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Veilige en gezonde werkomstandigheden 
 voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt 
 

Onze missie 

Caesar Consult is een gespecialiseerd 
adviesbureau op het gebied van 
arbeidshygiëne en arbeidstoxicologie 

Over ons 

www.caesar-consult.nl 



 Opdrachtgevers 
  periode 2010 - 2015 



 
 
 
 

 Aanleiding  
  Inspectie SZW:  ‘4-stappen traject’ (zelfinspectie.nl) 

‘Register gevaarlijke 
stoffen’ 

‘(Verdiepende) RIE 
gevaarlijke stoffen’ 
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(Prioriteren) 
 
Arbeidshygiënische tools (informatie via Zelfinspectie.nl) 

 Stoffenmanager  
 ECETOC-Tra 
 EMKG Expo-tool 
 Ander modellen (ECHA R.14)  

 

Meetgegevens 
 
 

  
 

  Stap 2 - Beoordelen 
   Beoordelen van blootstelling en risico 
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1. First TIER 

a) ECETOC-tra   (inhalatory, dermal) 

b) EMKG-Expo tool   (inhalatory) 

2. Higher TIER  

a) Stoffenmanager   (inhalatory) 

b) Advanced Reach Tool  (inhalatory) 

c) Riskofderm   (dermal) 

3. Other options 

a) Measurement data  (inhalatory, dermal) 
 
Ref: Guidance on information requirements and chemical safety assessment  
Chapter R.14: Occupational exposure estimation; ECHA, August 2011 
 
FInd  these and more tools via the “tools” page on : www.caesar-consult.nl 

 

a)  ECETOC-tra           (inhalatory, dermal) 

a)   Stoffenmanager          (inhalatory) 

  Stap 2 - Beoordelen 
   ‘ECHA Guidance R.14’ 
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Ontwikkeld door TNO en ArboUnie (eerste versie : 2008) 
Gedeeltelijk gratis online beschikbaar, na registratie: www.stoffenmanager.nl 

PHOV Specialisatie Arbeidshygiëne – Arbeidshygiënische tools (D.Huizer Caesar Consult) 

  Stap 2 - Beoordelen 
   Stoffenmanager® 
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Toepassing van de tool 

 Web-based 

 ‘Easy to use’ (?), maar tijdsintensief 

 Arbeidshygiënische kennis noodzakelijk 

 Vraagt veel specifieke informatie  

 (in vgl. met bijvoorbeeld Ecetoc-TRA) 

 Toekomst gratis versie onzeker 

 

Validiteit van de uitkomsten 

 Geaccepteerd door Inspectie SZW 

 Conservatieve uitkomsten schattingen, met name de RWC 

  (vaak conservatiever dan Ecetoc-TRA ) 

 

   Stap 2 - beoordelen 
  korte evaluatie www.stoffenmanager.nl  
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http://www.eteam-project.eu/ 
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  Stap 2 - Beoordelen 
   ECETOC-tra Worker 

Ontwikkeld door ECETOC 
Gratis beschikbaar, download na registratie: www.ecetoc.org/tra 
Veel gebruikt i.h.k.v. REACH  (ca. 95% assessments) 

version 3.1, June 2014 
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Toepassing van de tool 

 Beperkt aantal input parameters nodig om een schatting te maken  

 (vergeleken met bijvoorbeeld Stoffenmanager®) 

 Goede integratie met REACH verplichtingen 

 Snel, simpel en eenvoudig in gebruik (?) 
 

Validiteit van de uitkomsten 

 Geaccepteerd door Inspectie SZW 

 Conservatieve uitkomsten schattingen in vergelijking met metingen 

  (vaak minder conservatief dan Stoffenmanager®) 

 Kennis van gebruiker heeft grote invloed op output (‘garbage in = garbage out’) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stap 2 - Beoordelen 
  korte evaluatie ECETOC-tra 
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Meer weten? 
Morgen:  
Workshop ECETOC-tra 
(sessie 39, 10.15u) 
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Relatie 4-stappen I-SZW en REACH 

 



 REACH = Registration Evaluation Authorization of Chemicals 

  Relatie tussen 4-stappen I-SZW en REACH 
   REACH: ‘nieuwe’ risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen 
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 REACH 

 Chemical Safety Assessment van stoffen door hele keten  

 Veelal gebaseerd op blootstellingsschattingen met ECETOC-Tra tool 

 Dossiers voor alle stoffen met H-zin(nen):  2010-2013-2018 

 

 Extended Safety Data Sheet (Ext-SDS) 

 Exposure Scenarios (ES) in de annex  

 Safe Use Instructions 

 
 



  Relatie tussen 4-stappen I-SZW en REACH 
   Implicaties REACH wetgeving in NL 

 Verplichting om te voldoen aan Arbowet én REACH  

   (Handhaving via I-SZW en ILT resp.) 

 

 

 Risicobeoordeling vergelijkbaar, maar toch anders:   

• Deels dezelfde geaccepteerde schattingsmodellen (STM & ECETOC-tra) 

• ‘Bottum-up’ (Arbowet) -> ieder bedrijf doet voor zijn werksituaties zelf 

   de risicobeoordeling.  

• ‘Top-down’  (REACH) -> jouw leverancier heeft voor jou de risicobeoordeling  

   uitgevoerd. Je hoeft dit alleen te checken -> use compliance check  
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 Relatie tussen 4-stappen I-SZW en REACH  
        REACH  - Use compliance check 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Staat uw gebruik in de lijst van Exposure Scenario’s in het ext-SDS? 

 Staan uw werkhandelingen in de lijst van Contributing Scenario’s? 
 

 Komen uw Operational Conditions en Risk Management Measures  
 overeen met voorschriften van leverancier? 

 

 Zo niet, pas werkwijze aan of bewijs veilig gebruik  
        

 Leg de bevindingen vast: documenteer 
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door middel van scaling of met meetgegevens 
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SCALING = Herbeoordeling van de blootstelling en herberekening van  
  de RCR, gebaseerd op de werkelijke OCs en RMMs in het bedrijf 

 
Benodigde tool voor het herbeoordelen van de blootstelling: 
- de methode van blootstellingsbeoordeling gebruikt door de leverancier  
  is vaak ECETOC-Tra (90 – 95%!) 
 
Benodigde informatie voor het herbeoordelen van de blootstelling: 
- de werkelijke OCs and RMMs in bedrijf 

 
Benodigde informatie voor het herberekenen van de RCR: 
- de DNELs 

 

 
 

 Relatie tussen 4-stappen I-SZW en REACH  
        REACH – Bewijs van veilig gebruik middels scaling 
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 Relatie tussen 4-stappen I-SZW en REACH  
        Strategische keuzes 

 

Laat je niet verrassen en voorkom dubbel werk:  

 

Beoordeel de risico’s in jouw bedrijf met Stoffenmanager en ECETOC-tra 
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Best Practice ChemRADE® 
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Database-applicatie voor registratie en risicobeoordeling  
van gevaarlijke stoffen op de werkplek 

                is powered by 



  Best practice ChemRADE® 
        Onze praktijk 

4-stappen traject I-SZW 
 ca 15 relaties in het ‘4 stappen traject I-SZW’ (BRZO, MKB, multinational) 
 Meerdere relaties hebben het gehele traject succesvol doorlopen 

 
REACH 
 Opstellen en reviewen van REACH dossiers 
 REACH Compliance Training Program (samen met Jongerius Consult)  
 Verwerken inkomende extSDS 
 Uitvoeren van compliance checks  
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  Best practice ChemRADE® 
        Algemene ervaringen 4-stappen I-SZW & REACH bij klanten 

Verplichtingen 4-stappen traject en REACH nog vaak onduidelijk 
- ‘dubbel werk’ 
- ‘wat als safe use instructions van de leverancier afwijken van een veilige    
   praktijksituatie?’ 
- ‘Wat te doen als DNELs afwijken van wettelijke Nederlandse grenswaarden?’ 
-  praktische tools ontbreken of zijn onbekend 

  

Work load 
- ‘dit hadden we al gedaan en nu moet het opnieuw’ 
- door de overheid (EU) geadviseerde ‘tools’ en formats matchen niet met eigen  
   systemen of werken niet naar tevredenheid 
- ‘moeten we zelf bedrijfsgrenswaarden gaan afleiden?’ 
- bij kleine bedrijven te weinig kennis en capaciteit 

Veiligheid, betrouwbaarheid, afhankelijkheid  
- ‘vertrouwelijke informatie bij de overheid’ 
- continuïteit gratis Stoffenmanager® onduidelijk 

  

Beperkte ondersteuning uit branches 
- Beperkte budgetten en kennis (bij leden) 
- Afwachtende houding  
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Algoritme(s) blootstellingsbeoordeling 
Verschillende tools 

Spreadsheet 

Koppeling 
met 
relationele 
database 

Afleiden 
formularium 
 

  Best practice ChemRADE® 
        Ontwikkeling ChemRADE  

2011 2015 
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  Best Practice - ChemRADE ® 
   Wat kun je er mee? (stap 1 en 2)  

 

 Register gevaarlijke stoffen  

 Importmogelijkheid voor bestaande registers (excel) 

 Geautomatiseerde selectie of afleiding grenswaarden (conform SER-leidraad) 

 Automatische signalering + handig format voor registratieverplichtingen CMR-stoffen 

 

 Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen 

 Gebruik van erkende modellen (algoritmes STM en extra optie ECETOC-TRA) 

 Koppeling met eigen meetgegevens 

 Inzetbaar in het kader van REACH (‘compliance checks’) 
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  Best Practice - ChemRADE® 
   Wat kun je er mee? (stap 3 en 4) 

 

 Beheersing 

 Opstellen Plan van Aanpak 

 Berekenen effectiviteit beheersmaatregelen 

 

 Borging 

 Actueel overzicht metingen, schattingen, risico’s 

 Uitgebreide import, export en rapportagemogelijkheden van uw eigen data 

Bedrijf X (700 grondstoffen en 500 producten) had binnen 6 weken 
de registratie en risicobeoordeling op orde 
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Gratis proefversie ChemRADE? 
Meer informatie?  
 
Vul je gegevens in op de lijst! 

Registratie en risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen:  
Bedrijven moeten het echt zelf doen! 

 
Praktijkervaringen en Best Practice aanpak voor de  
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www.chemrade.nl 


