepalende kenmerk voor de ‘gemeten’
nanodeeltjes is de afmeting (tussen 1-100nm). Voor nanodeeltjes die in de lucht op de werkplek of in het
milieu gemeten worden, is derhalve het gehalte dat in de Europese definitie wordt gedefinieerd (>50%) niet
relevant.
Het onderscheiden van de verschillende bronnen van nanomaterialen op de werkplek kan lastig zijn. Men kan
te maken hebben met synthetische nanomaterialen (SNM), conventionele niet-nanomaterialen met een
kleinere fractie nanodeeltjes (FCNP) in processen gegenereerde nanodeeltjes (Process-Generated
NanoParticles)(PGNPs), en de overal aanwezig achtergrond concentratie nanodeeltjes. Daarom eerst een
aantal operationele definities:

1

Zie ook EC (2011), Commission Recommendation of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial (2011/696/EU). http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:EN:PDF
2

3

Het volume specifieke oppervlak (vssa, met als eenheid m /cm ) kan men eenvoudig berekenen met gegevens uit het
Veiligheidsinformatieblad of het technisch datablad. Hierin is meestal het voor het materiaal specifieke oppervlak gegeven (vsa, met
2
3
als eenheid m /g) en de dichtheid (ρ, met als eenheid g/cm ). Het product van deze twee geeft het vssa: vssa = vsa x ρ
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SNM:

Synthetische nanomaterialen, in het Engels ook wel manufactured nanomaterials (MNMs) of
engineered nanoparticles (ENPs) genoemd. Dit zijn ‘commerciële’ materialen (producten) die op de
markt worden gebracht om specifieke nano-eigenschappen in eindproducten (of halffabricaten) te
genereren. SNMs voldoen aan de Europese definitie voor nanomaterialen: 1-100nm en >50% van het
aantal deeltjes in het materiaal. Dit impliceert dat, als conventionele materialen (die soms al zeer lang
in gebruik zijn) aan deze definitie voldoen, ook als nanomateriaal moet worden beschouwd. Zij
worden dan beschouwd als synthetische nanomaterialen. Voorzorgsmaatregelen die voor
synthetische nanomaterialen in acht worden genomen gelden dus in principe ook voor de
conventionele materialen met een gehalte >50% aan nanodeeltjes.

FCNP:

Dit is de fractie van nanodeeltjes in een klassieke (conventionele) stof of component. (Fraction of
NanoParticles in Conventional compounds). Als deze stof (bijv. een kleurstof of een vulstof voor verf)
voor <50% bestaat uit nanodeeltjes (1-100nm), dan wil dat zeggen dat de stof niet als nanomateriaal
wordt gekarakteriseerd. Maar het wil niet zeggen dat deze deeltjes niet vrijkomen bij gebruik. In
tegendeel, de emissie kan groot zijn bij het gebruik en soms zelfs groter dan de emissie van SNMs.
Daarom is het van belang om FCNPs bij de risicobeoordeling wel mee te nemen als mogelijke
blootstellingsbron (met name als men werkt met zeer lichte, en stoffige componenten, zoals
bijvoorbeeld talk).
Voor alle duidelijkheid: als de conventionele component een gehalte nanodeeltjes >50% (aantal)
bevat, dan is de component dus, per definitie, een nanomateriaal.

PGNP: Process-generated nanoparticles. Dit zijn nanodeeltjes die gevormd worden bij processen op de
werkplek. Dat kan zijn bij apparatuur en hoge(re)-energie processen (zoals verhitting en verbranding,
etc.), maar ook bij het mechanisch bewerken van materialen. Van belang bij dit laatste is vast te
stellen dat als een uitgehard nanoproduct wordt bewerkt (schuren, boren, polijsten,..) er nanodeeltjes
kunnen worden gegenereerd die niet identiek zijn met de oorspronkelijke SNMs die in het materiaal
werden gebruikt. Er komt inmiddels veel informatie beschikbaar dat het nanostof dat gevormd wordt
bij deze handeling veelal bestaat uit conglomeraten waarin de nanodeeltjes (SNMs, kleurstoffen,
vulstoffen,..) zitten opgesloten in clusters van bindmiddelen. M.a.w. we hebben hier niet te maken
met potentiële SNM blootstelling (dus geen blootstelling aan primaire SNMs). Daarom wordt dit
aangeduid als een blootstelling aan PGNPs.
NB: bij de mechanische bewerking van materialen waaraan geen SNMs zijn toegevoegd kunnen wel
nanodeeltjes gevormd worden. Die deeltjes bestaan dan veelal uit een conglomeraat van het
uitgangsmateriaal (bij het schuren van een coating zal het bijvoorbeeld gaan om een mengsel van
uitgeharde bindmiddelen, additieven, vulstoffen en pigmenten, waarbij vanzelfsprekend ook grotere
stofdeeltjes worden gevormd (>100nm)).
BGNP: Achtergrond nanodeeltjes (BackGround NanoParticles). Dit betreft nanodeeltjes die van nature in het
milieu voorkomen ten gevolge van allerlei natuurlijke processen, zoals vulkanisme, bosbranden,
erosie, e.d. Daar komen menselijke bronnen bij, zoals nanodeeltjes gevormd bij verwarming van
huizen, industriële activiteiten, het wegverkeer, e.d. De antropogene bronnen zijn bronnen die in
eerste instantie vallen onder het milieubeleid (hoewel het natuurlijk ook voorkomt date deze tevens
valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, bijv. de wegverkeeremissies bij wegwerkers).
De eerste drie genoemde bronnen, de SNMs, FCNPs en PGNPs, zijn in principe bronnen die vallen
onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf, c.q. de werkgever.
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Stappenschema Handreiking veilig werken met Nanomaterialen

Figuur 2: Stappenschema Handreiking veilig werken met nanomaterialen en -producten
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Stap 1
INVENTARISATIE

BLOOTSTELLING

ZORG

Karakterisering MNMs en
bepaling zorgcategorie
(categorie 1-2-3)

Inventarisatie
werkhandelingen en
blootstellingskans
(score I-II-III)
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(klasse A-B-C)

ACTIEPLAN
beheersmaatregelen

MONITORING EN EVALUATIE

Blootstellingsmetingen (OEL/NRV)
Beoordeling PGNPs
Registratie werknemers

Start risico-inventarisatie, inventarisatie van nanomaterialen
De inventarisatie begint met het opsporen van de bronnen op de werkplek waaruit
nanodeeltjes vrij kunnen komen en een inventarisatie van de gebruikte producten. Maar
het is belangrijk om vooraf na te gaan of het moedermateriaal van de nanodeeltjes (het
materiaal waarvan de nanodeeltjes zijn gemaakt, of het materiaal dat bewerkt wordt en
waarbij stof ontstaat) misschien kankerverwekkende eigenschappen heeft. Als dat zo is
moet ervan worden uitgegaan dat men met kankerverwekkende stoffen werkt, en alle
maatregelen nemen die daarbij horen. Dan moet men de wettelijke verplichtingen volgen
overeenkomstig de aanvullende eisen voor kankerverwekkende en mutagene stoffen die
worden verwoord in het arbobesluit 2.

Begin de inventarisatie met de materialen die op de werkplek worden gebruikt. Denk daarbij onder meer aan
de synthetische nanomaterialen (SNMs), die veelal expliciet als ’nano ’worden ingekocht en soms ook
“nanoproducten” worden genoemd. Maar denk ook aan poedervormige conventionele grondstoffen, die soms
een grote fractie nanodeeltjes bevatten (FCNPs). Inventariseer daartoe ook deze materialen die uw bedrijf
gebruikt, produceert of levert. Bij onzekerheid of een materiaal NM’s bevat, kan extra informatie ingewonnen
worden bij de leverancier. Kan uw leverancier u deze informatie niet geven en is er wel een vermoeden dat het
product NM’s bevat, ga er dan uit voorzorg van uit dat er NM’s in het materiaal aanwezig zijn. Het
stappenschema in figuur 3 kan behulpzaam zijn om na te gaan of het wenselijk is de nano-RI&E en de
blootstellingsregistratie volledig in te vullen.
Figuur 3

Keuzeschema blootstellingsregistratie SNMs en FCNPs
Gebruikt u een poedervormige
grondstof? *

Is hierin >50% van het aantal
deeltjes van de poedervormige
grondstof < 100nm?
(dan zijn dit nanomaterialen)

JA

NEE

NEE

Gebruikt u een suspensie of
dispersie van poedervormige
grondstoffen

***

JA

Kans op
vrijkomen van
nanodeeltjes

WEET NIET

(SNM’s of
FCNP’s)

JA

** ** **
Vul nano-RI&E

NEE

Bevat de grondstof een fractie
nanodeeltjes <50% van het
totaal aantal deeltjes **
NEE

(bijlage deel 3)
JA

en
blootstellingsregistratie

WEET NIET

Alle deeltjes in de
grondstof zijn
>100nm

Ga na, bijv. bij de
leverancier, of er in
de grondstof een
fractie met nanodeeltjes aanwezig is

(bijlage deel 4)
in
JA

***

GEEN NANO

Waarschijnlijk komen er geen nanodeeltjes vrij (géén SNM’s of FCNP’s).

NB: Als oppervlakken worden verhit, verbrand of machinaal bewerkt dan kunnen zowel SNMs als PGNPs vrijkomen.
Zonder deze bewerkingen is er geen noodzaak om de nano-RI&E of de blootstellingsregistratie in te vullen.
* Dit kunnen zijn: SNMs, maar ook FCNPs zoals bijvoorbeeld anorganische of organische pigmenten of
kleurstoffen, vulstoffen, additieven zoals dispergeermiddelen, antioxidanten, antivelmiddelen, etc. De grondstof
kan in principe ook uit verschillende componenten bestaan (bijv. een additievenpakket).
** Een ondergrens is niet goed aan te geven, maar het gaat om een ‘significante’ fractie nanodeeltjes in het
conventionele product, die bij gebruik in de lucht vrij kan komen.

2

zie hiervoor http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/kankerverwekkende-en-mutagene-stoffen
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Nanomaterialen kunnen ook vrijkomen bij de verhitting, verbranding of mechanische bewerking van
oppervlakken, alsmede bij het gebruik van apparatuur en machines. Bij deze activiteiten kunnen nanodeeltjes
gevormd worden en vrijkomen in de werklucht. Deze worden Process-Generated NanoParticles genoemd
PGNPs. Ook deze nanodeeltjes moeten in de inventarisatie worden meegenomen. Als hulp hierbij kan het
stappenschema worden gebruikt uit figuur 4.
Figuur 4 Stappenschema process-generated nanodeeltjes

Toelichting fractie nanodeeltjes in poedervormige conventionele grondstoffen
•
FCNP: Conventionele grondstoffen, die soms al ´van oudsher´ worden gebruikt, blijken sinds de
definitie van nanomaterialen werd vastgesteld, ook een nanomateriaal te zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
carbon black en bij silica fume. Zij bevatten meer dan 50% deeltjes met een afmeting van kleiner dan 100
nanometer. Zij moeten dus met dezelfde voorzorg worden behandeld als synthetische nanomaterialen
(SNM´s). Maar er zijn ook poedervormige conventionele materialen die volgens de definitie géén
nanomateriaal zijn, maar wel een forse fractie nanodeeltjes bevatten, die bij het gebruik wel in de werklucht
vrij kunnen komen. In dit geval is het aantal nanodeeltjes in de poeder kleiner dan 50% van het totaal aantal
deeltjes. Deze bron van nanodeeltjes in conventionele componenten wordt in deze handreiking FCNP
genoemd (Fraction NanoParticles in Conventional products). Voorbeelden zijn vulstoffen (calciumcarbonaat,
talk) sommige additieven, kleurstoffen e.d.
Toelichting process-generated nanodeeltjes (PGNP´s)
•
PGNP: In sommige processen en apparatuur worden ook nanodeeltjes gevormd. Vorming van PGNPs
kan plaatsvinden bij hoge-energieprocessen zoals verhitting, verbranding, laser, extrusie en bij sommige
elektromotoren. Ook worden nanodeeltjes gevormd bij het mechanisch bewerken van (harde) materialen,
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zoals schuren, boren, polijsten, zagen e.d. waarbij de (harde) materialen dus niet per sé SNMs hoeven te
bevatten. De gevormde PGNPs zijn dan afbraakproducten van het betreffende materiaal. Het stappenschema
in figuur 4 kan behulpzaam zijn om na te gaan of er een kans is dat er op werkplek PGNPs worden gevormd.
Bij onduidelijkheid over deze bronnen kan de fabrikant van de materialen of de apparatuur geraadpleegd
worden, of kunnen er emissiemetingen worden uitgevoerd (zie stap 6).
Inventarisatie
Benoem in de inventarisatie de afdeling en/of het proces waar het betreffende SNM of nanoproduct wordt
toegepast (tabel 1) en geef bij de inventarisatie van FCNP´s (tabel 2) en PGNP´s (tabel 3) tevens aan of het
zeker is dat deze nanodeeltjes bij het gebruik kunnen vrijkomen of gevormd worden, of dat er een verdenking
bestaat.
Tabel 1. Inventarisatie van gebruikte SNMs en nanoproducten
Afdeling/proces

SNM

Nanoproduct

Fabrikant
nanoproduct

Tabel 2. Inventarisatie van mogelijke FCNPs
Afdeling/proces

Conventioneel
poedervormig product

Fractie nanodeeltjes
Ja / misschien

Fabrikant
conventioneel
product

Vorming PGNPs
Ja / misschien

Fabrikant
apparatuur

Tabel 3. Inventarisatie van vorming van PGNPs
Afdeling/proces

Apparatuur /
bewerkingen
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2a. Karakteriseer de nanoproducten en de nanomaterialen

Stap 2

Tabel 4a geeft een overzicht van eigenschappen van het nanomateriaal (NM) die
belangrijk zijn bij het inschatten van een eventueel gezondheidsrisico. Dit kunnen dus
synthetische nanomaterialen (SNMs) zijn of conventionele nanomaterialen met een
fractie nanodeeltjes (FCNPs). Soms bevat een enkel product meerdere NM’s. Probeer
deze per nanoproduct zo volledig mogelijk in te vullen, voor ieder geïdentificeerd
nanomateriaal afzonderlijk. De in de tabel gevraagde informatie is te vinden in het
veiligheidsinformatieblad (VIB; ook wel SDS genoemd, safety data sheet). Bij
onduidelijkheid kunt u de leverancier om deze informatie vragen. Heeft de fabrikant geen
antwoord gebruik dan, als voorzorg, de waardes gegeven bij ‘default’.

Start Handleiding

INVENTARISATIE
Gebruikte SNMs in uw bedrijf

BLOOTSTELLING

Inventarisatie
werkhandelingen en
blootstellingskans
(score I-II-III)

ZORG

BEHEERSKLASSE
(klasse A-B-C)

ACTIEPLAN
beheersmaatregelen

MONITORING EN EVALUATIE

Blootstellingsmetingen (OEL/NRV)
Beoordeling PGNPs
Registratie werknemers

Indien het gaat om PGNPs: nanomaterialen die potentieel vrijkomen bij de mechanische bewerking van
(nano)producten, of bij hoge(re) energieprocessen, zoals verhitting, verbranding, laser, solderen, extrusie etc.
dan zijn de nanodeeltjes die gevormd worden minder eenduidig. Daartoe is in tabel 4b de karakterisering van
het uitgangsmateriaal opgenomen. Hieruit kan worden beredeneerd welke type nanomaterialen
mogelijkerwijs gevormd worden.
Tabel 4a.

Eigenschappen van SNMs en FCNPs die in uw bedrijf gebruikt worden

Naam nanoproduct:
NM (1)

NM (2)

NM (x)

Default**

Naam van het NM aanwezig in het product
Concentratie van het NM in het product (deeltjesaantal % en/of volume %)

>50%

Is het NM vezelvormig (ja/nee)*
<100mg/l

Is de oplosbaarheid van de SNM in water groter dan 100 mg/l (ja/nee)
Is het NM niet- biologisch afbreekbaar of biopersistent (ja/nee)

nee

3

Dichtheid van het NM (in kg/dm )
Fysische toestand van het product (vloeistof, vaste stof [vrije deeltjes,
poeder, agglomeraten, aggregaten, in suspensie, in een vaste matrix, etc.])
*

Indien met vezelvorige nanomaterialen wordt gewerkt moet er meer gedetailleerde informatie verzameld worden: dan zijn de lengtediameter verhouding (>5:1), de gemiddelde vezellengte (>5 µm) en de biopersistentie en de rigiditeit (stijfheid) van de vezel van belang
om asbest-achtige effecten vast te kunnen stellen. De fabrikant moet altijd aan kunnen geven of er vezelvormige nanomaterialen zijn
toegepast

**

Indien onbekend, en als MSDS geen uitsluitsel geeft, gaat u er uit voorzorg van uit dat het gaat om nanodeeltjes (>50%), dat ze
onoplosbaar zijn en dat ze niet biologisch afbreekbaar zijn.

Tabel 4b.

Karakterisering PGNPs

Apparatuur/bewerkingen

Uitgangsmateriaal

Samenstelling mogelijk gevormde
nanodeeltjes
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2b. Beoordeel het potentiële gezondheidsgevaar van de nanomaterialen en nanoproduct
(indeling in zorgklassen)
Er worden voor NM’s vier potentiële zorgklassen onderscheiden: 1, 2a, 2b en 3. De term zorgklasse wordt
gebruikt omdat het om potentiële risico’s gaat. De term gezondheidsgevarenklasse (of toxiciteitsklasse)
gebruikt men liever niet omdat er vanwege ontbrekende toxiciteitsdata geen zekere uitspraken gedaan
kunnen worden over het gezondheidsgevaar. De zorgklasse die geldt voor het NM geldt ook voor het product
waarin het NM wordt toegepast. Producten die meer dan één NM bevatten, worden beschouwd
overeenkomstig de hoogste zorgklasse van de NM’s. In tabel 5 worden de gebruikte NM’s ingevuld waarbij
klasse 1 de hoogste-zorgklasse betreft en klasse 3 de laagste-zorgklasse. NM’s in klasse 1 vertonen mogelijk
asbestachtige eigenschappen. NM’s in klasse 2a en 2b vertonen mogelijk nanoafhankelijke eigenschappen.
Klasse 3 betreft biologisch afbreekbare of wateroplosbare nanodeeltjes met een toxische effect dat veelal
vergelijkbaar is met de toxiciteit van conventionele stoffen. Ze gedragen zich na afbraak of na oplossen dus
niet meer als nanodeeltjes.
NB: Onafhankelijk van deze indeling: als het moedermateriaal van het NM geclassificeerd is als carcinogeen of
mutageen dan valt het NM of het nanoproduct in de hoogste zorgcategorie.
Gebruik tabel 5 om per NM de zorgklasse vast te stellen. Als er meerdere nanoproducten worden gebruikt,
gebruik dan verschillende invultabellen. In de hokjes aanvinken wat van toepassing is.
Tabel 5.

Indeling van NM’s in het bedrijf naar mate van zorg

Naam nanoproduct:
Zorgklasse

………………
NM 1

NM 2

NM..x

Rigide, biopersistente vezelvormige, onoplosbare NM waarvoor asbestachtige
effecten niet zijn uitgesloten
•
Voorbeelden: SWCNT (= enkelwandige koolstof nanobuisjes) en MWCNT (=
meerwandige koolstofnanobuisjes)

□

□

□

2a

Niet-afbreekbare granulaire nanomaterialen in de range van 1–100nm en
dichtheid > 6 kg/liter
•
Voorbeelden: Ag, Au, CeO2, CoO, CuO, Fe, FexOy, La, Pb, Sb2O5, of SnO2.

□

□

□

2b

Niet-afbreekbare granulaire nanomaterialen in de range van 1–100nm en
dichtheid < 6 kg/liter
•
Voorbeelden: Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, CaCO3, nano-klei,
Carbon Black, C60, dendrimeren, polystyreen, of nanovezels waarvoor
asbestachtige effecten kunnen worden uitgesloten.

□

□

□

3

Afbreekbare/oplosbare granulaire NM’s (oplosbaarheid > 100 mg/l).
•
Voorbeelden: NaCl-, vet- ,meel- en sucrose-deeltjes.

□

□

□

1

Omschrijving

NB: De indeling van PGNPs in de betreffende zorgklasse hangt sterk af van het materiaal dat bewerkt wordt of
de apparatuur waarbij de PGNPs ontstaan. In zijn algemeenheid, als het gaat om verhittings- of verbrandings3
producten, gaat het veelal om materialen met een dichtheid van < 6.000 kg/m , dus gaat het om groep 2b. Het
betreft dan bijvoorbeeld roetachtige verbindingen. Bij bewerkingen van zware metalen of bij electromotoren
ontstaan zwaardere metaaloxides, zoals bijvoorbeeld koperoxide. Deze verbindingen vallen veelal in groep 2a.
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Stap 3
Start Handleiding

INVENTARISATIE
Gebruikte SNMs in uw bedrijf

ZORG

Karakterisering MNMs en
bepaling zorgcategorie
(categorie 1-2-3)

BLOOTSTELLING

BEHEERSKLASSE
(klasse A-B-C)

Inventarisatie werkhandelingen met nanomaterialen of nanoproducten en
kans op blootstelling aan nanodeeltjes
Inventariseer de werkhandelingen waarbij er een kans op blootstelling aan nanodeeltjes is.
De kans dat werknemers worden blootgesteld aan NM’s hangt af van de wijze waarop met de
materialen gewerkt wordt en de beheersmaatregelen die getroffen zijn om blootstelling tegen
te gaan.

ACTIEPLAN
beheersmaatregelen

NB: Er wordt in deze inventarisatie tevens nagegaan of er rekening gehouden moet worden
met blootstelling aan nanodeeltjes die gevormd kunnen worden door de gebruikte
apparatuur (process-generated nanoparticles - PGNPs).
In tabel 6 worden drie blootstellingsklassen onderscheiden. Wanneer een nanoproduct meer dan één SNM
bevat dient per activiteit het blootstellingsrisico met de grootste blootstellingskans te worden aangehouden.
Voor PGNPs geldt natuurlijk dat zij niet in processen worden gebruikt, maar dat zij in processen gevormd
(kunnen) worden.
MONITORING EN EVALUATIE

Blootstellingsmetingen (OEL/NRV)
Beoordeling PGNPs
Registratie werknemers

De werkhandelingen met nanoproducten, waarbij NM’s vrij zouden kunnen komen, worden geïnventariseerd
met behulp van tabel 7. Neem hierbij de hele gang van het product door het bedrijf in beschouwing: vanaf het
moment dat het nanoproduct (of het NM) uw bedrijf binnenkomt tot het moment dat het nanoproduct (of de
SNM) uw bedrijf weer verlaat (als product, maar ook als afvalmateriaal).
Tabel 7 geeft een handvat voor het inschatten van de blootstellingskans aan NM’s bij verschillende
werkhandelingen. In de laatste kolom van deze tabel komen tevens de PGNPs naar voren. Hier kan worden
aangegeven of er vorming van PGNPs optreedt, dan wel dat men dit vermoed. Voor ieder nanoproduct een
nieuw invulformulier gebruiken.
Tabel 6. Blootstellingskans nanomaterialen in uw bedrijf
Blootstellingsklasse
I

Beschrijving
Vrijkomen van vrije NM’s is mogelijk
• Bijv. bij gebruik van droge poeders (bijv. legen van zakken, afwegen) of verneveling (sprayen) van vloeistoffen met
SNMs (coatings)

II

Vrijkomen van NM’s in een vloeistof of gebonden aan een vaste stof is mogelijk (aerosolen) (nanodeeltjes én grotere
deeltjes >100 nm)
• Bijv. bij het werken met SNM-vloeistofmengsels, of bij het polijsten, schuren, boren, etc. van oppervlakken
behandeld met een nanocoating

III

Vrijkomen van vrije NM’s is geminimaliseerd
• Bijv. doordat gewerkt wordt in een volledig gesloten systeem, glove-box of een volledig geautomatiseerd
productieproces
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Tabel 7. Werkhandelingen met kans op blootstelling aan nanodeeltjes
Naam nanoproduct:
Nanomateriaal (met de hoogste zorgcategorie)
aanwezig in het nanoproduct:

Werkhandeling

gebruikte
hoeveelheid
nanoproduct
(in kg, liter)

vrijkomen
van stof/
mist/nevel
mogelijk
(ja/nee)

tijdsduur van
werkhandeling
(in min)

frequentie van
werkhandeling
(aantal keer per
dag, week of
maand)

aantal
blootgestelde
medewerkers

Blootstellingsklasse

(N)

I, II of III

PGNP
vorming
(ja /
misschien)

Productie en werken met nanomaterialen en/of nanoproducten
☐ Ontvangst en opslag van nanomaterialen
Transport binnen bedrijf (vorkheftruck,
☐
handmatig, etc.)
☐ Bedienen van machines
Hanteren van NM (openen van blikken,
☐ kranen of afdichtingen, legen van zakken,
borstelen, spuiten….)
Mechanisch bewerken (boren, schuren,
☐
polijsten,..)
☐ Bewerken d.m.v. (hoge) energieprocessen
☐

Filteren/ scheiden

☐

Monstername (kwaliteitscontrole)

☐

Vullen/ verpakken van eindproduct

☐
☐

Anders…
Schoonmaak en onderhoud
Schoonmaak en onderhoud apparatuur

☐

Schoonmaak en onderhoud machines

☐

Schoonmaak van de werkplek, vloer, muur

☐

Anders……
Overslag en transport
Vervoer over de weg (truck, container,..)

☐

☐

Vervoer over zee/via de lucht (container,..)
Afvalverwerking en afvalverwijdering
On-site verwerking van afval

☐

Verzameling van afval

☐

Verwijdering van afval

☐

Anders……

☐

Anders
Andere handelingen

☐

Toelichting: Vink in de eerste kolom de vakjes aan met de betreffende werkhandelingen en vul de kolommen in.
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Selectie van de beheersklasse

Stap 4
Start Handleiding

INVENTARISATIE
Gebruikte SNMs in uw bedrijf

BLOOTSTELLING

ZORG

Karakterisering MNMs en
bepaling zorgcategorie
(categorie 1-2-3)

Inventarisatie
werkhandelingen en
blootstellingskans
(score I-II-III)

BEHEERSKLASSE

ACTIEPLAN
beheersmaatregelen

MONITORING EN EVALUATIE

Blootstellingsmetingen (OEL/NRV)
Beoordeling PGNPs
Registratie werknemers

Tabel 8.

De inschatting van de potentiële risico’s van het werken met het nanoproduct of de
nanomaterialen en het potentieel vrijkomen van PGNPs wordt gebaseerd op de in stap 2
vastgestelde zorgklasse en de in stap 3 ingeschatte kans op blootstelling. In de Inleiding is
uitgelegd dat er voor nanomaterialen een blootstelling-gebaseerde risicobeoordeling
wordt gevolgd, waarbij de ‘giftigheid’ vooralsnog vervangen is door het begrip ‘zorg’. Dit
omdat de giftigheid van nanomaterialen nog niet gekwantificeerd kan worden.
Schematisch is dat volgt weergegeven:
Risico = Giftigheid x Blootstelling à Risico = Zorg x Blootstelling.
Als handvat hiervoor wordt een matrix gebruikt: op de horizontale as staat de zorgklasse,
op de verticale as de blootstellingskans. De combinatie bepaalt het risico en de
geadviseerde beheersklasse. Per nanomateriaal en per werkhandeling wordt de
beheersklasse vastgesteld. Dit wordt weergegeven in tabel 8.

Beslismatrix voor het vaststellen van de beheersklasse van een werkhandeling met
nanomaterialen en -producten
Omschrijving van de
zorgklasse per NM

Waarschijnlijkheid
van blootstelling aan NM’s
Blootstellingcategorie I:
Vrijkomen van nanodeeltjes (1-100 nm) tijdens
werkhandeling is mogelijk
Blootstellingcategorie II:
Vrijkomen van nanodeeltjes (1-100 nm)
gebonden in grotere vaste of vloeibare deeltjes
tot 100 µm tijdens werkhandeling is mogelijk
Blootstellingcategorie III:
Vrijkomen van nanodeeltjes is geminimaliseerd
door het gebruik in een 100% gesloten systeem

Zorgklasse 1
Rigide, biopersistente
vezelvormige, onoplosbare
NM waarvoor asbestachtige effecten niet zijn
uitgesloten

Zorgklasse 2a en 2b
Niet-afbreekbare
granulaire NM’s in de
range van 1–100nm, of
vezelvormige NM’s
waarvoor asbestachtige
effecten zijn uitgesloten

Zorgklasse 3
Afbreekbare/oplosbare
granulaire NM’s

A

B

C

A

B

C

B

C

C

Er worden drie beheersklassen onderscheiden: A, B en C. Voor elke klasse is de aanpak omschreven, zoals deze
geadviseerd wordt door de sociale partners. Het verschil tussen beheersklasse A en B betreft met name het al
dan niet van toepassing verklaren van het redelijkerwijsprincipe (zie ook pg 18 e.v.).
NB: Onafhankelijk van deze indeling: als het moedermateriaal van het NM geclassificeerd is als carcinogeen
of mutageen, dan valt het NM of het nanoproduct in de hoogste zorgcategorie en daarmee dus in de
hoogste beheersklasse (A). Dit geldt bijv. voor carcinogene basismaterialen als cadmium of lood.
Klasse A (de hoogste risico’s) betreft situaties waarvoor alle stappen van de arbeidshygiënische strategie
zorgvuldig worden doorlopen en waarvoor alle oplossingen die technisch en organisatorisch haalbaar zijn
worden ingevoerd. Het voorzorgsprincipe dient te worden toegepast. Het redelijkerwijsprincipe is hier niet van
toepassing. Klasse A geldt voor rigide, vezelvormige, persistente/onoplosbare NM’s waarvoor asbest-achtige
effecten niet zijn uitgesloten (bijv. bepaalde nanobuisjes).
Klasse B betreft situaties waarvoor volgens de arbeidshygiënische strategie gezocht naar maatregelen en
waarvoor alle maatregelen die technisch en organisatorisch haalbaar zijn nader worden beoordeeld op
bedrijfseconomische haalbaarheid. Na deze toets wordt besloten welke beheersmaatregelen ingezet zullen
worden. Het redelijkerwijsprincipe is van toepassing: uitgangspunt hierbij is dat de maatregel wel technisch
uitvoerbaar is (zie stap 5 op pagina 19 voor een uitleg van het begrip ‘technisch uitvoerbaar’).
Klasse C betreft de beheersmaatregelen die gangbaar en volgens de wetgeving verplicht zijn om risico’s op de
werkplek met betrekking tot bulk- en overige conventionele materialen (niet-nano) te beperken.
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Tabel 9.

Beheersklassen met geadviseerde beheersstrategie
Niveau risico

Klasse

A

B

C

In
woord

Hoog

Matig

Laag

In kleur

Prioriteit voor
maatregelen

Hoogst

Midden

Laagst

Geadviseerde aanpak

Pas het voorzorgsprincipe toe.
Hierbij worden alle stappen van de arbeidshygiënische strategie achtereenvolgens doorlopen en
worden alle oplossingen die technisch en organisatorisch haalbaar zijn ingevoerd. Het
redelijkerwijsprincipe is hier niet van toepassing.
Ga na welke extra maatregelen redelijkerwijs inzetbaar zijn.
Hierbij worden volgens de arbeidshygiënische strategie gezocht naar maatregelen en worden alle
maatregelen die technisch en organisatorisch haalbaar zijn nader beoordeeld op
bedrijfseconomische haalbaarheid. Na deze toets wordt besloten welke beheersmaatregelen
ingezet zullen worden.
Gebruik wat nu al gangbaar en volgens de wetgeving verplicht is om risico’s op de werkplek te
beperken.
Dat wil zeggen: toepassen van voldoende ruimteventilatie, eventueel bronafzuiging en/of
afscherming, aangevuld met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat te doen als een product meer dan één SNM (of FCNP) bevat?
Voor het afleiden van de beheersklasse voor werken met een product dat meer dan één NM bevat, gaat men
per werkhandeling uit van de “hoogste” gevarenklasse (zie tabel 5) en de “hoogste” blootstellingscategorie (zie
tabel 6 en 7). Op deze manier wordt een zo hoog mogelijke bescherming bereikt.
Proportionaliteit van de beheersmaatregelen en blootstellingsmetingen
Beheersmaatregelen dienen proportioneel zijn en te beschermen tegen de blootstelling aan de vrijkomende
NM’s. Bijvoorbeeld: Als men werkt met een nanoproduct waarbij NM’s vast zitten in de matrix van het product
en dus bij gebruik niet vrij komen (bijvoorbeeld een uitgeharde nanocoating), dan is het niet nodig om de
extreme beheersmaatregelen te treffen.
In het algemeen geldt derhalve het advies om, voordat men overgaat tot het treffen van de aanbevolen
beheersmaatregelen overeenkomstig de beheersklassen A of B, eerst praktische oriënterende
blootstellingsmetingen uit te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig strenge
blootstellingsbeperkende maatregelen worden genomen. Stap 6 geeft hiervoor handvatten.
Wanneer uw situatie overeenkomt met een van de volgende drie scenario’s, kunt u er voor kiezen om het
uitvoeren van blootstellingsmetingen aan nanodeeltjes over te slaan:
• De producent of leverancier van uw NM of nanoproduct heeft u voorzien van een gevalideerd
blootstellingsscenario, waaruit duidelijk blijkt dat er bij het gebruik géén NM’s vrijkomen ; of
• Er zijn goede praktijkvoorschriften beschikbaar, die laten zien dat blootstelling aan de NM’s tijdens het
voorziene gebruik van uw NM of nanoproduct onder de voorgestelde grenswaarden blijft (zie voor
grenswaarden tabel 14 en 15); of
• U kunt aantonen dat de voorgestelde beheersmaatregelen op een andere wijze worden gerealiseerd.
Registratie van de beheersklasse
Bepaal per NM en per werkhandeling de beheersklasse aan de hand van de beslismatrix in tabel 6. Tabel 10
kan gebruikt worden voor het maken van een overzicht van alle NM’s en werkhandelingen met de daarbij
behorende beheersklassen.
Tabel 10.
No.

Beheersklasse voor werkhandelingen met nanomaterialen.
SNM / FCNP / PGNP

Beheersklasse

Werkhandeling
A

B

C

1

□

□

□

2

□

□

□

3

□

□

□
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Stap 5

Aktieplan

In een actieplan worden de verschillende geselecteerde beheersmaatregelen opgenomen
waarmee het veilig werken met NM’s op de werkplek wordt gegarandeerd. Ook PGNPs
worden hierbij in beschouwing genomen. Voor het uitwerken van een aanpak met
concrete beheersmaatregelen is een creatieve aanpak nodig. Het schema in Tabel 11 kan
gebruikt worden om een bedrijfspecifiek Nanoactieplan te structureren. Het volgen van de
arbeidshygiënische strategie en het hier nauw mee samenhangende redelijkerwijsprincipe
is hierbij van belang. Tabel 12 geeft schematisch aan wat dit inhoudt. In Tabel 13 worden
verschillende voorbeelden van mogelijke risicobeheersmaatregelen aangereikt. Dit kan bij
het brainstormen een handig hulpmiddel zijn. Het plan van aanpak wordt in overleg
vastgesteld. De arbocoördinator of preventiemedewerker werkt dit uit. Eventueel kan er
(externe) deskundige ondersteuning bij betrokken worden. Het is van belang ook
werknemers (of hun vertegenwoordigers in het bedrijf) te betrekken bij het plan van aanpak. Het nano plan
van aanpak maakt onderdeel uit van de bedrijfsbrede Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Dit wordt ter
accordering voorgelegd aan het management en ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging.
Start Handleiding

INVENTARISATIE
Gebruikte SNMs in uw bedrijf

BLOOTSTELLING

ZORG

Inventarisatie
werkhandelingen en
blootstellingskans
(score I-II-III)

Karakterisering MNMs en
bepaling zorgcategorie
(categorie 1-2-3)

BEHEERSKLASSE
(klasse A-B-C)

ACTIEPLAN

MONITORING EN EVALUATIE

Blootstellingsmetingen (OEL/NRV)
Beoordeling PGNPs
Registratie werknemers

Vanzelfsprekend is het van belang om de maatregelen die voor het werken met nanomaterialen genomen
zouden moeten worden, te vergelijken met de bestaande maatregelen die reeds op de werkplek zijn genomen
(bijvoorbeeld om de emissie van schadelijke stoffen of gevormd stof af te vangen of omdat de
kankerverwekkende stoffenregelgeving gevolgd wordt). Denk daarbij ook aan het feit dat PGNPs op
‘onverwachte’ plekken gevormd kunnen worden.
Indien de bestaande maatregelen reeds voldoende zijn om ook de potentiële blootstelling aan nanodeeltjes af
te vangen, dan hoeft het nano-specifieke Plan-van-aanpak niet verder ontwikkeld te worden.
Tabel 11. Nano plan van aanpak ter bevordering van veilig werken met nanomaterialen
Voorgestelde

Verantwoor-

beheers-

delijke voor

maatregel

implementatie

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

…………………

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

………………..

…………………

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

5

………………..

…………………

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

etc

………………..

…………………

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

SNM / FCNP /
PGNP

Werkhandeling

1

………………..

…………………

2

………………..

…………………

3

………………..

4

Nr.

Beheersklasse
(A, B or C)

Voorziene datum
gereed

Het redelijkerwijsprincipe, technische uitvoerbaarheid en de arbeidshygiënische strategie
Het “redelijkerwijsprincipe” stelt randvoorwaarden aangaande de technische, operationele en financiële
haalbaarheid van maatregelen. Het speelt doorgaans een belangrijke rol bij de selectie van
beheersmaatregelen.. Deze hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde, die bekend staat als de
arbeidshygiënische strategie. De werkgever is verplicht allereerst de toepasbaarheid van brongerichte
maatregelen op het hoogste niveau te onderzoeken voordat maatregelen uit een lager niveau in ogenschouw
genomen mogen worden. Maatregelen op een lager niveau zijn enkel acceptabel als daar overtuigende
technische, operationele of economische redenen voor zijn. Als er met carcinogene stoffen wordt gewerkt
dan is het gebruik van economische argumenten, om aan te geven dat een hoger beschermingsniveau
onmogelijk is, niet aanvaardbaar. Dan speelt de vraag of de benodigde maatregelen technisch uitvoerbaar zijn.
Wat technisch uitvoerbaar is wordt naar verwachting in 2017 met een wijziging van artikel 4.16, vierde lid van
het Arbeidsomstandighedenbesluit toegelicht. Dit gaat luiden: Zolang de maatregelen, bedoeld in het derde lid,
nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd of niet tot een doeltreffende bescherming leiden en het nemen van
maatregelen technisch niet uitvoerbaar is, kan de arbeid alleen worden voortgezet, indien doeltreffende
maatregelen zijn genomen om schade aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen, dan wel om het
blootstellingniveau tot een zo laag mogelijk niveau onder de grenswaarde te brengen. In het plan van aanpak,
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bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet wordt in dat geval uitgewerkt hoe de overschrijding van de
grenswaarde zo spoedig mogelijk ongedaan wordt gemaakt. Bij ministeriele regeling kunnen regels worden
gesteld over de inhoud van het plan van aanpak.
Voor nanomaterialen uit de beheersklasse A worden uit voorzorg de beheersmaatregelen overeenkomstig
carcinogene stoffen geadviseerd. Tabel 12 geeft de arbeidshygiënische strategie schematisch weer.
Tabel 12. De arbeidshygiënische strategie
1.

Bronmaatregelen
•
Eliminatie van de bron
•
Substitutie van de stof

2.

Technische maatregelen
•
Omkasting van de bron
•
Afzuiginstallatie
•
Afscherming van de bron
•
Lokale ventilatie

3.

Organisatorische maatregelen
•
Beperking aantal blootgestelde
werknemers
•
Taakroulatie
•
Beperking blootstellingstijd

4.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
•
Ademhalingsbescherming
•
Handschoenen
•
Werkkleding

Hiërarchisch systeem
Redelijkerwijsprincipe
Maatregelen op een lager niveau zijn enkel
aanvaardbaar als maatregelen op een hoger
niveau redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Dit moet
onderbouwd worden met argumenten:
•
technische argumenten
•
organisatorische argumenten
•
economische argumenten
NB: Voor carcinogene stoffen is het gebruik van
economische argumenten, om aan te geven dat
een hoger beschermingsniveau onmogelijk is,
niet aanvaardbaar.

Tabel 13. Suggesties voor beheersmaatregelen ter bevordering van het veilig werken met SNMs
Bronmaatregelen:
•
Ga na of het nanomateriaal vervangen kan worden door niet-nano materiaal of door een nanomateriaal in een lagere zorgklasse;
•
Gebruik nanomaterialen als poeder of in de gasfase zoveel mogelijk in een gesloten systeem;
•
Vervoer nanomateriaal in een gesloten verpakking;
•
Werk niet met meer materiaal dan nodig is;
•
Probeer naar toepassingen te zoeken die kant-en-klaar aangeleverd worden, zodat niet zelf op de werkplek gemengd hoeft te
worden;
•
Gebruik de deeltjes waar mogelijk in een matrix (bijv. dispersie, suspensie, pasta, palletvorm of ingekapseld);
•
Kies bewerkingsmethoden die weinig stof of aerosol produceren: knippen en snijden in plaats van zagen, en kwasten/ rollen in
plaats van spuiten.
Technische maatregelen:
•
Nanodeeltjes verspreiden zich als een gas. Probeer zoveel mogelijk te werken in een gesloten systeem;
•
Werk indien mogelijk in een zuurkast, glove-box om verspreiding van nanomaterialen naar de omgeving te voorkomen;
•
Gebruik bij handelingen met nanomateriaal een doelmatige bronafzuiging. Bronafzuiging is doelmatig als de afstand van de
afzuigmond tot de bron van nanodeeltjes niet groter is dan de diameter van de afzuigmond;
•
Voorkom recirculatie van lucht die mogelijk verontreinigd is met nanomaterialen en draag er zorg voor dat de afgezogen lucht niet
in een andere ruimte wordt ingebracht;
•
Voorzie de ventilatiesystemen van HEPA-filters om de nanodeeltjes af te vangen;
•
Nanodeeltjes zullen eenvoudig kunnen ontsnappen uit lekkages in ventilatiesystemen. Repareer lekkages en slechte afdichtingen
direct;
•
In geval van gebouwen in aanbouw: maak maximaal gebruik van natuurlijke ventilatie door ramen en deuren te openen,
werkplekken niet teveel af te schermen etc.;
•
In geval van werk in de buitenlucht: plaats activiteiten of apparaten (ook dieselgeneratoren) die nanodeeltjes produceren
benedenwinds. De wind zal de vervuiling afvoeren van de plaats waar de medewerker zich bevindt;
•
Voorkom ongewilde verspreiding van deeltjes na gebruik en leg ze vast in een hars, vloeistof etc. Voer de deeltjes af als chemisch
afval;
•
Maak ruimtes waar met nanomateriaal gewerkt wordt regelmatig schoon. Doe dit uitsluitend door middel van natte reiniging
(schrobmachine) of met een industriële stofzuiger die uitgerust is met een speciaal HEPA-filter.
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Organisatorische maatregelen:
•
Stel een medewerker aan die zich binnen het bedrijf specialiseert in risico’s van nanomaterialen en train deze persoon. Deze
persoon kan vervolgens dienen als aanspreekpunt voor andere medewerkers binnen het bedrijf.
•
Overleg met de producent/leverancier van nanomaterialen over de mogelijkheden voor het aanleveren van nanomaterialen in een
verpakking die aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden (bijv. een in water oplosbare verpakking);
•
Laat door de leverancier een waarschuwing op de verpakking zetten in de trant van: alleen openen door de ontvanger / gebruiker
van dit pakket in een gecontroleerde omgeving;
•
Beperk het aantal handelingen dat met het product uitgevoerd moet worden (afwegen, overgieten, mengen etc.);
•
Scherm de werkplekken af waar nanomaterialen worden verwerkt;
•
Beperk de toegang van werkplekken waar nanomaterialen worden verwerkt;
•
Gebruik zoveel mogelijk wegwerp hulpmiddelen en voer deze af als chemisch afval. Ook restanten dienen afgevoerd te worden als
chemisch afval. Nog beter is om ze op te nemen in een matrix alvorens ze af te voeren (bijv. in een hars).
•
Geef werknemers adequate voorlichting en instructie over het veilig werken met nanomaterialen. De voorlichting dient afgestemd
te zijn op:
mogelijke risico’s van het werken met nanomaterialen;
het herkennen van de gebruikte nanomaterialen;
het veilig gebruik, opslag en afvalverwijdering van de gebruikte materialen;
eventuele bedrijfsgrenswaarden voor nanomaterialen
het juiste gebruik en onderhoud van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen;
het juiste gebruik en onderhoud van de voorgeschreven technische voorzieningen
wat te doen in geval van morsen en andere incidenten;
•
Zorg voor adequaat periodiek onderhoud van de werking van het afzuigsysteem.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
•
Geef medewerkers goede gebruikersinstructies over het veilig en juiste gebruik van de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen.
•
Gebruik wegwerphandschoenen. Bij voorkeur geen geweven katoenen handschoenen. Handschoenen die als geschikt beschouwd
worden zijn o.a. nitril, latex en neopreen.
•
Gebruik een veiligheidsbril bij verspreidende werkzaamheden
•
Gebruik voor werkkleding bij voorkeur geen geweven kleding, maar bijvoorbeeld Tyvek.
•
Gebruik minimaal FFP3- ademhalingsbescherming (met een NPF van 30 of hoger).
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Monitoring en evaluatie

Stap 6

In het onderdeel monitoring en evaluatie onderscheidt men een aantal onderdelen,
waaronder:
Start Handleiding

•

INVENTARISATIE
Gebruikte SNMs in uw bedrijf

BLOOTSTELLING

ZORG

Inventarisatie
werkhandelingen en
blootstellingskans
(score I-II-III)

Karakterisering MNMs en
bepaling zorgcategorie
(categorie 1-2-3)

BEHEERSKLASSE
(klasse A-B-C)

beheersmaatregelen

•

MONITORING
EN
EVALUATIE

•

ACTIEPLAN

6.1

het nagaan of de geselecteerde beheersmaatregelen voldoen aan hun doel (nl. het
voorkomen (of beheersen) van de blootstelling aan nanodeeltjes). Dit kan
bijvoorbeeld middels het uitvoeren van blootstellingsmetingen, waarbij de
vastgestelde blootstelling wordt vergeleken met een gangbare grenswaarde voor
nanomaterialen (bijv. de nanoreferentiewaarde - NRV)
de beoordeling of er op de werkplek ook andere bronnen zijn van nanodeeltjes
(bijvoorbeeld de door hoge-energieprocessen gevormde nanodeeltjes –PGNPs) en
de registratie van werknemers werkzaam met hoog-risico nanomaterialen waaraan
blootstelling kan plaatsvinden. Blootstellingsregistratie van deze werknemers vindt
plaats uit voorzorg, zodat men later, als zich een gezondheidkundig probleem voor
zou doen, terug kan traceren of er een verband zou kunnen zijn met de voormalige
blootstelling aan nanodeeltjes.

Blootstellingsmetingen en vergelijking met grenswaarden

Voor werkhandelingen met NM’s die vallen in beheersklassen A of B (zie Stap 4) wordt geadviseerd om de
daadwerkelijke blootstelling aan NM’s in de ademzone van de betrokken werknemers te meten. Apparatuur
voor het simultaan meten van aantal deeltjes (deeltjes concentratie) en de gemiddelde diameter is
verkrijgbaar. Ook kan voor het meten van de blootstelling aan nanodeeltjes een beroep worden gedaan op
hiertoe gespecialiseerde bureaus. De concentratie kan vervolgens vergeleken worden met grenswaarden
(occupational exposure limits, OELs) of DNELs (derived no-effect levels; afgeleide geen-effect niveaus) die zijn
voorgesteld door bedrijven of onderzoeksinstituten, of, als deze voor de betreffende NM’s niet beschikbaar
zijn, kan er gebruik gemaakt worden van de door SER voorgestelde nanoreferentiewaarden (NRVs).
Voorgestelde OELs en DNELs zijn gegeven in Tabel 14. Nog geen van deze waarden is overigens vastgelegd als
een wettelijke grenswaarde.
Tabel 14

Voorgestelde OELs en DNELs voor specifieke NM’s

Stofnaam

OEL of REL
3
µg/m
50

DNEL
3
µg/m

MWCNT (Baytubes) *

8-hr Tgg**

MWCNT (Nanocyl)

8-hr Tgg

2,5

CNT (SWCNT en MWCNT) *
Fullerenen

8-hr Tgg

7

Chronische inhalatie studie

270

Ag (18-19nm)
TiO2 (10 -100nm) (REL) **

DNEL
10uur/dag, 40uur/week

98

*
**
***

Referentie
Pauluhn, 2009
Nanocyl 2009
NIOSH 2010

300

3

4

5

Stone et al 2009
Stone et al 2009
NIOSH 2011

6

7

CNT= Koolstofnanobuisje; SWCNT=enkelwandig CNT; MWCNT= meerwandig CNT
REL = Geadviseerde blootstellingslimiet (VS); Tgg = Tijdgewogen gemiddelde
NOAEC = no-observed adverse effect concentration; LOAEC = Lowest observed adverse effect concentration

3

Pauluhn J (2009). Multi-walled Carbon Nanotubes (Baytubes®): Approach for Derivation of Occupational Exposure Limit, Regulatory
Toxicology and Pharmacology, DOI: 10.1016/j.yrtph.2009.12.012

4

Nanocyl (2009), Responsible Care and Nanomaterials Case Study Nanocyl. Presentatie op de Europese Responsible Care Conferentie,
Praag 21-23 oktober 2009. http//www.cefic.be/files/downloads/04_nanocyl.pdf

5

NIOSH 2010, NIOSH Current Intelligence Bulletin, Occupational Exposure to Carbon Nanotubes and Nanofibers, concept publicatie,
november 2010. http://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket161A/pdfs/carbonNanotubeCIB_PublicReviewOfDraft.pdf

6

Stone V et al 2009. ENRHES 2009, Engineered Nanoparticles : Review of Health and Environmental Safety, Edinburgh Napier University
http://www.temas.ch/Impart/ImpartProj.nsf/7903C02E1083D0C3C12576CC003DD7DE/$FILE/ENRHES+Review.pdf?OpenElement&en
etarea=03

7

NIOSH 2011, Occupational Exposure to Titanium Dioxide, Current Intellingence Bulletin 63, April 2011.
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2011-160/pdfs/2011-160.pdf
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Risicogroepering van nanomaterialen in Duitsland
Het Duitse Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedicin (BAUA) heeft in 2015 een indeling van de
risicoklassen voorgesteld, waarbij zij zich vasthouden aan een massa-benadering: zij beoordelen de
blootstelling aan nanodeeltjes op basis van de ingeademde massa (gewicht) van de respirabele fractie aan
nanodeeltjes.
Tabel 5.2

Referentiewaarden voorgesteld door BAUA

Beschrijving

Voorgestelde Referentiewaarden

Rigide nanovezels

0.01 vezels /cm

Gedeeltelijk oplosbare nanomaterialen waaruit toxische ionen in
oplossing kunnen gaan

Gangbare grenswaarde voor het
grove ionische materiaal

Nanomaterialen met een specifieke toxiciteit

0.1 mg/m

3

Respirabele Granulaire Biopersistente Nanomaterialen zonder specifieke
toxiciteit

0.5 mg/m

3

3

Als voorbeeld voor nanomaterialen met een specifieke toxiciteit noemt BAUA bijvoorbeeld kristallijn silica.
Nanoreferentiewaarden
Voor Nederland zijn generieke en algemeen toepasbare nanoreferentiewaarden (NRVs) zijn gegeven in Tabel
15. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beveelt het gebruik van NRVs aan, en de Inspectie SZW
hanteert ze bij haar inspecties. NRVs worden gebruikt om de gemeten blootstelling mee te vergelijken en om
vast te stellen of de blootstelling onder een aanvaardbaar niveau blijft. NRVs zijn gebaseerd op voorzorg en
ontwikkeld als pragmatische richtwaarden voor SNMs om gebruikt te worden in situaties waar
gezondheidskundige grenswaarden (OELs of DNELs) (nog) niet beschikbaar zijn (in 2016 is dat nog voor geen
enkel nanomateriaal het geval). Het wordt aanbevolen om NRV’s tevens toe te passen bij blootstelling aan
FCNPs en PGNPs. NRV’s geven een waarschuwingsniveau aan: als de NRV wordt overschreden moeten er
adequate blootstellingbeheersmaatregelen getroffen worden. Ze helpen de werkgever invulling te geven aan
zijn wettelijke plicht om zorg te dragen voor een veilige werkplek, volgens de stand-der-techniek en de standvan-de-wetenschap. Om gebruik te kunnen maken van de NRVs moet de deeltjesconcentratie en de diameter
van de NMs in de werklucht gemeten worden. Er is ook een minimale kennis nodig van het type NMs dat
gebruikt wordt of dat vrij kan komen. Dit betreft (indicatieve) informatie over de vorm (vezelvormig,
bolvormig, anders….), de bio-afbreekbaarheid, de water-oplosbaarheid en de dichtheid van de NM (informatie
die in stap 2 is verzameld, zie tabel 1). Het heeft de voorkeur ook enige informatie te verzamelen over de
chemische samenstelling, hetgeen veelal kan worden afgeleid uit het gangbare proces. De zorgklasse zijn reeds
verzameld in stap 2 (tabel 5). In Tabel 15 worden de NRVs voor deze klassen gegeven.
Tabel 15 Nanoreferentiewaarden (NRV’s) voor vier klassen van nanomaterialen
Klassen

Beschrijving

NRV
(8-hr TGG)

1
2a

Rigide, biopersistente vezelvormige, onoplosbare NM waarvoor asbestachtige effecten niet zijn uitgesloten
•

SWCNT or MWCNT of metaaloxide nanobuisjes

Niet-afbreekbare granulaire nanomaterialen in de range van 1–100nm en dichtheid > 6 kg/liter
•

Ag, Au, CeO2, CoO, CuO, Fe, FexOy, La, Pb, Sb2O5, SnO2,

0,01
vezels/cm

3

20.000
deeltjes/cm³

2b

Niet-afbreekbare granulaire nanomaterialen in de range van 1–100nm en dichtheid < 6 kg/liter
• Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, nanoklei
Carbon Black, C60, dendrimeren, polystyreen
Nanovezels waarvan asbestachtige effecten expliciet zijn uitgesloten

3

Afbreekbare/oplosbare granulaire nanomaterialen

Bestaande

bijv. NaCl-, lipide- ,meel-, sucrosedeeltjes

grenswaarde

NB:

•

Kortdurende piekblootstelling:

40.000
deeltjes/cm³

NRV15min-TWA = 2 x NRV8hr-TGG

NRVs worden naar verwachting in 2017 geactualiseerd. Eén van de aspecten daarbij is bijvoorbeeld aanpassing
van de NRV van groep 1 (rigide nanovezels) aan de verlaagde grenswaarde voor asbest. De nieuwe
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3

3

grenswaarde voor asbest is 2.000 vezels/m (=0,002 vezels/cm ). Ook speelt de wens om ze formeel van
toepassing te verklaren op PGNPs.
Het praktisch meten van NM’s op de werkplek wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van een
achtergrondconcentratie nanodeeltjes van natuurlijke en antropogene oorsprong. De achtergrondconcentratie
varieert afhankelijk van de mate van luchtverontreiniging. Voor een verantwoord risicomanagement verdient
het aanbeveling de SNMs tevens te onderscheiden van de andere bronnen van NM’s in de lucht op de
werkplek: de PGNPs en FCNPs. Ook deze nanodeeltjes dragen bij aan de blootstelling aan nanodeeltjes via
inademing (zie Figuur 1). NM’s kunnen vervolgens agglomereren met de aanwezige PGNPs en FCNP’s, hetgeen
het detecteren van SNMs op de werkplek en het onderscheiden van de verschillende bronnen nog verder
bemoeilijkt.
Meetstrategie
Voor het meten van de concentratie nanodeeltjes op de werkplek kan in principe een eenvoudige
meetstrategie worden gehanteerd.
3
a. Meet de achtergrondconcentratie in het bedrijf in aantallen nanodeeltjes per cm (#/cm3) (achtergrond
aan nanodeeltjes wordt veroorzaakt door externe bronnen).
b. Karakterisering van de bron en meet de concentratie nanodeeltjes (#/cm3) in de lucht bij de bron (SNMs,
FCNPs en/of PGNPs). In eerste instantie kan ‘ter oriëntatie’ de totale nanodeeltjesconcentratie en de
gemiddelde deeltjesdiameter gemeten worden.
c. Correctie van de gemeten concentratie met de achtergrondconcentratie
d. Berekenen van de 8uur-tijdgewogengemiddelde concentratie (8u-TGG); en tenslotte
e. Vergelijken van de 8uur- tijdgewogengemiddelde concentratie met de NRV;
Indien het gewenst is de emissie van SNMs te onderscheiden van de PGNPs, dan moet een iets ingewikkelder
meetstrategie gevolgd worden:
3
a. Meet de achtergrondconcentratie in het bedrijf in aantallen nanodeeltjes per cm (#/cm3)
b. Meet de concentratie nanodeeltjes die geproduceerd wordt door de gebruikte apparatuur zonder dat
3
nanomaterialen of nanoproducten gebruikt worden (in aantallen deeltjes /cm );
c. Meet de totale concentratie nanodeeltjes tijdens de betreffende werkhandeling met nanomaterialen of
3
nanoproducten (in aantallen deeltjes /cm );
d. Trek de achtergrond en de bijdrage aan PGNPs af van de totale concentratie nanodeeltjes (b2-a-b1);
e. Berekenen de 8uur-tijdgewogengemiddelde concentratie (8u-TGG);
f. Vergelijk de 8uur- tijdgewogengemiddelde concentratie met de NRV;
Soms is deze strategie niet afdoende. Bijvoorbeeld, wanneer het gaat om een complex system van processen
of werkhandelingen. In dat geval kan het nodig zijn om aanvullende metingen uit te voeren en om
luchtsamples te nemen voor fysische/chemische analyse ter karakterisering van de nanodeeltjes in de
inademingslucht.
Toelichting meetstrategie
Voordat men de specifieke concentratie van nanodeeltjes op de werkplek meet (de betreffende bron of de
persoonlijke blootstelling), wordt de achtergrondconcentratie bepaald (meting a.). Deze kan worden bepaald
aan het begin van een werkdag, bijvoorbeeld buiten het bedrijfsgebouw of in een onbesmette vergaderruimte.
De gemiddelde achtergrondconcentratie wordt gebruikt om latere specifieke metingen mee te corrigeren.
Vervolgens meet men de betreffende activiteit waarbij nanomaterialen vrij kunnen komen. Is de gecorrigeerde
8-uur tgg-concentratie lager dan de NRV (nanoreferentiewaarde), dan is actuele werkplekconcentratie
aanvaardbaar en is geen verdere karakterisering van de nanodeeltjes in de werklucht noodzakelijk. Is de
gecorrigeerde 8-uur tgg-concentratie echter hoger dan de NRV, dan doemt de vraag op of deze veroorzaakt
wordt door SNMs of dat deze (mede) veroorzaakt wordt door vorming de PGNPs.
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Onderscheid maken tussen SNMs, FCNPs en PGNPs
Indien gewenst kunnen SNMs, FCNPs en PGNPs kunnen onderscheiden worden door de emissie van de
aanwezige apparatuur te meten voordat NM’s of nanoproducten worden gebruikt en de meting te herhalen
op het moment dat deze materialen of producten wel gebruikt worden.
Een voorbeeld is het mixen van SNMs in een vloeistof. Hier kan men eerst het actieve mixen meten zonder dat
SNMs worden toegevoegd (de draaiende mixer zonder dat er iets gemixt wordt), gevolgd door het toevoegen
van de NM’s. Een ander voorbeeld is de mogelijke emissie van nanodeeltjes bij het boren in hoge-dichtheid
beton (waarin nanomaterialen zijn verwerkt). Hier meet men eerst de draaiende boor, zonder dat er feitelijk
geboord wordt, gevolgd door het meten tijdens het boren in het beton. Het verschil tussen de twee
concentratieniveaus komt in principe overeen met de emissie van SNMs. Is deze concentratie lager dan de
NRV, dan is de actuele werkplekconcentratie aanvaardbaar en is geen verdere karakterisering van de
nanodeeltjes in de werklucht noodzakelijk. Is die concentratie echter hoger dan de NRV, dan moeten er
verdere beheersmaatregelen genomen worden.
NB: experts zijn het er over eens dat het aanbeveling verdient om de NRV’s tevens toe te passen op PGNPs en
dus ook voor deze blootstelling maatregelen te overwegen als de NVR wordt overschreden8. Deze benadering
vereenvoudigt de meetprocedure aanzienlijk.
Wil men weten aan welke nanodeeltjes men exact wordt blootgesteld, dan moet men de deeltjes op een filter
opvangen en verder fysisch/chemisch analyseren en zo de samenstelling vaststellen en de vorm
karakteriseren. Deze verdere analyse is echter wel complex en kostbaar. Als men heeft vastgesteld dat de NRV
wordt overschreden kan men ook zonder verdere fysisch/chemische analyse besluiten tot het nemen van
verdere risicobeheersmaatregelen, met als argument dat een cumulatieve blootstelling van SNMs, FCNPs en
PGNPs risico’s inhoudt.
Hoe te handelen na vergelijking van de blootstelling aan NM’s in de ademzone van de werknemers met de
NRV is uitgewerkt in Tabel 16.

8

Expertoverleg maart 2013 tussen RIVM, IVAM en Ministerie SZW
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Tabel 16. Wat te doen na toepassen van de NRV
Handelingsperspectief

Concentratie
< NRV
Geen verdere
fysische of
chemische
analyse nodig

1.
2.

3.
4.
5.

Concentratie
>NRV

1.
2.

Risicobeheersmaatregelen
noodzakelijk

3.
4.

5.

6.

PGNP > NRV
Nadere
karakterisering
van PGNPs wordt
geadviseerd

6.2

Metingen wijzen uit dat de 8-uur tijdgewogengemiddelde concentratie van nanodeeltjes in de
3
inademingslucht (nanodeeltjes/cm ), gecorrigeerd voor de achtergrondconcentratie, lager is dan de NRV voor
het betreffende nanomateriaal.
In de inademingslucht kunnen nanodeeltjes voorkomen afkomstig van de in het proces gebruikte synthetische
nanomaterialen en er kunnen nanodeeltjes voorkomen die gevormd werden door de gebruikte
procesapparatuur, of door toegepaste verhitting of verbrandingsprocessen. Tevens kunnen conventionele
producten soms een fractie nanodeeltjes bevatten die bij gebruik in de werklucht verspreid worden.
Verdere karakterisering (chemisch/fysische analyse) van de nanodeeltjes in de inademingslucht is niet nodig.
De aanbeveling is dat maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn, genomen worden (het zo laag mogelijk
houden van de blootstelling aan kleine stofdeeltjes qua duur en omvang is leidend).
Herhaling van de blootstellingsmetingen bij wijziging van de procesvoering wordt aanbevolen.
Metingen wijzen uit dat de 8-uur tijdgewogengemiddelde concentratie van nanodeeltjes in de
3
inademingslucht (nanodeeltjes/cm ), gecorrigeerd voor de achtergrondconcentratie, hoger is dan de NRV
voor het betreffende nanomateriaal.
In de inademingslucht kunnen nanodeeltjes voorkomen afkomstig van de in het proces gebruikte synthetische
nanomaterialen en er kunnen nanodeeltjes voorkomen die gevormd werden door de gebruikte
procesapparatuur, of door toegepaste verhitting of verbrandingsprocessen. Tevens kunnen conventionele
producten soms een fractie nanodeeltjes bevatten die bij gebruik in de werklucht verspreid worden.
Het is nodig dat alle mogelijke technische maatregelen worden genomen om de blootstelling te reduceren tot
onder de NRV,
…..of…..
Indien het wenselijk is om de samenstelling van de nanodeeltjes in de inademingslucht in SNMs, FCNPs en
PGNPs te onderscheiden dan kan onderscheid gemaakt worden door toepassen van een onderscheidende
meetstrategie. Indien dit niet mogelijk is moet het onderscheid gemaakt worden met een nadere
fysisch/chemische analyse.
Ingeval uit de nadere analyse blijkt dat de concentratie van de SNMs in de inademingslucht lager is dan de
NRV dan impliceert dit dat de cumulatieve nanodeeltjesconcentratie, SNM + FCNP + PGNP, groter is dan de
NRV. Dan is de aanbeveling om adequate maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn, genomen
worden (het zo laag mogelijk houden van de blootstelling aan kleine stofdeeltjes qua duur en omvang is
leidend).
Ingeval uit de nadere analyse blijkt dat de concentratie van de SNMs in de inademingslucht hoger is dan de
NRV, dan zijn alle mogelijke technische maatregelen nodig om de blootstelling te reduceren tot onder de NRV.

Het kan voorkomen dat uit de nadere fysisch/chemische analyse blijkt dat bij het productieproces PGNPs vrijkomen
in een concentratie hoger dan de NRV’s. Dit betekent dan, dat er ook zonder het gebruik van SNMs, veel
nanodeeltjes op de werkplek worden gevormd. Voor deze deeltjes is veelal (nog) geen grenswaarde vastgesteld, en
tabel 15 voor de NRV’s is voor PGNPs weliswaar niet vastgesteld, maar het wordt wel aanbevolen NRVs hiervoor te
gebruiken. Het wordt aanbevolen om maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de PGNPs op de
werkplek terug te dringen (het zo laag mogelijk houden van de blootstelling aan PGNPs qua duur en omvang is
immers altijd beter voor de gezondheid).
Een uitzondering geldt voor ‘conventionele’ stofdeeltjes waarvoor wel een gezondheidskundige grenswaarde is
vastgesteld (bijvoorbeeld lasrook). Voor die deeltjes wordt de gangbare grenswaarde gehanteerd.

Registratie van mogelijk blootgestelde werknemers

9

Vanwege de onduidelijkheid over risico’s op de langere termijn adviseren de sociale partners aan de minister
om een register bij te houden van mogelijk blootgestelde werknemers, enkel in het geval er potentieel
blootstelling plaatsvindt aan hoog-risico nanomaterialen (behorende tot zorgcategorie 1 (zie tabel 5): Rigide,
biopersistente vezelvormige, onoplosbare NM waarvoor asbestachtige effecten niet zijn uitgesloten - SWCNT or
MWCNT of metaaloxide nanobuisjes). Doel van een blootstellingsregistratie op persoons- of bedrijfsniveau is
dat men hiermee achteraf, als een effect zich voordoet, een mogelijk verband kan leggen tussen de persoon,
de blootstelling en het effect.
Voor de overige nanomaterialen, behorende tot de zorgcategorieën 2a, 2b en 3, levert de invoering van een
algemene blootstellingsregistratie voor het werken met nanodeeltjes geen zinvolle bijdrage aan een
9

Pieter van Broekhuizen ( IVAM UvA BV) en Kees Le Blansch (Bureau KLB) , Pilot Exposure Registration Working with Nanomaterials
- Final Report 2014-2015, November 2015
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preventieve aanpak. Het is doeltreffender om een bewustmakingscampagne te combineren met het
benadrukken van het belang van doeltreffende controlemaatregelen (die bijna altijd mogelijk zijn), waarmee
voorkomen wordt dat een blootstellingsregistratie überhaupt nodig is.
De belangrijkste kenmerken die in de blootstellingsregistratie worden vastgelegd zijn:
• de namen van het nanoproduct en het nanomateriaal (SNMs),
• de namen van gebruikte conventionele producten waaruit nanomaterialen vrij zouden kunnen komen
(FCNPs)
• de gebruiksperiode
• de afdeling of het proces waarin de nanomaterialen worden gebruikt
• de namen of karakterisering van de bij het proces of door de apparatuur gevormde nanodeeltjes (PGNPs)
In de bijlage 1 (deel 3) is een invulformulier opgenomen waarmee de blootstellingsregistratie kan worden
uitgevoerd. Het uitgangspunt hiervoor is dat de registratie eenvoudig moet zijn uit te voeren, begrijpelijk is en
dat er geen overbodige administratieve werkzaamheden worden gevraagd.
De blootstellingsregistratie van hoog-risico nanomaterialen is daarom gekoppeld aan de RI&E (zie bijlage 2
voor de verkorte versie). Afgezien van een paar persoonsgegevens wordt de benodigde informatie reeds in de
RI&E verzameld. Indien de RI&E digitaal wordt ingevuld, is het grootste deel van de blootstellingsregistratie
daarmee ook automatisch ingevuld.
6.3
Mogelijkheden Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Tot op heden zijn er geen specifieke medische onderzoeksmogelijkheden ontwikkeld die gebruikt kunnen
worden om mogelijke beroepsgebonden aandoeningen te voorspellen, noch zijn deze beschikbaar voor het
opsporen van specifieke effecten van blootstelling aan synthetische nanomaterialen.
Aan bedrijven, die desondanks het plan hebben om preventief medisch onderzoek uit te voeren om mogelijke
gezondheidseffecten veroorzaakt door SNMs te monitoren, wordt aangeraden om vooralsnog hetzelfde
programma voor biomonitoring toe te passen als dat beschikbaar is voor de chemische stof in zijn
micro/macrovorm (mits dit voor die stof beschikbaar is). Echter, bedrijven die er voor kiezen om additioneel
aan hun PMO een specifieke gezondheidsscreening uit te voeren, moeten wel gewaarschuwd worden voor de
complexiteit van het ondubbelzinnig relateren van de mogelijke effecten in individuele werknemers (zoals
bijvoorbeeld respiratoire of cardiovasculaire aandoeningen) aan blootstelling aan SNMs. Dit betekent dat, ook
indien er vroege effecten zouden worden waargenomen, het nog steeds onduidelijk kan zijn hoe de
werkomstandigheden verbeterd zouden moeten worden, anders dan reeds is aanbevolen bij de
beheersmaatregelen in stap 8. Voor vroegtijdige signalering van nadelige effecten van SNM-blootstelling is het
waarschijnlijk vooral relevant om de problematiek epidemiologisch te benaderen en de PMO-resultaten van
groepen van blootgestelden te gebruiken en deze te vergelijken met niet-blootgestelde werknemers (in
wetenschappelijke termen: zowel in een cross-sectional als in een longitudinale analyse).
De Gezondheidsraad heeft over dit onderwerp in 2012 een advies uitgebracht 10 waarin zij motiveert dat zij
actieve screening en gezondheidsmonitoring niet de beste systemen vindt. Voor medische surveillance,
waarbij alle opties worden opengehouden wat de te verwachten gezondheidseffecten zijn, ziet de
Gezondheidsraad wel mogelijkheden, waarbij zij ook benadrukt dat passieve surveillance waardevolle
11
informatie kan geven. Het Amerikaanse NIOSH heeft op dit punt een voorlopig advies uitgebracht.

10

Gezondheidsraad 2012, Werken met nanodeeltjes: blootstellingsregistratie en gezondheidsbewaking, 2012/31, Den Haag

11

National Institute for Occupational Safety and Health (2009) Current Intelligence Bulletin 60. Interim Guidance for Medical
Screening and Hazard Surveillance for Workers Potentially Exposed to Engineered Nanoparticles. Publication No. 2009–116
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Annex 1

Afkortingen

BGNP
C60
CAS

Achtergrond concentratie nanodeeltjes (BackGround NanoParticles) ook bekend als UFP

CMR

Carcinogenic, Mutagenic, Reproduction toxic, according to Directive 1272/2008 (CLP)
Kankerverwekkend, mutagen, reproductietoxisch (giftig voor de voortplanting)

CNT
DNEL

Carbon NanoTube. Koolstofnanobuisje

FCNP

Fractie nanodeeltjes in conventionele componenten. Sommige poedervormige materialen
die van ‘oudsher’ worden gebruikt bevatten tevens een fractie nanodeeltjes die bij het
gebruik in de werklucht vrijkomen. (FCNP = Fraction NanoParticles in Conventional
products). Voorbeelden zijn vulstoffen (calciumcarbonaat, talk) sommige additieven,
kleurstoffen e.d.

Fullereen
Chemical Abstract Service
Nummer gebruikt voor internationale classificatie van chemische stoffen

Derived No-Effect Level
Waarde gebruikt bij chemische stoffen regelgeving (REACH), als hoogste concentratieniveau
waarbij nog geen effect wordt waargenomen.

Multi-wall Carbon NanoTube. Koolstof nanobuisjes met meerdere (concentrische) wanden
MWCNT
Nanoproduct In deze handreiking wordt de term ‘nanoproduct” gebruikt voor producten waarin bewust
een of meerdere synthetische nanomaterialen zijn toegepast. (gangbaar in het Engels is de
term nano-enabled product)

NIOSH

National Institute of Occupational Safety and Health (Amerikaans onderzoeksinstituut voor
arbeidsomstandigheden)

NM

Nanomateriaal. In de handreiking veelal gebruikt als ‘verzamelnaam’ voor SNMs, FCNPs, en
PGNPs’

NP
NRV
OEL
PGNP

NanoParticle, nanodeeltje

PMO
REL
RI&E
SDS
SNM

Periodiek Medisch Onderzoek

SWCNT
TGG

Single-wall Carbon nanotubes. Koolstof nanobuisje met een enkele wand.

UFP

Ultra-Fine Particles. Ultrafijne deeltjes in het milieu met dezelfde afmetingen als
nanodeeltjes (tussen 1 en 100nm). Ter onderscheid van fijnstof (met afmeting van < 2,5 µm,
maar >0,1 µm)

Nano Reference Value, nanoreferentiewaarde
Occupational Exposure Limit, grenswaarde voor stof op de werkplek
Process-generated nanoparticles, nanodeeltjes gevormd door de gebruikte apparatuur op
de werkplek, bij verhitting, verbranding of bij het gebruik van elektrische apparatuur, dan
wel als fractie nanodeeltjes in grovere componenten.
Recommended Exposure Level. Door NIOSH aanbevolen veilige grenswaarde.
Risico-inventarisatie & evaluatie
Safety Data Sheet. Veiligheidsinformatieblad (VIB)
Synthetisch nanomateriaal. In het Engels: Manufactured Nano Material (MNM). Equivalent
aan Engineered Nanomaterials (ENM). Bedoeld worden synthetische nanomaterialen met
een diameter tussen 1 – 100 nm overeenkomstig de definitie voor nanomaterialen die is
voorgesteld door de Europese Commissie (2011/696/EU)
Tijdgewogengemiddelde. Veelal gebruikt om de blootstelling over een 8-urige werkdag te
beoordelen. Een korter durende blootstelling wordt dan gemiddeld over 8 uur.
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Module blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen
hoog-risico nanomaterialen
Naam bedrijf
Locatie
Persoonsgegevens
Naam werknemer
Geslacht (m/v)
Leeftijd bij indiensttreding
Jaar van indiensttreding
Jaar uitdiensttreding
Werkplek/functie

Gebruikte producten en gebruiksperiode
Nanomateriaal of nanoproduct

Datum of
periode van gebruik
(van…..tot)

Gebruikte SNMs en nanoproducten (zie tabel 1)
Afdeling/proces

SNM

Nanoproduct

Fabrikant
nanoproduct

Vorming van PGNPs (zie tabel 2)
Afdeling/proces

Apparatuur /
bewerkingen

Vorming PGNPs

Fabrikant
apparatuur

Ja / misschien

Mogelijke FCNPs (zie tabel 3)
Afdeling/proces

Conventioneel
poedervormig
product

Fractie nanodeeltjes
Ja / misschien

Fabrikant
conventioneel
product
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(zonder verdere toelichting)

RI&E nanomaterialen
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Deze bijlage 2 geeft een verkorte instructie voor de uitvoering van de RI&E voor nanomaterialen. Een
uitgebreide toelichting vindt u in de volledige versie van de Handreiking veilig werken met nanomaterialen en producten.
Bedenk bij de beoordeling van de geëigende beheersmaatregelen dat het niet per sé noodzakelijk is om alle
detailgegevens van de gebruikte SNMs, FCNPs of PGNPs te hebben. Volledigheid is aan te bevelen, maar als er
sprake is van een gebrek aan gegevens dan volstaat een voorzorgsbenadering waarbij de blootstelling wordt
geminimaliseerd. Dan is het overigens wel verstandig om de betreffende instanties (leverancier, producent)
aan te spreken op hun plicht om de gebruiker optimaal te informeren en aan te geven hoe er veilig met de
materialen kan worden omgegaan. Dat geldt ook voor de machinebouwer en procesontwerpen. Ook hij moet
de gebruiker informeren over stoffen die er mogelijkerwijs ongewild worden gevormd bij het proces.

Overzicht Stappenschema RI&E nanomaterialen en -producten
Stap 1

Start

RISICO-INVENTARISATIE
Inventarisatie gebruikte
SNMs, FCNPs en PGNPs

Stap 2

Stap 3

ZORG

Karakterisering NMs en
bepaling zorgcategorie
(categorie 1-2-3)

BLOOTSTELLING

Inventarisatie werkhandelingen
en blootstellingskans
(score I-II-III)

Stap 4

BEHEERSKLASSE

Bij verandering van
proces of materialen
het proces herhalen

(klasse A-B-C)

Stap 5

ACTIEPLAN

beheersmaatregelen

Stap 6

MONITORING EN EVALUATIE

Blootstellingsmetingen (OEL/NRV)
Beoordeling PGNPs
Registratie werknemers
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Stap 1

Start risico-inventarisatie, inventarisatie van nanomaterialen

Inventariseer op de gebruikte synthetische nanomaterialen (SNMs) en de gebruikte conventionele
nanomaterialen waarin mogelijkerwijs een fractie nanomaterialen aanwezig is. Ga tevens na of er
nanomaterialen gevormd kunnen worden bij de gebruikte processen en apparatuur.
Suggestie: Registreer tenminste de volgende aspecten en gebruik daarvoor de volgende vijf invultabellen.
Naam bedrijf
Locatie
Gebruikte producten en gebruiksperiode
Nanomateriaal of nanoproduct

Datum of
periode van gebruik
(van…..tot)

Gebruikte SNMs en nanoproducten
Afdeling/proces

SNM

Nanoproduct

Fabrikant
nanoproduct

Vorming PGNPs
Ja / misschien

Fabrikant
apparatuur

Fractie nanodeeltjes
Ja / misschien

Fabrikant
conventioneel
product

Vorming van PGNPs (zie tabel 2)
Afdeling/proces

Apparatuur /
bewerkingen

Mogelijke FCNPs (zie tabel 3)
Afdeling/proces

Conventioneel
poedervormig
product
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Stap 2

Karakteriseer de nanoproducten en de nanomaterialen en beoordeel het
potentiële gezondheidsgevaar van de nanomaterialen en nanoproduct

Registreer zo zorgvuldig mogelijk de eigenschappen van de gebruikte SNMs en FCNPs en karakteriseer waar
PGNPs gevormd kunnen worden. Geef hierbij aan wat mogelijkerwijs de samenstelling is van de PGNPs.
Geef vervolgens een schatting van de zorgklasse waarin de betreffende nanomaterialen vallen.
Suggestie: Registreer tenminste de volgende aspecten en gebruik daarvoor de volgende invultabellen. Indien
de gegevens niet beschikbaar zijn of onbekend, dan laat u de betreffende secties open. Gebruik voor de
beoordeling van de zorgklasse de volgende tabel en vink daarin aan welke zorgklasse bij uw nanomaterialen
past. Bij twijfel over de juiste zorgklasse kan de keuze gemaakt worden vezelvormig, dan wel niet-vezelvormig.
Bij vezels (koolstof – of metaalvezels valt men in zorgklasse 1) , bij niet vezelvormig valt men in groep 2a of 2b.
Bij geen informatie over de oplosbaarheid gaat men er uit voorzorg van uit dat het nanomateriaal niet
oplosbaar is.

Eigenschappen van SNMs en FCNPs die in uw bedrijf gebruikt worden
Naam nanoproduct:
NM (1)

NM (2)

NM (x)

Default**

Naam van het NM aanwezig in het product
Concentratie van het NM in het product (deeltjesaantal % en/of volume %)

>50%

Is het NM vezelvormig (ja/nee)*
<100mg/l

Is de oplosbaarheid van de SNM in water groter dan 100 mg/l (ja/nee)
Is het NM niet- biologisch afbreekbaar of biopersistent (ja/nee)

nee

3

Dichtheid van het NM (in kg/dm )
Fysische toestand van het product (vloeistof, vaste stof [vrije deeltjes,
poeder, agglomeraten, aggregaten, in suspensie, in een vaste matrix, etc.])
*

Indien met vezelvorige nanomaterialen wordt gewerkt moet er meer gedetailleerde informatie verzameld worden: dan zijn de lengtediameter verhouding (>5:1), de gemiddelde vezellengte (>5 µm) en de biopersistentie en de rigiditeit (stijfheid) van de vezel van belang
om asbest-achtige effecten vast te kunnen stellen. De fabrikant moet altijd aan kunnen geven of er vezelvormige nanomaterialen zijn
toegepast

**

Indien onbekend, en als MSDS geen uitsluitsel geeft, gaat u er uit voorzorg van uit dat het gaat om nanodeeltjes (>50%), dat ze
onoplosbaar zijn en dat ze niet biologisch afbreekbaar zijn.

Karakterisering PGNPs
Apparatuur/bewerkingen

Uitgangsmateriaal

Samenstelling mogelijk gevormde
nanodeeltjes
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Indeling van NM’s in het bedrijf naar mate van zorg
Naam nanoproduct:
Zorgklasse

………………
NM 1

NM 2

NM..x

Rigide, biopersistente vezelvormige, onoplosbare NM waarvoor asbestachtige
effecten niet zijn uitgesloten
•
Voorbeelden: SWCNT (= enkelwandige koolstof nanobuisjes) en MWCNT (=
meerwandige koolstofnanobuisjes)

□

□

□

2a

Niet-afbreekbare granulaire nanomaterialen in de range van 1–100nm en
dichtheid > 6 kg/liter
•
Voorbeelden: Ag, Au, CeO2, CoO, CuO, Fe, FexOy, La, Pb, Sb2O5, of SnO2.

□

□

□

2b

Niet-afbreekbare granulaire nanomaterialen in de range van 1–100nm en
dichtheid < 6 kg/liter
•
Voorbeelden: Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, CaCO3, nano-klei,
Carbon Black, C60, dendrimeren, polystyreen, of nanovezels waarvoor
asbestachtige effecten kunnen worden uitgesloten.

□

□

□

3

Afbreekbare/oplosbare granulaire NM’s (oplosbaarheid > 100 mg/l).
•
Voorbeelden: NaCl-, vet- ,meel- en sucrose-deeltjes.

□

□

□

1

Stap 3

Omschrijving

Inventarisatie werkhandelingen met nanomaterialen of nanoproducten en kans
op blootstelling aan nanodeeltjes

Inventariseer de werkhandelingen waarbij er een kans is dat nanomaterialen vrijkomen en dat er derhalve een
kans is op blootstelling aan nanodeeltjes.
Suggestie: gebruik de volgende indeling voor het schatten van de kans op het vrijkomen van nanomaterialen
en vul voor het nanomateriaal met de hoogste zorgcategorie de tabel zo volledig mogelijk in.
Blootstellingskans nanomaterialen in uw bedrijf
Blootstellingsklasse
I

Beschrijving
Vrijkomen van vrije NM’s is mogelijk
• Bijv. bij gebruik van droge poeders (bijv. legen van zakken, afwegen) of verneveling (sprayen) van vloeistoffen met
SNMs (coatings)

II

Vrijkomen van NM’s in een vloeistof of gebonden aan een vaste stof is mogelijk (aerosolen) (nanodeeltjes én grotere
deeltjes >100 nm)
• Bijv. bij het werken met SNM-vloeistofmengsels, of bij het polijsten, schuren, boren, etc. van oppervlakken
behandeld met een nanocoating

III

Vrijkomen van vrije NM’s is geminimaliseerd
• Bijv. doordat gewerkt wordt in een volledig gesloten systeem, glove-box of een volledig geautomatiseerd
productieproces
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Werkhandelingen met kans op blootstelling aan nanodeeltjes
Naam nanoproduct:

……

Nanomateriaal (met de hoogste zorgcategorie)
aanwezig in het nanoproduct:

……

Werkhandeling

gebruikte
hoeveelheid
nanoproduct
(in kg, liter)

vrijkomen
van stof/
mist/nevel
mogelijk
(ja/nee)

tijdsduur van
werkhandeling
(in min)

frequentie van
werkhandeling
(aantal keer per
dag, week of
maand)

aantal
blootgestelde
medewerkers

Blootstellingsklasse

(N)

I, II of III

PGNP
vorming
(ja /
misschien)

Productie en werken met nanomaterialen en/of nanoproducten
☐ Ontvangst en opslag van nanomaterialen
Transport binnen bedrijf (vorkheftruck,
☐
handmatig, etc.)
☐ Bedienen van machines
Hanteren van NM (openen van blikken,
☐ kranen of afdichtingen, legen van zakken,
borstelen, spuiten….)
Mechanisch bewerken (boren, schuren,
☐
polijsten,..)
☐ Bewerken d.m.v. (hoge) energieprocessen
☐

Filteren/ scheiden

☐

Monstername (kwaliteitscontrole)

☐

Vullen/ verpakken van eindproduct

☐
☐

Anders…
Schoonmaak en onderhoud
Schoonmaak en onderhoud apparatuur

☐

Schoonmaak en onderhoud machines

☐

Schoonmaak van de werkplek, vloer, muur

☐

Anders……
Overslag en transport
Vervoer over de weg (truck, container,..)

☐

☐

Vervoer over zee/via de lucht (container,..)
Afvalverwerking en afvalverwijdering
On-site verwerking van afval

☐

Verzameling van afval

☐

Verwijdering van afval

☐

Anders……

☐

Anders
Andere handelingen

☐

Toelichting: Vink in de eerste kolom de vakjes aan met de betreffende werkhandelingen en vul de kolommen in.
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Stap 4

Selectie van de beheersklasse

Gebruik voor het inschatten van het niveau van beheersmaatregelen de beslismatrix. Deze
combineert de potentiële giftigheid (zorgklasse) met de blootstellingskans.
Suggestie: gebruik de invultabel om aan te geven welke beheersklasse bij welke werkhandeling genomen past.
Beslismatrix voor het vaststellen van de beheersklasse van een werkhandeling met nanomaterialen en producten
Omschrijving van de
zorgklasse per NM

Waarschijnlijkheid
van blootstelling aan NM’s

Zorgklasse 1
Rigide, biopersistente
vezelvormige, onoplosbare
NM waarvoor asbestachtige effecten niet zijn
uitgesloten

Blootstellingcategorie I:
Vrijkomen van nanodeeltjes (1-100 nm) tijdens
werkhandeling is mogelijk
Blootstellingcategorie II:
Vrijkomen van nanodeeltjes (1-100 nm)
gebonden in grotere vaste of vloeibare deeltjes
tot 100 µm tijdens werkhandeling is mogelijk
Blootstellingcategorie III:
Vrijkomen van nanodeeltjes is geminimaliseerd
door het gebruik in een 100% gesloten systeem

Zorgklasse 2a en 2b
Niet-afbreekbare
granulaire NM’s in de
range van 1–100nm, of
vezelvormige NM’s
waarvoor asbestachtige
effecten zijn uitgesloten

Zorgklasse 3
Afbreekbare/oplosbare
granulaire NM’s

A

B

C

A

B

C

B

C

C

Beheersklassen met geadviseerde beheersstrategie
Niveau risico
Klasse

A

B

C

In
woord

Hoog

Matig

Laag

In kleur

Prioriteit voor
maatregelen

Hoogst

Midden

Laagst

Geadviseerde aanpak

Pas het voorzorgsprincipe toe.
Hierbij worden alle stappen van de arbeidshygiënische strategie achtereenvolgens doorlopen en
worden alle oplossingen die technisch en organisatorisch haalbaar zijn ingevoerd. Het
redelijkerwijsprincipe is hier niet van toepassing.
Ga na welke extra maatregelen redelijkerwijs inzetbaar zijn.
Hierbij worden volgens de arbeidshygiënische strategie gezocht naar maatregelen en worden alle
maatregelen die technisch en organisatorisch haalbaar zijn nader beoordeeld op
bedrijfseconomische haalbaarheid. Na deze toets wordt besloten welke beheersmaatregelen
ingezet zullen worden.
Gebruik wat nu al gangbaar en volgens de wetgeving verplicht is om risico’s op de werkplek te
beperken.
Dat wil zeggen: toepassen van voldoende ruimteventilatie, eventueel bronafzuiging en/of
afscherming, aangevuld met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Beheersklasse voor werkhandelingen met nanomaterialen.
No.

SNM / FCNP / PGNP

Beheersklasse

Werkhandeling
A

B

C

1

□

□

□

2

□

□

□

3

□

□

□
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Stap 5

Aktieplan

Maak een aktieplan waarin is aangegeven welke beheersmaatregelen genomen worden om de
blootstelling aan nanomaterialen te beheersen. Geef hierbij tevens aan wanneer de betreffende
maatregelen gereed zullen zijn.
Suggestie: gebruik hiervoor de volgende tabel.
Nano plan van aanpak ter bevordering van veilig werken met nanomaterialen
Voorgestelde

Verantwoor-

beheers-

delijke voor

maatregel

implementatie

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

…………………

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

………………..

…………………

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

5

………………..

…………………

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

etc

………………..

…………………

.......….…..

………………..

…………………

….-….-…..

SNM / FCNP /
PGNP

Werkhandeling

1

………………..

…………………

2

………………..

…………………

3

………………..

4

Nr.

Stap 6

Beheersklasse
(A, B or C)

Voorziene datum
gereed

Monitoring en evaluatie

Ga na of de geselecteerde beheersmaatregelen voldoende zijn. Voer eventueel blootstellingsmetingen uit en vergelijk deze met de nanoreferentiewaarden (NRV). Blijft u onder de NRV dan is de situatie
adequaat beheerst, wordt de NRV overschreden dan zijn verdere maatregelen aanbevolen.
Suggestie: als er blootstelling mogelijk is aan hoog-risico nanomaterialen (beheersklasse A) en als niet kan
worden gegarandeerd dat de blootstelling altijd onder de NRV wordt gehandhaafd, dan is wordt het
aanbevolen om een registratie bij te houden van de betrokken werknemers. In aanvulling op hetgeen al
geregistreerd is verdient het dan aanbeveling om ook enige persoonsgegevens vast te leggen. U kunt daarvoor
de volgende tabel gebruiken:
Persoonsgegevens
Naam werknemer
Geslacht (m/v)
Leeftijd bij indiensttreding
Jaar van indiensttreding
Jaar uitdiensttreding
Werkplek/functie

Herhaal de gehele RI&E als er wijzigingen worden ingevoerd in het proces, of als er nieuwe materialen worden
geïntroduceerd.

38

