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Voorwoord 

Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie van acht rapporten over het onderzoek naar HDI uit CARC 

op de POMS-locaties van Defensie. Dit rapport bevat geen afzonderlijke publiekssamenvatting. Een 

overkoepelende publiekssamenvatting van de acht rapporten is te vinden op de website van het RIVM: 

“CARC op de POMS-locaties van Defensie: blootstelling en gezondheidsrisico’s. Bevindingen uit het 

onderzoek op hoofdlijnen, met speciale aandacht voor het bestanddeel HDI” 

RIVM Rapport 2020-0017  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0017.pdf 
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Samenvatting 

Vanaf 1987 tot en met 2006 is op de POMS-sites CARC gebruikt, een verf op basis van 

hexamethyleendiisocyanaat (HDI), vallend binnen de groep polyurethaan-verven (PU-verven).  

Op de POMS-sites waren vanwege de aard van de uitgevoerde werkzaamheden verschillende functies 

aanwezig met directe inhalatoire blootstelling aan HDI. Dit betrof handelingen met PU-verf zoals het 

mengen van verf, verfspuiten, verf aanbrengen door middel van kwasten en rollen, en het reinigen van 

het spuitpistool. Daarnaast heeft blootstelling kunnen optreden aan thermische degradatieproducten 

van HDI, gevormd tijdens lassen en machinale bewerkingen van met PU-gecoate oppervlakken (schuren, 

slijpen, snijbranden en stralen). Direct blootgestelde functies waren de spuiter, preserveerder, monteur, 

voorman, lasser en straler werkzaam op de diverse subafdelingen binnen de afdeling Maintenance, en 

ook de metal worker, technician en lasser werkzaam in de Trade Shop op de POMS-locatie Vriezenveen. 

De Quality Inspector is mogelijk indirect blootgesteld geweest tijdens inspecties direct na het spuiten 

van CARC in de spuitcabine. Voor de overige functies bij NL-POMS wordt op basis van de beschikbare 

informatie de blootstelling aan HDI onwaarschijnlijk geacht.  

Er waren geen (resultaten van) blootstellingsmetingen voor de POMS-sites beschikbaar. Om te komen 

tot een kwantitatieve schatting van blootstelling aan HDI, is uitgegaan van blootstellingsmetingen uit 

een grootschalig onderzoek in 2003-2004, waarbij de blootstelling van werknemers in Nederlandse 

autoschadeherstelbedrijven en industriële verfspuiterijen is onderzocht. Op basis van deze set van 

metingen, in combinatie met POMS-specifieke informatie over de tijdsbesteding per taak en de 

aanwezige beheersmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is de mediane 

jaargemiddelde blootstelling aan isocyanaten geschat per functie per POMS-site voor de gehele 

operationele POMS-periode. De gebruikte informatie is afkomstig uit de beschikbaar gestelde 

referenties via Rijksoverheid.nl en het CAOP, aanvullend literatuuronderzoek en de 

focusgroepgesprekken met oud-POMS-medewerkers zoals gevoerd tijdens het onderzoek naar chroom-

6 blootstelling. 

Van bovengenoemde functies bleek de spuiter veruit het hoogst blootgesteld te zijn geweest. Voor deze 

functie gold dat door consequent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (perslucht 

aangedreven masker) de daadwerkelijke blootstelling maximaal in de orde van groote van 10 µg 

NCO/m3 is geweest. Voor alle andere (in)direct blootgestelde functies is de geschatte blootstelling (ruim) 

onder de 1 µg NCO/m3 of zelfs 0,1 µg NCO/m3 bij consequent gebruik van aanwezige PBM. Echter, uit de 

achterhaalde informatie blijkt dat de beschikbaarheid en het gebruik van PBM te wensen over liet, 

behalve voor stralers en spuiters. Voor alle functies is daarom zowel een schatting van de maximale 

blootstelling (zonder ademhalingsbescherming) als de minimale blootstelling (met 

ademhalingsbescherming, daar waar aanwezigheid en/of gebruik werd aangegeven) aan NCO 

vastgesteld. De daadwerkelijke blootstelling zal tussen deze twee schattingen in zijn geweest. Voor  de 

spuiters en stralers is de minimale schatting het meest waarschijnlijke scenario, voor alle andere 

functies is de maximale schatting een meer waarschijnlijk scenario.  
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De metingen afkomstig uit het Nederlandse onderzoek in autoschadeherstelbedrijven en industriële 

verfspuiterijen worden voldoende representatief geacht voor de POMS-locaties. De aard van de 

processen en het type werkzaamheden evenals de samenstelling van de verven is voldoende 

vergelijkbaar. Verschillen in beheersmaatregelen worden in de schattingen van de blootstelling op de 

POMS-sites verdisconteerd. Uitgegaan is van resultaten van metingen zonder beheersmaatregelen. In de 

schatting zijn vervolgens POMS en tijdspecifieke protectiefactoren voor ventilatie en PBM toegepast.  

In de schatting van de blootstelling zijn aannames gedaan wat betreft de gebruikte meetgegevens, de 

tijdsbesteding, het aandeel CARC tijdens het aanbrengen en het aandeel PU-gecoate oppervlakken bij 

bewerkingen. Deze aannames worden uitgebreid besproken in de discussie van dit rapport. In de 

meeste gevallen leiden de aannames tot overschatting van de blootstelling aan isocyanaten. Hoewel de 

gebruikte metingen dateren uit 2003-2004 zijn deze ook als uitgangspunt gebruikt voor de 

blootstellingsschatting voor de periode 1987-2003. Behalve het beheersregime wordt op basis van de 

beschikbare informatie aangenomen dat eventuele variatie in gebruikte producten, 

toepassingstechnieken en apparatuur nauwelijks van invloed zijn geweest over de relevante POMS-

periode.  

De duur en frequentie van relevant geachte taken is gebaseerd op informatie uit beschikbare 

documenten en focusgroepgesprekken met oud-POMS-medewerkers waarbij sprake kan zijn geweest 

van vertekening.  Voor perioden waarin specifieke POMS-projecten plaatsvonden, waarbij ten behoeve 

van vredesmissies veel voertuigen in korte tijd overgespoten moesten worden, is de beschikbare 

informatie te beperkt om een specifieke kwantitatieve schatting te kunnen maken. Voor de spuiters zal 

de werkdruk in deze periode hoger zijn geweest. Voor de werkplaatsen kan sprake zijn geweest van 

uitdampen van recent gespoten voertuigen, echter blootstelling aan HDI tijdens het uitdampen is 

verwaarloosbaar. 

Naast inhalatoire blootstelling heeft tevens dermale blootstelling kunnen plaatsvinden op de POMS-

sites. Voor een aantal functies is aangenomen dat directe dermale blootstelling mogelijk is geweest door 

eigen activiteiten en direct contact met PU-houdende verfproducten. Dit betreft de spuiter, de 

preserveerder, de monteur en de voorman binnen de afdelingen Preservation, Wheels, Tracks en 

Engineer en de metal worker en technician werkzaam in de Trade Shop. Het was niet mogelijk een 

kwantitatieve schatting van de dermale blootstelling af te leiden.  

Het wordt niet aannemelijk geacht dat sprake is geweest van orale blootstelling aan isocyanaten op de 

POMS-sites, met name vanwege de reactiviteit van de isocyanaten en de beperkte verspreiding van 

isocyanaten op korte afstand van de bron. 
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1. Inleiding 

Het Ministerie van Defensie heeft aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijke 

gezondheidseffecten zijn voor oud-POMS-medewerkers ten gevolge van beroepsmatige blootstelling 

aan isocyanaten bij gebruik van CARC (Chemical Agent Resistant Coating). Uit informatie over de 

gebruikte producten op de POMS-locaties is gebleken dat in de periode tussen 1987 en 2006 CARC-

producten zijn gebruikt, die inderdaad isocyanaten bevatten, meer specifiek hexamethyleen di-

isocyanaat (HDI) (Heringa et al., 2018). Uit de inventarisatie bleek verder dat op de POMS-locaties 

enkele kitten zijn gebruikt die ook isocyanaten bevatten.   

Voor het onderzoek naar HDI op de POMS-locaties is een aantal onderzoeksvragen opgesteld, die in 

verschillende deelonderzoeken worden beantwoord. De onderzoeksvraag die in Werk Pakket 4 (WP4) 

centraal stond was onderzoeksvraag 5: ‘Wat was de blootstelling (inhalatoir, dermaal en oraal) aan 

isocyanaten/HDI voor ex-medewerkers van de POMS-locaties?’. 

Hiertoe is de beschikbare literatuur bestudeerd en is de bruikbaarheid beoordeeld van de informatie uit 

de rapportage zoals opgesteld voor de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-sites (Van der Meer et 

al., 2018). Referenties naar documenten beschikbaar via www.rijksoverheid.nl zijn aangegeven met een 

letter R gevolgd door een nummer en toegelicht in de referentielijst. Referenties naar documenten 

beschikbaar via het CAOP (melders documenten) zijn aangegeven met de letters CM gevolgd door een 

nummer met eveneens een toelichting in de referentielijst. Alle overige referenties zijn op de 

gebruikelijke manier weergegeven.  

Op basis van de informatiebronnen is vervolgens een methodiek ontwikkeld om de blootstelling aan 

isocyanaten te schatten voor de operationele POMS-periode.  
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2. Achtergrondliteratuur 

In de wetenschappelijke literatuur zijn in de relevante periode, 1987-2006, verschillende studies 

beschreven naar blootstelling aan zowel 1,6-HDI-monomeer, als oligomeren van HDI. De studies 

betreffen veelal autoschadeherstelbedrijven en industriële verfspuiterijen (onder andere auto’s, trucks, 

vliegtuigen en schepen), maar ook gieterijen en de fabricage van polyurethaan producten (onder andere 

auto-onderdelen, schuimrubber en isolatiemateriaal).  

De meest onderzochte functie betreft de verfspuiter, waarbij is gemeten tijdens het verfspuiten (e.g. 

Alexandersson et al., 1987; Parker et al., 1991; Janko et al., 1992; Maitre et al., 1996; Carlton & England, 

2000; Sparer et al., 2004; Creely et al., 2006) en tijdens aanverwante processen zoals het aanmaken van 

de verf en het reinigen van gebruikte spuitpistolen (e.g. Pisaniello et al., 1989; Tornling et al., 1990; 

Woskie et al., 2004; Pronk, 2007). Het kwasten en rollen van isocyanaat-houdende verf is bemeten door 

Creely et al. (2006) en Pronk (2007).  

In een samenvatting gepubliceerd door EPA (Environmental Protection Agency, USA) wordt op basis van 

diverse studies geconcludeerd dat het type ventilatie en soort spuitpistool belangrijke 

blootstellingsdeterminanten voor de spuiter zijn, met lagere concentraties voor downdraft ventilatie en 

High-Volume, Low-Pressure (HVLP)-spuitpistolen in vergelijking met crossdraft en conventionele 

spuitpistolen (EPA, 2005). Carlton & England (2000) geven eveneens aan dat normaliter een HVLP-

spuitpistool een lagere overspray veroorzaakt dan een conventioneel spuitpistool, echter, in de praktijk 

wordt de verf nogal eens extra verdund en de druk hoger gezet dan voorgeschreven voor een beter 

resultaat. Dit levert juist weer vorming van fijnere deeltjes en meer overspray waardoor het beoogde, 

positieve effect van het HVLP-spuitpistool teniet wordt gedaan. Ook de gespoten verflaag geeft variatie 

in de blootstelling, met hogere blootstelling tijdens het verspuiten van de topcoating in vergelijking met 

de primer, met name door het gebruik van grotere hoeveelheden product en een langere spuitduur; het 

gehalte isocyanaten in de toegepaste verven verschilde in betreffende studie niet veel (Sparer et al., 

2004). Daarnaast wordt aanzienlijke variatie gevonden binnen en tussen vergelijkbare bedrijven 

vanwege diversiteit in aanwezige beheersmaatregelen en gedrag (Williams et al., 1999; Sparer et al., 

2004; Pronk, 2007). Hierbij zou ook tijd die benodigd is om HDI uit de spuitcabine te verwijderen een rol 

kunnen spelen: na het spuiten dient de ventilatie enige tijd aan te blijven om emissie adequaat af te 

voeren (Williams et al., 1999). Voor een spuitcabine kan 5 minuten volstaan, terwijl voor spuitruimtes 

met beperktere en minder efficiënte afzuiging dit kan oplopen tot zeker een half uur. Tevens werd grote 

variatie gevonden in gemeten concentraties bij eenzelfde persoon (Pronk, 2007).  

Jarand et al. (2002) concludeerde op basis van experimentele metingen in een laboratorium-setting dat 

de emissie van 2,6-TDI (tolueen diisocyanaat) grotendeels binnen 5 uur na het aanbrengen van een 

coating plaatsvindt, daarna nauwelijks meer. De emissiesnelheid werd als laag beoordeeld (0,38 µg 

TDI/g opgebracht product/uur gemiddeld over 5 uur en 0,02 µg TDI/g gemiddeld over 15 uur). Echter, 

dit is sterk product afhankelijk: Kelly et al. (1999) vond een driemaal zo hoge emissiesnelheid, maar vond 

na 1 uur na het aanbrengen van sealant al geen noemenswaardige blootstelling meer. De fysisch-

chemische eigenschappen tussen isocyanaten verschillen, waardoor de relevantie van de resultaten van 

TDI mogelijk beperkt is voor HDI. TDI heeft een hogere dampspanning dan HDI en zal sneller uitdampen. 
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Voor HDI zal deze emissie vanwege de lagere dampspanning minder zijn. Echter, CARC bestaat 

bovendien voor het grootste deel uit HDI-oligomeren waarvoor de dampspanning lager is in vergelijking 

met HDI-monomeer, met als gevolg een nog lagere emissie.  

In een HSE-rapport (Health and Safety Executive, UK) uit 2005 worden de resultaten beschreven van 160 

metingen, uitgevoerd met IOM-meetkoppen met voorbehandelde glasvezel filters in 21 bedrijven 

tijdens diverse taken (Cowie et al., 2005). De bedrijven waren geselecteerd op basis van “good 

practices”. In slechts 60 (minder dan 40%) van deze metingen konden detecteerbare concentraties 

isocyanaten worden aangetoond, met name tijdens het spuiten van trucks en auto’s. Het rapport geeft 

aan dat de toepasbaarheid van de gebruikte meetmethodes te wensen overlaat en dat het analyseren 

van isocyanaten niet eenvoudig is. Mede hierdoor, en door de selectie van bedrijven met good practices, 

moet men bedacht zijn op mogelijke onderschatting van de blootstelling in het HSE-rapport en is de 

bruikbaarheid van deze studie voor het POMS-onderzoek beperkt.  

Naast het aanbrengen van isocyanaat-houdende verf, kan ook blootstelling optreden tijdens 

werkzaamheden aan oppervlakken, die zijn behandeld met isocyanaat-houdende verf. Deze 

werkzaamheden betreffen schuren (e.g. Pisaniello et al., 1989; Woskie et al., 2004; Boutin et al., 2006; 

Pronk, 2007), slijpen (Karlsson et al., 2000; Henriks-Eckerman et al., 2002; Boutin et al., 2006), snijden 

(Boutin et al., 2006; Karlsson et al., 2000), verhitten (heat flexing; Henriks-Eckerman et al, 2002), lassen 

(Karlsson et al., 2000; Henriks-Eckerman et al., 2002; Pronk, 2007) en assemblage (Pronk, 2007). 

Daarnaast zijn metingen verricht om de blootstelling van omstanders en assistenten van de verfspuiters 

in kaart te brengen (Pisaniello et al., 1989; Janko et al., 1992; Myer et al., 1993; Woskie et al., 2004; 

Pronk, 2007; Schreiber et al., 2008). 

Bij lassen en schuren konden thermische degradatieproducten van isocyanaten worden aangetoond 

(Henriks-Eckerman et al., 2002) alsmede tijdens slijpen en snijden (Boutin et al., 2006). Boutin et al. 

(2006) vond hogere concentraties tijdens slijpen en snijden dan tijdens schuren (polijsten), sterker nog, 

tijdens polijsten konden helemaal geen detecteerbare concentraties worden aangetoond in de 

ademzone. Boutin et al. (2006) stelde verder vast dat de afstand tot de bron een belangrijke factor is, 

zoals gemeten op twee trainingslocaties en in een autoschadeherstelbedrijf: in de ademzone wordt 

gemiddeld nog 5% (maximaal 10%) van de bron-concentratie teruggevonden tijdens snijden en slijpen 

en gemiddeld nog maar 2,5% (maximaal 6%) op circa 2 meter afstand van de bron (Boutin et al., 2006).  

Karlsson et al. (2000) toonde thermische degradatieproducten aan tijdens experimenten waarbij 

gecoate metalen platen werden verhit (100-500 0C). De vorming van dergelijke producten werd tevens 

in de praktijk aangetoond tijdens schuren, lassen en snijden in een autoschadeherstelbedrijf. Hoge 

concentraties ultrafijne deeltjes werden gemeten. In de deeltjesfractie werden met name laag-vluchtige 

isocyanaten aangetroffen, terwijl de meer vluchtige isocyanaten zowel in de deeltjes als de gasvormige 

fractie voorkwamen. Hoe hoger de temperatuur en hoe langer de duur van de taak, des te hoger de 

concentratie isocyanaten.  

Naast isocyanaat-houdende verven zijn op de POMS-sites op kleine schaal isocyanaat-houdende kitten 

gebruikt (Heringa et al., 2018). Pronk (2007) heeft in haar onderzoek 11 metingen verricht in 
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autoschadeherstelbedrijven bij handmatig aanbrengen van isocyanaat-houdende kitten en bij geen van 

deze metingen werden detecteerbare hoeveelheden isocyanaten gemeten.  

Metingen tijdens fabricage van auto-onderdelen gaven lage concentraties bij het spuiten van HDI-

bevattende lijm en hogere concentraties tijdens het verhitten van lijm door gevormde thermische 

degradatieproducten (Skarping et al., 1996). Deze activiteiten worden voor de POMS-locaties echter niet 

(spuiten van lijmen) of zeer beperkt relevant geacht (verhitten). 

Meetmethoden, geanalyseerde isocyanaten, gebruikte eenheid, samenstelling van gebruikte isocyanaat-

houdende producten, taken, branches en niveau van beheersmaatregelen verschillen sterk tussen de 

aangehaalde studies. Wel is duidelijk dat tijdens het verfspuiten van isocyanaat-houdende verven de 

hoogste concentratie isocyanaten meetbaar is en in mindere mate tijdens het mengen van verf, reinigen 

van spuitpistolen en het rollen en kwasten van verven. Nog lagere concentraties zijn gemeten tijdens 

werkzaamheden aan met isocyanaat-houdende verf behandelde oppervlakken zoals lassen, slijpen, 

snijden en (nat en droog) schuren. De blootstelling tijdens verwarmen, gebruik van lijmen en kitten en 

assemblage bleek nihil.  

Voor alle bovengenoemde taken geldt dat metingen regelmatig niet-detecteerbare resultaten gaven. 

Hoe lager de gemiddelde blootstelling bij een taak, hoe meer metingen onder de detectiegrens, met 

uitzondering van het rollen en kwasten. Hoewel deze taak veel lagere blootstelling geeft dan 

verfspuiten, waren alle metingen tijdens rollen en kwasten boven de detectiegrens (Pronk, 2007).  

Gezien de grote variatie in bemeten omstandigheden en gebruikte producten, lijkt de studie onder 

verfspuiters in Nederlandse bedrijven het meest vergelijkbaar met en daarom toepasbaar voor de 

situatie op de POMS-locaties (Pronk, 2007). De metingen zijn uitgevoerd in 2003 en 2004, tijdens de 

operationele periode van de POMS-locaties, met de meest betrouwbare en geschikte meettechniek. 

Verder lijken grote overeenkomsten te bestaan in de gebruikte producten en de werkomstandigheden 

in autoschadeherstelbedrijven en op de POMS-locaties, zoals geconstateerd tijdens overleg tussen de 

Werk Pakket 4 (WP4) onderzoekers. Bovendien zijn in dit onderzoek relatief grote meetseries uitgevoerd 

per taak met en zonder beheersmaatregelen waardoor een relatief betrouwbaar beeld van de 

blootstelling bij verschillende taken en omstandigheden is verkregen. 
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3. Methode 

3.1 Focusgroepgesprekken 

In het kader van het onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 op de POMS-sites, zijn focusgroep-

gesprekken georganiseerd met oud-medewerkers in augustus en september 2016. Deze gesprekken 

waren gericht op het verkrijgen van inzicht in de processen, taken en handelingen met mogelijke 

blootstelling aan chroom-6 en om te onderzoeken of en in hoeverre deze varieerden over de tijd en 

tussen de POMS-sites. Voor de methodiek die gebruikt is bij deze gesprekken wordt verwezen naar het 

chroom-6 rapport (Van der Meer et al., 2018). 

De verkregen informatie over taken, frequentie en duur wordt bruikbaar geacht voor het schatten van 

de blootstelling aan isocyanaten op de POMS-sites aangezien de relevante taken voor blootstelling aan 

chroom-6 en isocyanaten grotendeels dezelfde zijn. 

Tijdens de gesprekken lag de nadruk op de aard van de processen en werkzaamheden, de 

omstandigheden waaronder werd gewerkt, het niveau van de voorzieningen, beheersmaatregelen en 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de aard van de gebruikte materialen voor de jaren dat de 

POMS-sites operationeel waren. Op basis van de verkregen informatie uit de gesprekken met 66 oud-

medewerkers van alle 5 de POMS-sites en de bestudeerde documenten zijn blootstellingsmatrices 

opgesteld voor elke POMS-site om per functie en periode op taak-niveau de blootstelling aan chroom-6 

te kunnen schatten. In de matrices is daartoe per taak de frequentie, duur en aanwezigheid van 

technische beheersmaatregelen en ademhalingsbeschermingsmiddelen opgenomen.  

De gespreksverslagen en daaruit geëxtraheerde informatie over taken, frequentie en duur zijn terug te 

vinden in de eindrapportage van WP4 ‘Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006’ (Van 

der Meer et al., 2018).  

3.2 Methode voor kwantitatieve schatting van de blootstelling aan HDI  

Voor een kwantitatieve schatting wordt idealiter uitgegaan van beschikbare meetgegevens voor de 

POMS-sites. In de beschikbare documenten wordt eenmaal melding gedaan van metingen naar 

isocyanaten op de POMS-sites. Op 24 oktober 1989 is een verzoek gedaan door het Managementteam 

van NL-POMS aan Inspectie Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht (IGDKL) om metingen te 

verrichten op POMS-site Vriezenveen tijdens het gebruik van CARC in een gesloten ruimte, een 

mechanisch geventileerde ruimte en een natuurlijk geventileerde ruimte (ref R10). Tevens is verzocht 

metingen te doen bij gebruik van alkyd-verf om de oude en nieuwe situatie te kunnen vergelijken. In 

december meldt IGDKL aan Vriezenveen dat de analyse van de luchtmonsters genomen op 23 november 

1989 is vertraagd (ref R19). Uiteindelijk wordt, na herhaald verzoek door NL-POMS, in een brief van 26 

juli 1990 als volgt melding gedaan van de resultaten (letterlijke citatie uit ref R30): “Tijdens een 

representatieve meetdag (23 november 1989) zijn werknemers bemeten die spotpainten met roller of 

kwast. Zij droegen adembescherming, de omstanders niet. Er is op de meetdag 5 liter CARC verwerkt en 

2 liter thinner, voor verdunnen en reinigen. Vanwege vertraging in de analyse was het alleen mogelijk 
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HDI-monomeer aan te tonen; de concentratie lag naar schatting op ongeveer 50% van de MAC-waarde. 

Op basis van verkregen informatie en observaties wordt het niet waarschijnlijk geacht dat de MAC-

waarde wordt bereikt. Geconcludeerd wordt dat gezien de hoeveelheid verwerkte verf er geen sprake 

meer is van spotpaint, daarnaast is het ventilatievoud te klein in de afdeling Preservation en vindt 

recirculatie van lucht plaats. Deze situatie dient te worden aangepast en het gebruik van CARC dient bij 

voorkeur in de spuitcabine plaats te vinden. Geadviseerd wordt verder de aanmaak en opslag van verf 

niet in de spuitcabine of in de afdeling Preservation plaats te laten vinden maar in een aparte ruimte” 

[einde citaat]. In de beschikbare documenten zijn geen concentraties vermeld. Ook is niet vermeld 

welke MAC-waarde is gehanteerd. Een poging om de uitkomsten van de individuele metingen alsnog op 

te sporen in de elektronische archieven van het Ministerie van Defensie heeft niets opgeleverd (ref e-

mail 20 mei 2019). Omdat op geen enkele wijze kan worden getraceerd hoe hoog de concentratie HDI-

monomeer was, kan aan deze meting in het kader van het huidige onderzoek geen enkele waarde 

worden toegekend. Bovendien zou de meting, door de beschreven problemen bij de analyse, alleen 

zicht kunnen geven aan de blootstelling aan HDI-monomeer en geen goede weergave zijn van de totale 

blootstelling aan isocyanaten. Er zijn voor zover ons bekend geen andere metingen naar de blootstelling 

aan isocyanaten op de POMS-sites uitgevoerd. 

Voor kwantitatieve schatting van de blootstelling aan HDI voor werknemers op de POMS-sites is daarom 

gebruik gemaakt van onderzoek naar blootstelling aan isocyanaten in 24 Nederlandse 

autoschadeherstelbedrijven en vijf industriële verfspuitlocaties (Pronk, 2007). In totaal zijn in deze 

bedrijven 511 taakgerichte isocyanaat-metingen bij verschillende werkzaamheden uitgevoerd in de 

periode 2003-2004. De metingen in het onderzoek van Pronk zijn gebruikt voor schattingen van de 

blootstelling aan isocyanaten voor werknemers op de POMS-sites op basis van de volgende argumenten: 

1. De aard van de processen en het type uitgevoerde werkzaamheden in de door Pronk 

onderzochte bedrijven zijn vergelijkbaar met de processen en werkzaamheden die op de POMS-

sites werden uitgevoerd, met name bij de autoschadeherstelbedrijven, waar het accent ligt op 

schuren en spuiten van voertuigen; 

2. Het ging in beide gevallen om werkzaamheden in de Nederlandse situatie, waarbij de 

beschikbare metingen afkomstig zijn uit de periode dat er POMS-sites operationeel waren;  

3. De samenstelling van de verven is, voor wat betreft de isocyanaten, vergelijkbaar in beide 

situaties. In beide situaties zijn het verven op basis van HDI, waarbij zowel één- als twee-

componenten verven zijn toegepast, met vergelijkbare concentraties HDI: een kleine fractie 

monomeer en tientallen procenten HDI-homopolymeer. De situatie bij de POMS-sites is 

daarmee vergelijkbaar met de situatie in de autoschadeherstelbedrijven ten tijde van de 

metingen in het onderzoek van Pronk (zie ook paragraaf 4.2); 

4. Het onderzoek van Pronk heeft, ook internationaal, de meest uitgebreide en gedetailleerde serie 

meetgegevens van isocyanaten opgeleverd met de meest geschikte meettechniek. 

In het onderzoek van Pronk zijn verschillende verven toegepast en is uitgebreider gekeken naar de 

invloed van het type verf op de gemeten isocyanaat concentraties. Hierbij bleek een duidelijk verschil te 

bestaan in blootstelling tussen verven op basis van polyurethaan (PU-verven) en niet-PU verven, maar 
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binnen de groep PU-verven konden geen verschillen in blootstelling worden aangetoond, ook niet 

tussen verven gebruikt in autoschadeherstelbedrijven versus industriële spuiterijen.  

Alle taakgerichte metingen in het onderzoek van Pronk zijn uitgevoerd als persoonlijke metingen met 

een midget impinger in de ademzone van de werknemers met een flowrate van 1 liter/minuut. De 

meetduur was afhankelijk van de taakduur en varieerde van 1-64 minuten per meting. De midget 

impingers bevatten 10 gram 0,01 M di-n-butylamine (DBA) in tolueen. Meten van isocyanaten met 

midget impingers is, in vergelijking met de filter methode, het meest geschikt om de combinatie te 

meten van aerosolen, dampen en thermische degradatieproducten. Bij ongeveer 1/3 van alle metingen 

is een back-up glasvezelfilter meegenomen waarop geen relevant signaal werd gedetecteerd wat 

betekent dat alle isocyanaten zijn afgevangen door de midget impinger. Isocyanaat-verbindingen in de 

monsters zijn van elkaar gescheiden middels ‘reversed phase high performance liquid chromatography 

(RP-HPLC)’ en vervolgens gedetecteerd met ‘tandem mass spectrometric detection (MS-MS)’. In elke 

analytische run werden tegelijkertijd 23 isocyanaat-verbindingen geanalyseerd, naast HDI ook 

isocyanaten op basis van MDI en TDI. Voor het POMS-onderzoek zijn daarbij vooral de volgende 

geanalyseerde componenten van belang: 

- 1,6-HDI monomeer; 

- Oligomeren van HDI (uretidone, isocyanurate, biuret, diisocyanurate, en een onbekende 

oligomeer van HDI); 

- 1,6-Hexamethylene Amino Isocyanate (1,6-HAI), een thermisch degradatieproduct van HDI. 

In het proefschrift en de artikelen van Pronk is de blootstelling aan HDI weergegeven op verschillende 

manieren (HDI-factor, waarbij gegroepeerd is op basis van correlatie tussen de isocyanaten, HDI-

monomeer en HDI-oligomeren). Geen van de beschikbare blootstellingsmaten zoals gepresenteerd in 

het onderzoek van Pronk (2007) gaf echter de combinatie van bovenstaande HDI-componenten voor de 

POMS-sites exact weer. Ten behoeve van het onderzoek bij NL-POMS zijn daarom nieuwe analyses 

uitgevoerd met de oorspronkelijke databestanden, waarbij uitsluitend de bovenstaande HDI-

verbindingen zijn meegenomen. Voor de blootstelling is de som genomen van de bovenstaande HDI-

verbindingen (HDI-monomeer, HDI-oligomeren en 1,6-HAI, een thermisch degradatieproduct van HDI), 

steeds uitgedrukt in µg NCO per m3, waarbij NCO (-N=C=O) de reactieve groep betreft die aanwezig is in 

de chemische structuur van alle isocyanaten.  

In het onderzoek van Pronk zijn zowel metingen gedaan in autoschadeherstelbedrijven als op industriële 

verfspuitlocaties. De werkzaamheden bij de autoschadeherstelbedrijven worden het meest 

representatief geacht voor de werkzaamheden op de POMS-sites. Daarom is zoveel mogelijk uitgegaan 

van de taakgerichte metingen die bij de autoschadeherstelbedrijven zijn uitgevoerd. Voor een beperkt 

aantal taken (spotpainten met kwast/roller en verf mengen) is echter uitgegaan van de metingen op de 

industriële verfspuitlocaties. Voor spotpainten waren in de autoschadeherstelbedrijven namelijk geen 

metingen beschikbaar. Voor het mengen van verven is echter bewust uitgegaan van de 

blootstellingsgegevens van de industriële spuiters. De reden hiervoor is dat alle metingen tijdens het 

mengen in autoschadeherstelbedrijven zijn uitgevoerd in een ruimte met afzuiging terwijl in industriële 
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spuiterijen in de hal of buiten werd gemengd zonder gebruik van afzuiging (Pronk, 2007). Deze laatste 

situatie is meer representatief voor de POMS-sites. 

Voor de schattingen van de HDI-blootstelling per functie binnen NL-POMS is uitgegaan enerzijds van de 

HDI-concentratie per taak uit het onderzoek van Pronk (2007), en anderzijds van de tijdbesteding per 

taak zoals is beschreven in het onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 op de POMS-sites (Van der 

Meer et al., 2018). Voor een aantal taken, die niet voor chroom-6 maar wel voor blootstelling aan HDI 

relevant zijn, was in het POMS-onderzoek geen tijdbestedingsinformatie beschikbaar. Dit betreft de 

activiteiten verf mengen en spuitpistool schoonmaken. In het onderzoek van Pronk (2007) is echter wel 

informatie beschikbaar over de tijdbesteding van deze taken en de onderlinge verhouding van de duur 

van die taken ten opzichte van de spuitwerkzaamheden. Op basis van deze informatie is de taak 

verfspuiten bij POMS opgedeeld in een drietal aparte taken, namelijk verf mengen, verfspuiten en 

spuitpistool schoonmaken. Voor de verhouding van de duur van deze taken is informatie uit het 

onderzoek van Pronk als uitgangspunt genomen. Voor dit doel zijn met de oorspronkelijke dataset van 

Pronk enkele aanvullende analyses uitgevoerd. 

In Tabel 1 staat de HDI-blootstelling per taak weergegeven. Een aanzienlijk deel van de metingen in het 

onderzoek ligt beneden de detectiegrens. Indien de blootstelling per taak zou worden uitgedrukt als 

mediaan van alle beschikbare metingen, dan zou er nauwelijks contrast in blootstelling tussen de taken 

zijn, omdat de mediaan bij veel taken onder de detectiegrens zou liggen. Toch bestaan tussen deze 

taken duidelijke verschillen in HDI-blootstelling. Om een zinvolle vergelijking van HDI-blootstelling per 

taak te kunnen geven is dezelfde benadering gekozen als in het onderzoek van Pronk, dat wil zeggen dat 

gekeken wordt naar de karakteristieken van de metingen boven de detectiegrens en vervolgens is 

gecorrigeerd voor de fractie van het aantal metingen onder de detectiegrens. In Tabel 1 wordt per taak 

een gedetailleerde beschrijving gegeven van alle metingen boven de detectiegrens (mediaan, range, 25- 

en 75 percentiel), in combinatie met het percentage van de metingen dat boven de detectiegrens lag. 

De blootstelling per taak is vervolgens berekend door de fractie van de metingen boven de 

detectiegrens te vermenigvuldigen met de mediaan van de metingen boven de detectiegrens, in formule 

(%>LOD/100) x mediaan, conform de gehanteerde benaderingswijze in het onderzoek van Pronk (2007). 

Deze schatting per taak is vervolgens gebruikt in de berekeningen van de HDI-blootstelling voor de 

direct blootgestelde functies binnen de POMS-sites. In de laatste twee kolommen van Tabel 1 zijn deze 

schattingen weergegeven, evenals de taken binnen de POMS-sites waarvoor deze HDI-schattingen zijn 

gebruikt. 

Voor een groot aantal taken is de blootstelling aan HDI als niet aanwezig (nul) beoordeeld (zie de laatste 

rij in Tabel 1). Dit betreft taken zonder directe blootstelling aan HDI. De blootstelling bij deze taken 

wordt als verwaarloosbaar beschouwd. In het onderzoek van Pronk (2007) zijn weliswaar in sommige 

gevallen lage achtergrondconcentraties gemeten, maar het is aannemelijk dat die voornamelijk 

afkomstig waren van een in de nabijheid uitgevoerde taak zoals het mengen van verf of spuiten buiten 

de cabine en is feitelijk een representatie van omstander blootstelling. Dit is aannemelijk omdat 
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Tabel 1. Blootstelling aan HDI in µg NCO/m3 per taak  

1 Percentage van alle metingen met concentraties boven de detectielimiet 
2 Beschrijvende statistiek van alle metingen boven de detectiegrens 
3 Product van de fractie van de metingen boven de detectiegrens en de mediaan van de metingen boven de detectiegrens ( %>LOD/100 * mediaan)  
4 Overzicht van de taken zoals beschikbaar uit het eerdere onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 bij de POMS-locaties 
5 Voor de taak ‘schuren’ zijn alleen de metingen meegenomen waarbij geen lokale ventilatie aanwezig was (28 van de beschikbare 48 metingen) 
6 Voor de taak ‘lassen’ zijn alleen de metingen meegenomen waarbij geen lokale ventilatie aanwezig was (24 van de beschikbare 29 metingen) 

Omschrijving taak  
 
(omschrijving taak zoals 
beschreven in Pronk, 
2007) 

HDI totaal (monomeer + oligomeren + 1,6-HAI) 

Aantal 
metingen %>LOD1 

Gegevens van de metingen boven de 
detectiegrens2 

Gebruikte schatting 
van blootstelling HDI 

voor de POMS-
locaties (µg/m3)3 

Schatting gebruikt voor de volgende 
taken op de POMS-locaties4 

Mediaan 
(µg/m3) 

Range 
(µg/m3) 

25% 
(µg/m3) 

75% 
(µg/m3) 

Autoschadeherstelbedrijven 

Schuren 
(Sanding/grinding) 

285 50,0 0,87 0,02 – 8,23 0,23 1,59 0,44 
Schuren, stalen, stralen in straalkast, 
stralen met mobiel apparaat, slijpen 

Verfspuiten  
(Spraying polyurethane 
lacquers) 

148 87,2 142 0,01 – 1.124 40,2 316 124 Verfspuiten met een verfpistool 

Spuitpistool reinigen  
(Gun cleaning) 

77 50,7 2,99 0,07 – 62,2 1,56 7,29 1,52 Spuitpistool schoonmaken 

Lassen  
(Welding) 

246 45,8 0,14 0,02 – 8,81 0,07 0,73 0,06 Lassen, snijbranden 

Werkzaamheden direct 
voor en na het verfspuiten 
(Preparatory/finishing 
work) 

18 44,4 0,29 0,05 – 84,0 0,05 0,71 0,13 Inspectie door Quality Inspector 

Industriële spuiters 

Kwasten/rollen 
(Brushing/rolling) 

12 100 0,08 0,01 – 5,34 0,02 0,61 0,08 “Spot painten” met roller of kwast 

Mengen  
(Mixing) 

3 66,7 11,4 1,64 – 21,1 1,64 21,1 7,59 Verf mengen 

   

Activiteiten zonder blootstelling aan HDI 0 

(De)montage, afplakken, boren, 
gebruik perslucht, handmatig verf 
verwijderen, spotpainten met een 
spuitbus, kitten, verwarmen 
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autoschadeherstelbedrijven relatief klein zijn. Omdat de POMS-sites veel groter zijn en de 

werkzaamheden meestal minder dicht bij elkaar werden uitgevoerd, worden deze gemeten 

achtergrondconcentraties als overschattingen beschouwd voor de indirecte blootstelling op de 

POMS-sites. In de literatuur zijn in beperkte mate ook metingen gedaan naar 

achtergrondconcentraties in autoschadeherstelbedrijven, waarbij de meetresultaten vrijwel altijd 

beneden de detectiegrens lagen (Boutin et al., 2006). Op basis van deze onderzoeken en de POMS-

situatie is aangenomen dat de  achtergrondblootstelling aan isocyanaten op de POMS-sites 

verwaarloosbaar was. 

Over blootstelling aan isocyanaten tijdens uitdampen van PU-verf zijn geen eensluidende bewijzen 

gevonden. Enerzijds zijn er aanwijzingen in de literatuur dat emissie van isocyanaten na applicatie 

nog gedurende enige tijd (uren) plaatsvindt, anderzijds blijkt de concentratie isocyanaten al op 

(korte) afstand van de bron sterk verminderd te zijn. Voor uitdamping zullen vooral de HDI-

monomeren vluchtig genoeg zijn om uit te kunnen dampen, in tegenstelling tot de polymeren die 

een veel lagere dampspanning hebben. Omdat het verfspuiten de belangrijkste bron van isocyanaten 

is en dit in de spuitcabine plaatsvond met een voorgeschreven continuering van de inschakeling van 

de afzuiging gedurende 30 minuten na beëindiging van het spuiten, wordt blootstelling van 

omstanders tijdens deze taak niet aannemelijk geacht (ref R59). Alleen tijdens extreme drukte werd 

aangegeven dat voertuigen na het spuiten nog nat in de werkplaatsen werden gereden. Gezien het 

sporadische karakter van deze situatie, het lage gehalte HDI-monomeren in de verven en de relatief 

snelle afname in HDI-emissie, reeds op korte afstand van de bron, maakt HDI-blootstelling hierdoor 

niet aannemelijk. In de beginperiode van het onderzoek van Pronk (2007) zijn ook enkele metingen 

gedaan bij het uitdampen van isocyanaten vanaf behandelde voertuigen (niet gepubliceerde 

gegevens). Hierbij zijn geen detecteerbare concentraties isocyanaten gemeten en is in het verdere 

onderzoek het uitdampen van isocyanaten vanaf voertuigen als niet relevant beschouwd en verder 

niet meer in de meetstrategie betrokken. Mede hierdoor is voor alle overige functies bij NL-POMS, 

met uitzondering van de Quality Inspector, indirecte blootstelling niet relevant geacht en wordt de 

blootstelling aan HDI voor deze functies verwaarloosbaar geacht.  

Als uitgangspunt voor de HDI-schattingen voor de POMS-sites (maat voor de intensiteit) is uitgegaan 

van de concentratie per taak buiten de ademhalingsbescherming en zonder gebruik van lokale 

ventilatie. Alle metingen in het onderzoek van Pronk zijn uitgevoerd buiten de 

ademhalingsbescherming. Voor een tweetal taken zijn de metingen echter deels uitgevoerd met 

lokale ventilatie in de directe nabijheid van de werkzaamheden, te weten schuren/slijpen en lassen. 

Voor deze taken zijn met de beschikbare gegevens nieuwe analyses uitgevoerd waarbij metingen met 

lokale ventilatie buiten beschouwing zijn gelaten. De metingen zonder lokale ventilatie zijn 

vervolgens als uitgangspunt genomen voor de schatting van de blootstelling op de POMS-sites. Voor 

de schatting van de blootstelling op de POMS-sites is namelijk gebruik gemaakt van de inventarisatie 

van specifieke ventilatievoorzieningen op elke POMS-site, die konden variëren over de tijd. De HDI-

metingen zonder ventilatie zijn beschouwd als het beste uitgangspunt waarop vervolgens de juiste 

protectiefactoren, waar relevant, zijn toegepast. Alle gebruikte protectiefactoren zijn weergegeven in 

Bijlage B.  

Het verfspuiten werd tijdens de metingen van Pronk (2007) vrijwel uitsluitend uitgevoerd in 

spuitcabines of met gebruik van afzuiging. Ook bij de POMS-sites werden spuitwerkzaamheden 
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uitgevoerd in spuitcabines.  De mediane blootstelling zoals vermeld in Tabel 1 wordt daarom 

representatief geacht voor een situatie met gebruik van een spuitcabine.  

Uit de metingen van Pronk blijkt dat de blootstelling aan isocyanaten binnen een taak sterk kan 

variëren. Aangezien alle metingen taakgerichte metingen zijn, geven de metingen indirect ook 

informatie over mogelijke piekconcentraties, die per taak mogelijk zijn geweest. Met name tijdens 

het spuiten zijn relatief hoge piekconcentraties gemeten (mediaan 142 µg NCO/m3, 75-percentiel 316 

µg NCO/m3, en incidenteel zelfs concentraties boven de 1.000 µg NCO/m3). Ook voor 

werkzaamheden die direct gerelateerd zijn aan het spuitwerk (mengen van verf, spuitpistool 

schoonmaken en aanwezigheid in de spuitcabine direct na het verfspuiten) zijn incidenteel hoge 

concentraties gemeten, die echter altijd onder de 100 µg NCO/m3 bleven. Voor werkzaamheden 

waarbij blootstelling heeft plaatsgevonden aan thermische degradatieproducten van isocyanaten, 

zijn de piekconcentraties nooit hoger geweest dan 10 µg NCO/m3. Bij al deze werkzaamheden is de 

werkelijke blootstelling aan piekconcentraties veelal lager geweest door het gebruik van 

ademhalingsbescherming.   

3.3 Methode voor kwalitatieve schatting van dermale en orale blootstelling 

Op basis van informatie uit de beschikbaar gestelde documenten, de focusgroepgesprekken en 

relevante wetenschappelijke literatuur is een kwalitatieve inschatting gemaakt van de dermale en 

orale blootstelling aan isocyanaten. Voor functies met relevant geachte taken is ingeschat of directe 

huidblootstelling als gevolg van eigen activiteiten mogelijk is of dat geen sprake is van 

huidblootstelling. Voor orale blootstelling is eveneens op basis van de beschikbare informatie over de 

werkzaamheden en omstandigheden op de POMS-sites en literatuur ingeschat of dergelijke 

blootstelling aannemelijk wordt geacht. 
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4. Resultaten 

4.1 Indeling van functies in hoofdgroepen  

Bij een aantal werkzaamheden die plaatsvonden op de POMS-sites kan mogelijk blootstelling aan HDI 

relevant zijn geweest. Bij een deel van deze taken wordt gewerkt met HDI-bevattende verven. Bij een 

andere deel kan blootstelling aan thermische degradatieproducten van HDI hebben plaatsgevonden. 

Het gaat daarbij om de volgende taken. 

Werkzaamheden met HDI-bevattende verven: 

- Verfspuiten 

- Verf mengen 

- Schoonmaken verfspuit 

- Verf kwasten en rollen 

Werkzaamheden met blootstelling aan thermische degradatieproducten van HDI in geval het 

bewerkte materiaal behandeld was met HDI-bevattende verf: 

- Stralen 

- Slijpen 

- Schuren (flexen; met slijptol, haakse slijper, straalschijf, staalborstel bevestigd op 

boormachine, schuurmachine) 

- Lassen 

- Snijbranden 

In het chroom-6 onderzoek zijn alle werkzaamheden per functie in kaart gebracht (Van der Meer et 

al., 2018). Op basis van deze informatie zijn alle functies bij de POMS-sites ingedeeld in de volgende 4 

hoofdgroepen met verschillend profiel voor blootstelling aan HDI: 

Groep 1: Functie met directe blootstelling aan HDI tijdens het spuiten van polyurethaan verven. 

Deze functies worden onderscheiden van de andere functies omdat de blootstelling aan HDI 

tijdens het spuiten veel hoger is dan bij elk van de andere taken. De werkzaamheden verf 

mengen en schoonmaken verfspuit zijn direct gekoppeld aan het verfspuiten. 

Groep 2: Functies met directe blootstelling aan HDI tijdens andere taken dan verfspuiten. Hierbij 

is een onderverdeling gemaakt naar: 

• Groep 2A: werkzaamheden met HDI-bevattende verven (verf kwasten/rollen) en 

werkzaamheden met blootstelling aan thermische degradatieproducten van HDI (stralen, 

slijpen, schuren, lassen, snijbranden); 

• Groep 2B: werkzaamheden met blootstelling aan thermische degradatieproducten van 

HDI (stralen, slijpen, schuren, lassen, snijbranden). 

Groep 3: Functie met indirecte blootstelling aan HDI vlak na het spuiten van polyurethaan verven 

in de spuitcabine. 
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Groep 4: Functies zonder blootstelling aan HDI (geen directe blootstelling door werkzaamheden 

en verwaarloosbare achtergrondblootstelling). 

In Tabel 2 zijn voor de vier onderscheiden groepen de relevante POMS-functies weergegeven. Voor 

de functies met blootstelling (groep 1 t/m 3) is vervolgens de blootstelling gekwantificeerd voor elk 

van de POMS-sites (zie paragraaf 4.4).  

Tabel 2. Indeling functies naar relevantie HDI-blootstelling op basis van taken 

 

4.2 Gebruik van CARC bij NL-POMS  

Op de POMS-sites werd onder meer gewerkt met alkyd-verven en later met het CARC-verfsysteem 

(Chemical Agent Resistant Coating). Het CARC-verfsysteem bestond uit een combinatie van een 

voorbehandeling met een washprimer, een laag primer en een topcoating. CARC is een sterk 

verfproduct (topcoat) dat ervoor zorgt dat voertuigen beter bestand zijn tegen strijdgassen en tegen 

ontsmettingsmiddelen die gebruikt worden om restanten van strijdgassen te verwijderen.  

Door Heringa et al. (2018) is in kaart gebracht welke stoffen in CARC aanwezig waren. In Tabel 3 is op 

basis van deze rapportage het gebruik van CARC en de concentratie isocyanaten samengevat, 

gedurende de operationele POMS-periode. Hoewel verschillende producten zijn gebruikt, wordt door 

Heringa et al. (2018) geconstateerd dat de verschillen in CARC-samenstelling over de tijd en tussen 

fabrikanten niet groot is geweest. 

 

 

Groep 1 

(Directe 

blootstelling aan 

HDI tijdens het 
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Tabel 3. Gebruik van CARC op de NL-POMS-sites (bron: Heringa et al., 2018)  

1  Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er vóór 1986/1987 CARC werd gebruikt op de POMS-sites. Als dat al zo was dan moet dit de 
oplosmiddelgedragen twee-componenten coating (onder MIL-C-46168D) zijn geweest, maar er is geen informatie gevonden over welk 
specifiek product dit is geweest. 

2  Voor de periode 1987-1990 is de informatie over het gebruik van CARC op POMS tegenstrijdig, maar het lijkt aannemelijk dat er in ieder 
geval op POMS Eygelshoven en POMS Vriezenveen al gewerkt werd met CARC. Voor de periode vóór 1990 zijn twee-componenten CARC-
producten en de bijbehorende MSDS-en gevonden, die mogelijk op de POMS-sites zijn gebruikt vanaf 1987, maar bewijs daarvoor 
ontbreekt. 

3  Voor de periode 1990-2002 zijn diverse bewijzen gevonden voor het gebruik van een achttal één-component CARC-producten op de 
POMS-locaties, waar de MSDS-en voor konden worden gevonden. De verschillen in samenstelling van CARC in de tijd en tussen 
fabrikanten is niet groot. 

4  Voor de periode 2002-2006 zijn geen specifieke producten gevonden, maar zijn wel aanwijzingen, dat toen overgeschakeld werd op 
watergedragen CARC. Er zijn MSDS-en gevonden van na 2010, met samenstellingen waarvan is aangenomen dat die in de periode 2002-
2006 hetzelfde waren. De POMS-sites in Ter Apel en Coevorden waren toen al gesloten, respectievelijk in 1994 en 1998. 

 

In één van de beschikbare referenties wordt de invoering van CARC kort beschreven (ref R35). Medio 

1987 werd een project opgestart om gebruik van twee-componenten CARC te introduceren op de 

POMS-sites. De kosten voor aanpassing van de technische installatie om blootstelling aan emissie 

voldoende te kunnen beheersen werden echter dermate hoog ingeschat dat in februari 1989 van 

invoering werd afgezien. Aansluitend is door US Army verzocht over te gaan op gebruik van één-

component CARC. De invoering van deze één-component CARC wordt in mei 1990 genoemd in een 

schrijven van General Manager NL-POMS aan de afdeling INFRA waarbij wordt verzocht na te gaan of 

de situatie op de POMS-sites daartoe geschikt is (ref R24). Daarmee is niet gezegd dat CARC vóór 

1990 niet is gebruikt. In bovengenoemde referentie van 14 november 1990, een brief van het 

Managementteam NL-POMS aan de POMS-sites Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en 

Ter Apel, wordt namelijk melding gemaakt van een bindende uitspraak dat “tot op heden 

polyurethaanverf alleen handmatig verwerkt mag worden in de spuitcabine” (ref R35). Het spuiten 

van polyurethaanverf was verboden, maar niet de handmatige verwerking. Dit verbod zou sinds 1988 

door de General Manager POMS zijn uitgevaardigd (ref R57). Op basis van resultaten van uitgevoerde 

onderzoeken wordt op 14 november 1990 aangegeven dat de bestaande technische installatie voor 

alkydverf eveneens geschikt is voor verwerking van één-component CARC. Door het 

Managementteam NL-POMS wordt daarom op 14 november 1990 geadviseerd alle CARC-

verfwerkzaamheden in de spuitcabine uit te voeren, zowel spuiten als kwasten en rollen. Verder 

wordt handmatige verwerking alleen toegestaan in de afdeling Preservation in “zeer beperkte mate 

en bij hoge uitzondering”. Daarnaast dient finish-floc in het waterbassin onder de spuitcabine qua 

Tijdvak Product HDI-concentratie  
(% gewicht/gewicht) 

HDI-concentratie kant-en-klaar 
product (% gewicht/gewicht; 

berekend o.b.v. de 
mengverhouding) 

Vanaf 1984 
tot 19871 

Geen aanwijzingen voor 
gebruik CARC 

NVT NVT 

Vanaf 1987 
tot 19902 

2-componenten CARC, 
oplosmiddelgedragen 
 

Component B:  
1,6-HDI homopolymeer 90% 
HDI monomeer <1-75% 

Component A:B=4:1 
1,6-HDI homopolymeer 18% 
HDI monomeer <0,2-15% 

Vanaf 1990 
tot 20023 

1-component CARC, 
oplosmiddelgedragen 

HDI homopolymeer 20-40% 
HDI vrij monomeer 0,035-
0,05% 

HDI homopolymeer 20-40% 
HDI vrij monomeer 0,035-0,05% 

Vanaf 2002 
tot en met 
20064 
 

2-componenten CARC, 
watergedragen 

Component B:  
HDI homopolymeer 70-80% 
HDI vrij monomeer 0,15% 

Component A:B=1:1 
HDI homopolymeer 35-40% 
HDI vrij monomeer 0,075% 
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samenstelling te worden aangepast op polyurethaanverf. Daarmee was het verbod op het verspuiten 

van CARC opgeheven en werd het gebruik van oudere topcoatings verminderd (ref CM1, CM125). 

4.3 Beheersmaatregelen op de POMS-sites met relevantie voor HDI-blootstelling 

Op de verschillende POMS-sites zijn diverse beheersmaatregelen getroffen om de blootstelling aan 

stof en verfdampen te reduceren. Met name medio 2000 is door de organisatie proactief gehandeld 

en werd de infrastructuur verbeterd. In onderstaand overzicht wordt per site een beschrijving 

gegeven van de belangrijkste getroffen maatregelen die van invloed kunnen zijn geweest op de HDI-

blootstelling. In de beschrijvingen wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de terminologie zoals is 

gebruikt in de beschikbaar gestelde documenten en zijn bewust geen pogingen gedaan om de 

terminologie te uniformeren. 

4.3.1 Algemeen 

Eind oktober 1989 werden adviezen gegeven voor het reinigen van te schilderen oppervlakten (ref 

R10). De belangrijkste methoden om oude verflagen te verwijderen waren schuren en reinigen met 

oplosmiddelen. Er moest gebruik gemaakt worden van een masker voorzien van een stoffilter. Lassen 

en snijbranden mocht uitsluitend als het metaal blank geschuurd was. Ook de achterzijde van het te 

lassen/snijbranden metaal moest blank zijn. 

Op 22 mei 1990 is een brief door de General Manager NL-POMS verzonden aan INFRA over invoering 

van één-component polyurethaanverf ter vervanging van twee-componenten verf op alle POMS-sites 

met de vraag om aan te geven of de heersende omstandigheden hiervoor toereikend zijn (ref R24). In 

een bijlage bij de brief, gedateerd April 1990, werd het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij gebruik van deze verf door US Army uitvoerig beschreven en geadviseerd 

werd toe te zien op het gebruik van o.a. gelaatsmaskers. In dezelfde maand volgde een 

Memorandum van de US Army met informatie over maatregelen bij de invoering van CARC, zoals het 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, kleding, handschoenen en ventilatie, tijdens het 

spuiten, mengen en verdunnen van de verven in de spuitcabine en tijdens kwasten en rollen van de 

verf op de afdeling Preservation (ref R24). 

Eind 1990 vindt een wijziging plaats op de eerdere bindende uitspraak dat één-component 

polyurethaan verf slechts handmatig mocht worden verwerkt en alleen in de spuitcabines (ref R35). 

Het spuiten van deze verfsoort was vooralsnog verboden vanwege de onbekendheid met de nieuwe 

verfproducten en gekozen werd voor een voorzichtige opstelling. Door nieuwe inzichten werd dit 

standpunt gewijzigd en vanaf dat moment kon één-component polyurethaan verf industrieel worden 

verwerkt. Voorafgaand aan dit gewijzigde standpunt was een aantal zaken nader onderzocht. Zo 

moest de verfopslagruimte aan aanvullende voorzieningen zoals ventilatie gaan voldoen. Daarnaast 

werden criteria opgesteld voor de aanmaak van de hoeveelheid verf. Vanwege de 

producteigenschappen kon slechts een geringe hoeveelheid verf gelijktijdig worden verwerkt en 

aangemaakt. Op grond van de destijds beschikbare informatie werd door de General Manager 

geconcludeerd dat ‘de gestelde grenswaarden [voor isocyanaten] op de sites niet werden gehaald’. 

Dit onderwerp werd uitvoerig besproken en gekoppeld aan de geplande site uitbreidingen. De 

spuitcabines bleken in technische zin te voldoen voor het spuiten van polyurethaan verf. Als 

aanvulling op een goede technische installatie dienden de door de US voorgeschreven en geleverde 

persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig en consequent te worden toegepast, onder andere 
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schoeisel, kleding, handschoenen en luchtmaskers inclusief slangen. Doel was dat de verwerker van 

verf volkomen werd geïsoleerd van de ‘directe ongezonde werkomgeving’. Handmatig verven op de 

afdeling Preservation was in principe niet toegestaan, maar uitsluitend in de spuitcabine of in de 

buitenlucht. Dit had echter gevolgen voor de planning van het onderhoudsproces. Daarom werd 

gestreefd om een werkplek in Preservation technisch geschikt te maken voor het handmatig 

verwerken van verf. Tot die tijd werden verfwerkzaamheden op de afdeling Preservation in zeer 

beperkte mate en alleen als uitzondering toegestaan (ref R35).   

4.3.2 Brunssum 

Op de afdeling Preservation was een grote en een kleine straalcabine aanwezig, deze stonden in de 

werkplaats naast elkaar, maar waren bouwkundig gescheiden. Verder was één spuitcabine aanwezig. 

De afzuiging in de spuitcabine werd door de werknemers als onvoldoende ervaren. Begin jaren ’80 

was de toevoer van verse lucht te groot in verhouding tot de afzuiging waardoor er zoveel overdruk 

was dat spuitnevel en stof nauwelijks werden afgezogen. Omstreeks 1988 is een nieuwe afzuiging 

geïnstalleerd. De kwaliteit van de afzuiging werd hierdoor verbeterd. In de werkplaatsen was een 

luchtcirculatiesysteem aanwezig, waarbij een gedeelte van de lucht werd gerecirculeerd (ref R1545).  

Tijdens de focusgroepgesprekken kwam naar voren dat bij grote tijdsdruk de voertuigen vaak direct 

na het verfspuiten in de spuitcabine nog nat in de werkplaatsen en loodsen werden opgeslagen, 

bijvoorbeeld in 1990-1991, 1998 en 2001, waarbij tevens de spuitcabine soms openstond tijdens het 

spuiten. Bij bezetting van de spuitcabine werden grote oppervlakten van de voertuigen met kwast en 

roller in de werkplaats geschilderd. Persoonlijke beschermingsmiddelen werden daarbij niet gebruikt. 

Rond 1989 werd een mondkapje (3M) beschikbaar gesteld (Gespreksverslag POMS-site Brunssum: 

sessie 1).  

Medio 2000 vond in het kader van de RI&E een rondgang op de locatie plaats. Hierbij werd 

geconstateerd dat er in de buitenlucht een werkplek was gecreëerd voor het schuren en spuiten 

(spuitbussen) van kleine voorwerpen. Er was sprake van een geïmproviseerde werkplek, goede 

voorzieningen ontbraken. Voor deze werkzaamheden beschikten werknemers over een 

halfgelaatsmasker (FFP3), maar het is niet bekend of deze ook daadwerkelijk werd gedragen (ref 

R653 en R660).  

Begin 2001 volgt opnieuw een site-bezoek (ref R933). Geconstateerd werd dat op de afdelingen 

Preservation, Tracks, Wheels en Engineer schuurwerkzaamheden met een schuurmachine zonder 

bronafzuiging plaatsvonden. Ook slijpwerkzaamheden met een slijptol werden uitgevoerd zonder 

bronafzuiging. In het verslag van het site-bezoek wordt beschreven dat laswerkzaamheden alleen 

plaatsvonden als de verf van het plaatwerk was verwijderd. Volgens de medewerkers werd echter 

ook frequent gelast aan geverfde materialen. Dit gold ook voor snijbranden (Gespreksverslag POMS-

site Brunssum, sessie 2). Op de afdeling Engineer was bronafzuiging aanwezig om de lasdampen af te 

voeren. Op lastig bereikbare plaatsen was de werking van de afzuiging echter verminderd (ref R933). 

4.3.3 Vriezenveen 

In oktober 1989 is een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden tijdens het werken met 

CARC-verven (ref R35). Tijdens het onderzoek werd geconstateerd dat een aantal voorzieningen in de 

werkplaats van de afdeling Preservation ontbraken of onvoldoende waren, zoals adequate afzuiging. 
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Verder bleek tijdens het onderzoek dat de werknemers zeer intensief met kwast en roller de CARC-

verven verwerkten (ook grote oppervlakten), waardoor er feitelijk van “spot painten” geen sprake 

meer was. Geadviseerd werd het verven met CARC te scheiden van de overige 

preserveerwerkzaamheden. Verder werd geconstateerd dat een geschikte verfaanmaakruimte 

ontbrak. De algemene ventilatie van de afdeling Preservation was onvoldoende voor deze 

werkzaamheden en geadviseerd werd om deze situatie te verbeteren. Ook volgde een dringend 

advies om de ventilatie van de afdeling Preservation zodanig in te stellen dat lucht niet meer werd 

gerecirculeerd (ref R18). 

POMS-medewerkers gaven aan dat in de jaren ’90, voordat men ging lassen eerst de verf verwijderd 

moest worden (Gespreksverslag POMS Vriezenveen: sessie 3). 

Een document uit 1992 maakt melding van klachten over CARC-lucht in de afdeling Preservation 

tijdens “spot paint” werkzaamheden met CARC in de spuitcabine (ref R70). De 

luchtbehandelingsinstallatie in de shop stond voor een groot gedeelte op recirculatielucht. De 

instelling werd veranderd waardoor vanaf dat moment uitsluitend 100% buitenlucht werd 

ingeblazen. Ook het toerental van de afzuigventilatoren in het dak werd opgevoerd. Het werd niet 

aannemelijk geacht dat afgevoerde lucht uit de spuitcabine via de aanzuiging van de 

luchtbehandelingskast in de shop terecht zou komen vanwege de hoogte van de dakafvoeren. 

De doorlooptijd in de spuitcabine was tijdens drukke perioden kort, voertuigen stonden vaak nog nat 

in de loodsen en op verschillende werkplekken uit te dampen, terwijl montage werkzaamheden 

reeds plaatsvonden. Bij de overschakeling naar CARC vonden de verfwerkzaamheden zoveel mogelijk 

buiten plaats. Echter, in de praktijk liep dit wel eens anders en werd ook binnen geverfd 

(bijvoorbeeld in de winterperiode) (Gespreksverslag POMS Vriezenveen: sessie 1, 2 en 3). 

Medio 1999 werden de bestaande verfspuiten vervangen door verfspuiten met een HVLP-systeem 

(High Volume, Low Pressure) (ref CM516). Het is niet bekend of dit ook voor de andere locaties gold.  

De Safety Specialist meldde tijdens zijn rondgang dat de spuitcabinedeur meer open dan dicht stond 

als deze in gebruik was. 

Medewerkers van de POMS-locatie Vriezenveen gaven aan dat per dag circa 2-4 bussen met verf 

werden verbruikt (20 liter per bus), door twee spuiters (Gespreksverslag POMS Vriezenveen: sessie 

1). Het aanmaken van de verf vond plaats in de spuitcabine, omdat hier afzuiging aanwezig was 

(literatuur gaf ook aan dat een geschikte verfaanmaakruimte ontbrak, zie hierboven). Tijdens het 

aanmaken werden geen persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen, omdat de werking van de 

afzuiging door de spuiters als voldoende werd ervaren. Na afloop van het spuiten werden de slang en 

het spuitpistool schoongemaakt met thinner. Er was een installatie (een bak met thinner) om de 

pistolen schoon te maken met een borstel; hierin werden ook de pistolen te drogen gehangen. 

Halverwege de jaren ’90 volgde een gesloten reiniger voor het schoonmaken van de spuitpistolen. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen werden bij deze schoonmaakwerkzaamheden niet gedragen, 

uitgezonderd het gebruik van handschoenen.  

Rond 1998 werd op de afdeling Wheels een afzuigarm geplaatst ter verbetering van de 

lasdampafzuiging. Medio 1999 zijn in het kader van blootstelling aan chroom-6 adviezen gegeven 

met betrekking tot het schuren, slijpen en andere verspanende werkzaamheden in de verschillende 

werkplaatsen (ref R445). De adviezen hadden betrekking op Vriezenveen maar werden representatief 
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geacht voor alle POMS-sites. De adviezen betroffen o.a. dat men schuren en slijpen alleen in de 

buitenlucht mag uitvoeren, het toepassen van bronafzuiging, zoals machines met geïntegreerde 

stofafzuiging, het creëren van aparte werkruimtes voor verspanende werkzaamheden en de 

verplichting om een volgelaatsmasker met P3 SL stoffilter te dragen tijdens verspanende 

werkzaamheden en gebruik daarvan te beperken tot 1 uur door middel van taakroulatie. 

Schuurwerkzaamheden, zowel handmatig als met een schuurmachine, als ook slijpwerkzaamheden 

werden uitgevoerd zonder bronafzuiging. Geconstateerd werd dat laswerkzaamheden alleen 

plaatsvonden als de verf van het plaatwerk was verwijderd. Ook bleken de werknemers niet of 

nauwelijks gebruik te maken van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, met name 

het dragen van ademhalingsbescherming was een punt van aandacht (ref R442 en R933). 

Geadviseerd werd om een strikter hygiëne regime in te voeren. 

Op de afdeling Engineer was bronafzuiging aanwezig om de lasdampen af te voeren. Op lastig 

bereikbare plaatsen kon de afzuiging niet vlakbij de laswerkzaamheden worden gepositioneerd, 

waardoor de werking van de afzuiging werd verminderd (ref R464). 

Bij de Lasshop van de afdeling Trade Shop werd in 1992/1993 mobiele afzuiging geplaatst. Het ARBO-

jaarverslag van Vriezenveen uit 2001 meldt dat in de twee laswerkplaatsen de afzuiging was 

aangepast (ref R638 en R920). Zo werden op de afdeling Engineer bij de Lasshop extra afzuigarmen 

met filterkasten geplaatst en werd een extra slijptafel met afzuiging geïnstalleerd. Daarnaast werden 

mobiele afzuigunits voor lasdampen aangepast, zonder specificering van deze aanpassing. 

Door de aanschaf van nieuwe filtersets in 2001 werd de ademlucht in de helmen van de spuiters en 

stralers verbeterd. Ook werd een luchtdouche geplaatst. Bij het verlaten van de straalcabine, voor 

het betreden van de werkplaats van de afdeling Preservation, werd de werkkleding in de luchtdouche 

schoongespoten (ref R638, R920 en R933). 

4.3.4 Ter Apel 

Voor de site Ter Apel is weinig informatie over beheersmaatregelen beschikbaar. Er waren twee 

straalcabines en twee spuitcabines in gebruik. Tijdens de focusgroepgesprekken werd gemeld dat het 

uitdampen van de voertuigen in de spuitcabine plaatsvond, maar soms vond dit ook plaats in de 

loods. Tussen de kleine en grote spuitcabine stond een tafel waar verf werd aangemaakt (zonder 

afzuiging). Hier werden ook de spuitpistolen schoongemaakt (Gespreksverslag POMS Ter Apel: sessie 

1 en 2). Begin jaren ’90 werd een afgesloten kastje voor het reinigen van de verfspuiten 

geïntroduceerd. De slangen moesten alsnog apart worden schoongemaakt (Gespreksverslag POMS 

Ter Apel: sessie 1). Tevens werd gemeld dat in de eerste periode geen afzuiging tijdens het lassen 

aanwezig was. Medio 1991/1992 kreeg de laswerkplaats een mobiel lasapparaat met afzuiging. 

Dagelijks werd geslepen en gelast, ook aan materieel waarop de verflagen nog aanwezig waren. Er 

werd gelast in kleine moeilijk te bereiken ruimten. Ook hierbij werd geen afzuiging of 

adembescherming gebruikt (Gespreksverslag POMS Ter Apel: sessie 1 en 2).  

4.3.5 Coevorden 

Medewerkers gaven tijdens de focusgroepgesprekken aan dat het mengen van de verf plaatsvond in 

de cabine (Gespreksverslag POMS Coevorden: sessie 1). Het reinigen van de spuit werd gedaan in de 

spuitcabine in een bak met thinner met een kwast en door middel van doorspuiten. Bij deze 
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werkzaamheden werd adembescherming gebruikt. Bij de introductie van CARC werd voorgeschreven 

dat het openen van potjes, het mengen van de verf en het verven in de cabine plaats moest vinden. 

Later is dat versoepeld en werden deze werkzaamheden ook buiten gedaan en werd binnen geroerd; 

dit gebeurde wel met een gelaatsmasker (type masker niet nader gespecificeerd). 

Vanwege de beperkte capaciteit van de spuitcabine op de site (begin 1999), werden “spot paint” 

werkzaamheden steeds vaker in de werkplaats verricht in plaats van in de spuitcabine zoals was 

voorgeschreven (ref R432). Aldus de rapportage werden deze werkzaamheden zeer regelmatig 

uitgevoerd waarbij het niet alleen kleine oppervlakten betrof. Door Arboteam Oost werd geadviseerd 

om de “spot paint” werkzaamheden in de werkplaats te stoppen. Daarnaast moest men de 

verfwerkzaamheden van de andere werkzaamheden scheiden en dienden goede 

ventilatievoorzieningen (bijvoorbeeld een extra spuitcabine) te worden geïnstalleerd. Deze adviezen 

werden begin 1999 gegeven; het is onbekend welke adviezen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

Door de monteurs van de afdeling Wheels werd de verf bij de afdeling Preservation gehaald en op de 

eigen afdeling gemengd (Gespreksverslag POMS Coevorden: sessie 2). Vaak stonden de verfblikken 

langere tijd open (niet van toepassing op twee-componentenverf). Een verfaanmaakruimte bij 

Preservation werd pas jaren later in gebruik genomen. Ook de monteurs van Wheels maakten 

hiervan gebruik. 

4.3.6 Eygelshoven 

De straal- en spuitcabine waren bouwkundig gescheiden van de werkplaats. Regelmatig werd met 

twee spuiters in de spuitcabine gewerkt. Twee voertuigen pasten samen in de spuitcabine, zodat 

beide voertuigen tegelijkertijd konden worden gespoten (ref CM943). De CARC werd in een machine 

gedaan om te mengen; in de spuitcabine werd de verf verder verdund. Sommige werknemers 

verdunden op de tafel, buiten de cabine. Bij het reinigen van de spuit werd de spuit helemaal uit 

elkaar gehaald en doorgespoten. Voor het schoonmaken van de verfspuit werd rond 1995 een 

thinnerbak geplaatst. Boven deze thinnerbak ontbrak afzuiging om eventuele dampen af te voeren 

(ref CM943). Men liet de spuit een dag staan in deze thinnerbak. Adembescherming werd hierbij niet 

gedragen, wel werden handschoenen gebruikt (Gespreksverslag POMS-site Eygelshoven: sessie 1). 

Op de afdelingen Preservation, Tracks, Wheels en Engineer werden schuurwerkzaamheden zowel 

handmatig als met een schuurmachine zonder bronafzuiging uitgevoerd. Ook slijpwerkzaamheden 

met een slijptol werden uitgevoerd zonder bronafzuiging. Laswerkzaamheden vonden alleen plaats 

als de verf van het plaatwerk was verwijderd. Op de afdeling Engineer was bronafzuiging aanwezig 

om de lasdampen af te voeren. Op lastig bereikbare plaatsen was de werking van de afzuiging echter 

verminderd (ref R933).  

4.3.7 Werkinstructies en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

Hieronder wordt alle beschikbare documentatie rondom het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen samengevat. In Bijlage A is tevens een chronologisch overzicht van alle 

werkinstructies in tabelvorm opgenomen. 

Vanaf het begin van NL-POMS waren werkinstructies aanwezig. In augustus 1989/februari 1990 werd 

op de site Eygelshoven de eerste werkinstructie voor het gebruik van CARC geïntroduceerd (ref CM1, 

CM943). Bij straal- en spuitactiviteiten dienden de werknemers gebruik te maken van 
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ademhalingsbescherming of adequate bronafzuiging. Het spuiten van CARC door middel van 

spuitbussen was niet aan de orde. Alleen “spotpainten” met een roller of kwast voor kleine 

oppervlakten (0,25 m2) was toegestaan. Laswerkzaamheden aan metalen met een CARC-laag 

mochten alleen uitgevoerd worden met ademhalingsbescherming of bronafzuiging 

Het ARBO-platform stelde in 1991 werkinstructies op geldend voor alle POMS-sites, onder andere 

gericht op hoe om te gaan met CARC (ref R55). Voor het stralen en spuiten moest men een verse 

luchtkap met overdruk gebruiken. Alle verfwerkzaamheden met CARC dienden in de spuitcabine te 

worden uitgevoerd met gebruik van adembescherming en de ventilatie dient na de werkzaamheden 

30 minuten aan te blijven om dampen af te voeren (ref R59). Voor het “spotpainten” werd een 

halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker of een verse luchtkap aanbevolen. Uit de gesprekken bleek dat 

in de praktijk op de verschillende sites een halfgelaatsmasker werd gebruikt. Tijdens het schuren 

diende men zich tegen stofblootstelling te beschermen door middel van een stofmasker (P2) (Ref 

R55). Volgens een Werkvoorschrift uit 1991 werd lassen, branden en vlamsnijden aan met CARC-

behandelde oppervlakten verboden, zonder eerst de CARC door middel van stralen in de straalcabine 

te verwijderen waarbij gebruik moet worden gemaakt van verse luchtkap met overdruk. 

In de RI&E-rapportage (1995) van de site Vriezenveen is per functie een opsomming gegeven van de 

persoonlijke beschermingsmiddelen (ref R159). Aan de monteurs van de afdelingen Preservation, 

Tracks, Wheels en Engineer werd adembescherming beschikbaar gesteld. Dit gold ook voor de 

meewerkend voormannen van de betreffende afdelingen. Ook de lassers in de afdelingen Engineer 

en Trade Shop kregen ademhalingsbescherming. Het type ademhalingsbescherming is in deze 

rapportage niet nader gespecificeerd. 

In 2000 werden de werkinstructies vervangen door WAM-instructies (Werkinstructie Arbo en Milieu). 

Voor het stralen, spuiten en “spotpainten” beschreven de werkinstructies vergelijkbare 

adembescherming als in voorgaande jaren (ref R674 t/m R684). Hier werd aan toegevoegd dat bij het 

“spotpainten” in de voertuigen de werknemers gebruik moesten maken van een verse luchtkap.  

Bij schuren, branden en slijpen diende een gelaatsmasker met P3-filter gebruikt te worden. Dit gold 

voor de werknemers werkzaam op de afdelingen Preservation, Tracks, Wheels, Engineer en in de 

Trade Shop (ref R683, 2000). 

Voor laswerkzaamheden was een aparte werkinstructie opgesteld in 2000 (ref R677). Indien tijdens 

het lassen geen gebruik gemaakt kon worden van puntafzuiging, moest men een gelaatsmasker 

gedragen. Dit gelaatsmasker moest zijn voorzien van een P3-stoffilter aangevuld met een gasfilter B. 

In 2005 werden de WAM-instructies vernieuwd (ref R1553 t/m R1557 en CM1329). Ademhalings-

beschermingsmiddelen werden verplicht gesteld, daar waar overmatig hinderlijke of voor de 

gezondheid schadelijke concentraties van luchtverontreiniging aanwezig waren of konden ontstaan, 

onder andere door CARC, tijdens de werkzaamheden in spuit- en straalcabine, maar ook in de 

laswerkplaats.  

Bij voorkeur werden alle verfwerkzaamheden, ook die met kwast/roller, in de spuitcabine uitgevoerd. 

Het was echter nog steeds toegestaan om het “spotpainten” met de kwast ook in de afdeling 

Preservation (met geopende deuren) of in de buitenlucht te verrichten. De werknemers moesten 

hierbij dan wel een gelaatsmasker dragen (ref R1555, 2005). 
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Vanaf 2005 nam het aantal werkzaamheden waarbij werknemers verplicht waren om 

ademhalingsbescherming te dragen, toe. Bij het schuren, slijpen, polijsten, klinken en boren diende 

men, naast het gebruik van bronafzuiging, ook een gelaatsmasker met een P3- of P3SL-filter te 

gebruiken, aangevuld met gasfilter B in de laswerkplaats (ref R1555). 

Bovengenoemde werkinstructies laten zien dat persoonlijke beschermingsmiddelen en met name 

ademhalingsbescherming, beschikbaar zouden moeten zijn en gebruikt zouden moeten worden sinds 

1989 voor verschillende werkzaamheden en functies. Uit de beschikbare referenties en tijdens de 

focusgroepgesprekken bleek echter dat vaak onvoldoende ademhalingsbeschermingsmiddelen 

beschikbaar waren en, indien wel aanwezig, deze niet altijd werden gebruikt bij relevante 

werkzaamheden. De Safety Specialist die op de site aanwezig was, inspecteerde op het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen en adviseerde hierover. Dat hierop werd gecontroleerd blijkt 

onder andere uit een waarschuwing voor de afdeling Preservation (ref R153, 1995). Ook in de RI&E-

rapportage uit 1995 werd gemeld dat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aandacht 

verdiende (ref R159). In 1999 en 2001 maakte de Safety Specialist een rondgang op de site 

Vriezenveen en constateerde dat twee werknemers in de spuitcabine verf aan het mengen waren 

zonder gebruik van adembescherming (ref CM513 en CM516). Ook droeg de spuiter een 

halfgelaatsmasker in plaats van een verse luchtkap tijdens het spuiten. Verder was de lasser van de 

afdeling Trade Shop aan het lassen zonder gebruik van afzuiging of adembescherming (ref CM517). 

De specificatie van gebruikte adembescherming laat verder te wensen over. Bij het verwerken van 

HDI-bevattende verf had een AB filter (zowel tegen organische oplosmiddelen als tegen isocyanaten) 

gebruikt moeten worden in combinatie met P2 (tegen aerosolen). De vraag is of die combinatie 

daadwerkelijk is gebruikt. 

4.4 Inhalatoire blootstelling aan HDI 

Op basis van de focusgroepgesprekken en de bestudeerde documenten is inzicht gekregen in 

frequentie en duur van taken waarbij mogelijk blootstelling aan HDI heeft kunnen plaatsvinden. Ook 

is informatie verzameld over de aanwezigheid van beheersmaatregelen en persoonlijke 

ademhalingsbeschermingsmiddelen (PBM). Dit is in detail beschreven in Van der Meer et al. (2018). 

Deze informatie, vastgelegd in een matrix per POMS-site, is gecombineerd met de mediane 

concentratie van de detecteerbare blootstelling aan HDI tijdens een bepaalde taak met bijbehorende 

percentage van de metingen boven de detectiegrens zoals gemeten door Pronk (2007) en de 

effectiviteit van aanwezige beheersmaatregelen, om te komen tot een kwantitatieve schatting van de 

blootstelling (zie ook paragraaf 3.2). Hierbij is de blootstelling aan HDI voor alle functies geschat 

zowel met als zonder het gebruik van aanwezige dan wel voorgeschreven PBM. Dit is gedaan omdat 

uit de focusgroepgesprekken en ook de documenten herhaaldelijk bleek dat beschikbaarheid en 

gebruik van PBM niet eenduidig en sterk functie- en persoonsafhankelijk was. 

De mediane blootstelling tijdens het verfspuiten zoals vermeld in Tabel 1 betreft een situatie met 

gebruik van een spuitcabine. Ook bij de POMS-sites werd gebruik gemaakt van een spuitcabine. Bij 

het berekenen van de kwantitatieve blootstelling op de POMS-sites is daarom geen aanvullende 

protectiefactor toegepast voor genomen technische maatregelen (i.e. spuitcabine) tijdens het 

verfspuiten, alleen voor gebruik van PBM. 
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De berekeningen zijn per POMS-site per jaar uitgevoerd voor functies met een veronderstelde directe 

blootstelling (groep 1 en 2, zie paragraaf 4.1). De resultaten per POMS-site per jaar staan in Bijlage C. 

In Figuur 1 is de blootstelling van zeven direct blootgestelde functies weergegeven die op alle POMS-

sites voorkwamen. De blootstelling is gepresenteerd als mediaan van de maximale (bovenste figuur 

A) en minimale schattingen (onderste figuur B) per functie over alle POMS-sites. Het enige verschil 

tussen figuur A en B is dus het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij de minimale 

schatting is uitgegaan van consequent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het 

gebruik van beheersmaatregelen, indien van toepassing. Bij de maximale schatting is eveneens 

uitgegaan van het gebruik van beheersmaatregelen, indien van toepassing, maar zonder gebruik van 

PBM. In de beschikbare documenten en tijdens de focusgroepgesprekken werd aangegeven dat 

PBM’s niet altijd beschikbaar waren en dat gebruik niet consequent plaatsvond, behalve door stralers 

en spuiters. Verder is niet bekend of altijd de juiste adembescherming is gebruikt om voldoende 

bescherming te kunnen bieden voor blootstelling aan isocyanaten. 

A. Maximale blootstelling (zonder persoonlijke beschermingsmaatregelen) 

 
B. Minimale blootstelling (met persoonlijke beschermingsmaatregelen) 

 
Figuur 1  Mediane kwantitatieve schatting (µg NCO/m3) van de maximale (A; zonder PBM) en 

minimale (B; met PBM) blootstelling aan HDI voor 7 direct blootgestelde functies 
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De meewerkend voorman uit groep 2A is niet weergegeven in Figuur 1. De blootstelling voor deze 

functie wordt ingeschat op 50% van de blootstelling van de monteur of preserveerder werkzaam op 

de desbetreffende afdeling (Van der Meer et al., 2018). 

In Figuur 2 staan de schattingen voor de Trade Shop functies die alleen voorkwamen op de POMS-

locatie in Vriezenveen waar de maximale blootstelling gelijk is geweest aan de minimale blootstelling. 

Hoewel gebruik van PBM’s deels relevant is geweest voor deze functies is het verschil tussen de 

berekende minimale en maximale blootstelling uiterst gering gegeven de zeer korte duur van taken 

met blootstelling. 

 
Figuur 2 Mediane kwantitatieve schatting (µg NCO/m3) van de blootstelling aan HDI voor 3 

direct blootgestelde functies Trade Shop Vriezenveen 
 

Uit Figuur 1 blijkt dat de blootstelling aan HDI op de POMS-sites vooral van belang was voor de 

spuiters, maar dat de geschatte blootstelling door de aanwezigheid en het gebruik van adequate 

beheersmaatregelen en adembescherming, dat wil zeggen cabines met afzuiging en 

halfgelaatsmaskers, gevolgd door perslucht aangedreven maskers, onder de 10 µg NCO/m3 is 

gebleven. Voor de stralers is eveneens aannemelijk dat het minimale blootstellingsscenario van 

toepassing is vanwege consequent gebruik van aanwezige beheersmaatregelen. Voor alle andere 

direct blootgestelde functies was de blootstelling (ruim) onder de 1 µg NCO/m3 of zelfs 0,1 µg 

NCO/m3 of minder bij consequent gebruik van aanwezige PBM (Figuren 1 en 2).  

De figuren geven de mediane blootstelling per functie over de in het desbetreffende jaar aanwezige 

POMS-sites. Het onregelmatige verloop van de geschatte mediane blootstelling heeft met name te 

maken met de eerdere sluiting van sommige POMS-sites, waardoor de mediane blootstelling voor de 

nog operationele POMS-sites kan veranderen, bijvoorbeeld zichtbaar voor de monteur Wheels in 

figuur 1A; door sluiting van een site waar de blootstelling lager was ingeschat, stijgt de mediane 

blootstelling. Tevens is variatie in de mediane blootstelling zichtbaar in de figuren door veranderde 

omstandigheden, zoals de invoering van het gebruik van adembescherming bij spotpainten, 

verbeterde adembescherming (perslucht aangedreven masker) tijdens verfspuiten en stralen vanaf 

1991 en de invoering van lokale afzuiging tijdens slijpen en schuren vanaf 1999. In deze gevallen 

betreft het een verlaging van de blootstelling.  
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In de figuren is de blootstelling slechts tot 2004 weergegeven, daarna was alleen de locatie 

Eygelshoven nog operationeel. Op die locatie heeft tot sluiting in 2006 nog blootstelling aan 

isocyanaten kunnen plaatsvinden, die vergelijkbaar was met de blootstelling ter plekke in 2004 

omdat geen verdere wijzigingen in de omstandigheden zijn doorgevoerd. 

Naast de direct blootgestelde functies is de Quality Inspector als enige functie mogelijk regelmatig 

indirect blootgesteld geweest aan isocyanaten. De blootstelling van de Quality Inspector wordt 

veroorzaakt door inspecties van materieel in de spuitcabine direct na afloop van de 

spuitwerkzaamheden. Geschat wordt dat de blootstelling vergelijkbaar is met de taak 

Preparatory/Finishing work in de spuitafdeling zoals bemeten door Pronk (2007). Daarvan uitgaande 

wordt de blootstelling voor de Quality Inspector, rekening houdend met duur en frequentie van 

aanwezigheid in de spuitcabine, geschat op maximaal 0,04 µg NCO/m3. 

4.5 Dermale en orale blootstelling aan HDI 

Systemische opname van HDI kan naast inhalatoir, tevens dermaal en oraal plaatsvinden. Door Pronk 

(2007) is onderzoek gedaan naar zowel inhalatoire, dermale als interne blootstelling aan HDI tijdens 

vergelijkbare activiteiten als op de POMS-locaties. De uitgevoerde metingen in 

autoschadeherstelbedrijven en bij industriële verfspuiterijen gaven aan dat directe handelingen met 

PU-verven tot de hoogste dermale blootstelling leiden; dit betreft zowel het verfspuiten, het reinigen 

van spuitpistolen als het mengen van verf. Er werd daarbij een positief verband aangetoond tussen 

inhalatoire en dermale blootstelling, mogelijk verklaard door depositie op de huid van gevormde 

aerosolen. Ook spatten en knoeien en contact met PU-gecoate oppervlakten heeft kunnen leiden tot 

huidblootstelling. Niet bij alle werknemers werd HDI aangetoond op de huid na het verfspuiten; dit 

gold voor 42% van de spuiters in de autoschadeherstelbranche en voor 90% van de spuiters in 

industriële spuitbedrijven. Het kwasten en rollen van PU-verf leidde in 90% van de metingen tot 

aantoonbare huidblootstelling aan HDI. Liu et al. (2007) toonde in autoschadeherstelbedrijven 

dermale blootstelling aan met behulp van een kleur-indicator test voor alifatische isocyanaten, met 

name tijdens het verfspuiten (45% positieve monsters) en mengen van verf (tot 75% positieve 

monsters voor primer), zelfs ook onder de handschoenen en in de nek en op het gezicht. 

Met biomonitoring werd door Pronk (2007) aangetoond dat van alle onderzochte werknemers in 

autoschadeherstelbedrijven en industriële spuiterijen respectievelijk 36% en 10% positief testte op 

HDA in de urine, een metaboliet van HDI. In beide sectoren was 25% van de spuiters positief. 

Mogelijk is dit percentage relatief laag door adequate PBM. Ook wordt HDA wel een goede merker 

geacht voor HDI-monomeren, maar niet voor HDI-oligomeren. De interne blootstelling aan 

isocyanaten op basis van alleen HDA kan zijn onderschat. Verder is de variatie in metabolisme een 

belangrijke factor voor verschillen in HDA-concentraties tussen personen. Ook door o.a. Williams et 

al. (1999) en Gaines et al. (2010) werd HDA aangetoond in urine van autospuiters. Williams et al. 

(1999) detecteerde HDA ondanks gebruik van adembescherming in een spuitcabine. Gaines et al. 

(2010) vond voor verfspuiters in de autoschadeherstelsector een significant verband tussen 

inhalatoire en dermale blootstelling aan isocyanaten en de concentratie HDA in urine.  

Opmerkelijk is dat ook in de urine van niet-verfspuiters HDA aantoonbaar was (Pronk, 2007). Deze 

werknemers zijn mogelijk blootgesteld tijdens spuitwerkzaamheden door collega’s buiten de 

spuitcabine of ten tijde dat de spuitcabine werd geopend nadat de verfspuiter klaar was. Ook 

blootstelling aan gecontamineerd stof en thermische degradatieproducten, mogelijk ontstaan tijdens 
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schuren en lassen, kunnen hebben bijgedragen aan de blootstelling. Op de POMS-sites wordt deze 

vorm van blootstelling niet aannemelijk geacht door een grotere afstand tussen taken en 

medewerkers in vergelijking met autoschadeherstelbedrijven. 

Hoewel tijdens het lassen geen dermale blootstelling werd aangetoond, was wel bij 50% van de 

werkers HDA aanwezig in de urine na het lassen in autoschadeherstelbedrijven. Inhalatoire 

blootstelling lijkt daarvoor de belangrijkste bron, direct door het lassen, maar mogelijk ook door 

activiteiten van collega’s. 

Het is aannemelijk dat functies met blootstelling aan oplosmiddelen, het frequent gebruik van 

(industriële) zepen, het niet (kunnen) gebruiken van handschoenen bij machinale bewerkingen zoals 

schuurwerkzaamheden aanleiding heeft gegeven tot hogere opname van HDI door de huid (Pronk, 

2007). Dergelijke omstandigheden zijn ook op de POMS-sites van toepassing. 

In verschillende werkinstructies en documenten staat vermeld dat POMS-medewerkers instructie 

kregen om hun handen te wassen voorafgaand aan eten, drinken en roken (Van der Meer et al., 

2018). Het was tevens verboden om in de spuit- en straalcabines en de werkplaatsen te eten, drinken 

en roken. Daarnaast was het niet toegestaan om met werkkleding in de kantine te eten. Het is niet 

geheel duidelijk in hoeverre dit consequent werd opgevolgd. In ieder geval gaven de medewerkers 

van meerdere POMS-sites in de focusgroepgesprekken aan dat er in de praktijk op de werkplek of in 

de gangen van de werkplaatsen in werkkleding koffie werd gedronken of gegeten. Ook ging men in 

(vervuilde) werkkleding naar de kantine om te eten of werd geluncht op de banken welke in de 

gangen van de werkplaatsen waren opgesteld. Dit werd gemeld voor de afdelingen Preservation, 

Tracks en Wheels. Door de verfspuiters en stralers werd aangegeven dat zij werkkleding en PBM 

uitdeden direct nadat de werkzaamheden waren afgerond. Orale opname van HDI-houdende 

stofdeeltjes in en nabij afdelingen waar PU-gecoate oppervlakten werden bewerkt, wordt 

desondanks, niet aannemelijk geacht. De belangrijkste reden daarvoor is de reactiviteit van de 

isocyanaten, de reactieve N=C=O-groep, die direct zal reageren bij contact met vocht, ofwel uit de 

lucht (dit is ook de basis van de werking van de één-componenten CARC), ofwel met vocht uit de huid 

bij dermale blootstelling. Directe blootstelling via de luchtwegen of via de huid is plausibel omdat de 

blootstelling in dat geval het directe gevolg is van de eigen werkzaamheden. Orale blootstelling kan 

optreden door secundaire blootstelling als gevolg van beperkte hygiëne (eten of drinken op de 

werkplek) of door hand-mond contact bij vervuilde handen. De kans dat daarbij blootstelling 

plaatsvindt aan reactieve N=C=O-groepen wordt onwaarschijnlijk geacht omdat deze al hebben 

gereageerd. Uit metingen blijkt verder dat HDI-houdend stof met name zeer dichtbij de bron wordt 

gemeten tijdens slijpen en snijden, terwijl al een sterke afname plaatsvindt op korte afstand van de 

bron, met een gemiddelde detectie van 5% van de bronconcentratie in de ademzone en 2,5% op 2 

meter afstand van de bron (Boutin et al., 2006). Hoewel dit laatste een indirect argument betreft, 

geeft het wel aan dat indirecte orale blootstelling aan isocyanaten door contact met stof uit de 

omgeving, kleding of oppervlakken als niet aannemelijk moet worden beschouwd.  

Op basis van de wetenschappelijke literatuur is duidelijk dat dermale blootstelling aan isocyanaten 

tijdens diverse taken op de POMS-sites kan hebben plaatsgevonden. Een kwantitatieve schatting van 

de dermale blootstelling aan HDI is op basis van de beperkte, beschikbare gegevens echter niet te 

maken, wel kan een kwalitatieve inschatting worden gemaakt (Tabel 4). Alleen taken waarbij HDI-

blootstelling mogelijk is worden voor de dermale blootstelling relevant geacht. Deze taken zijn 
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verfspuiten, mengen van verf, reinigen van spuitpistolen, kwasten en rollen van verf (spotpaint), en 

machinale bewerkingen van PU-gecoate oppervlakken zoals lassen, stralen, snijbranden, slijpen en 

machinaal schuren. 

Uitgangspunt voor de kwalitatieve schatting van de dermale blootstelling is dat met PU-houdende 

coatings werd gewerkt bij verfwerkzaamheden, dat HDI-houdend stof is vrijgekomen bij het stralen 

en bewerken van gecoate oppervlakken, en dat thermische degradatieproducten van HDI zijn 

vrijgekomen tijdens lassen en snijbranden. 

Tabel 4. Kwalitatieve schatting van de dermale HDI-blootstelling voor verschillende functies bij 
de onderscheiden groepen van medewerkers op POMS-locaties 

Groep Functie Dermale blootstelling1 

1 Spuiter (afd. Preservation) Ja 

2A Preserveerder (afd. Preservation) Ja 

Monteur (afd. Engineer, Wheels, Tracks) Ja 

Metal worker, technician (afd. Trade Shop2) Ja 

Meewerkend voorman3 (afd. Preservation, 
Engineer, Tracks, Wheels) 

Ja 

2B Lasser (afd. Engineer, Trade Shop) Nee 

Straler (afd. Preservation) Nee 

3 Quality Inspector (Staf / Quality Control)4 Nee 

4 Functies zonder directe blootstelling aan HDI en met 
verwaarloosbare achtergrondblootstelling 

Nee 

1  Ja: Mogelijk directe huidblootstelling als gevolg van eigen activiteiten. Nee: Geen huidblootstelling; 
2  Alleen aanwezig op POMS-locatie Vriezenveen 
3  Voor de meewerkend voorman wordt aangenomen dat deze medewerker vergelijkbare taken uitvoerde als de 

monteur/preserveerder/technician op de desbetreffende sub-afdeling alleen voor slechts 50% van de tijd 
4  Mogelijke inhalatoire blootstelling door betreding van de spuitcabine direct na het spuiten van CARC, geen dermale blootstelling 
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5. Discussie en conclusies 

Op de POMS-sites waren verschillende functies aanwezig met mogelijke directe inhalatoire 

blootstelling aan HDI vanwege de aard van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit betreft handelingen 

met CARC, een verf op basis van polyurethaan (PU-verf), zoals het mengen van verf, verfspuiten, verf 

aanbrengen door middel van kwasten en rollen en het reinigen van het spuitpistool. Daarnaast is 

blootstelling aan thermische degradatieproducten mogelijk, zoals gevormd tijdens lassen en 

machinale bewerking van PU-gecoate oppervlakken (schuren, slijpen, snijbranden en stralen). Direct 

blootgestelde functies zijn de spuiter, preserveerder, monteur, voorman, lasser en straler werkzaam 

op de diverse subafdelingen binnen Maintenance, Preservation, Tracks, Wheels en Engineer. Ook de 

metal worker, technician en lasser werkzaam in de Trade Shop op de POMS-locatie Vriezenveen 

kunnen zijn blootgesteld aan isocyanaten. De Quality Inspector is daarnaast in beschouwing 

genomen vanwege indirecte blootstelling tijdens inspecties direct na het spuiten in de spuitcabine als 

de emissie nog niet volledig is verwijderd. Voor de overige functies bij NL-POMS wordt op basis van 

de beschikbare informatie de blootstelling aan HDI onwaarschijnlijk geacht. 

Op basis van beschikbare literatuur en informatie uit de focusgroepgesprekken is de kwantitatieve, 

mediane jaargemiddelde blootstelling aan isocyanaten geschat voor de gehele operationele POMS-

periode. Op basis van deze schatting, is van bovengenoemde functies, de spuiter het hoogst 

blootgesteld geweest. Voor deze functie gold dat door consequent gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (perslucht aangedreven masker), de daadwerkelijke blootstelling maximaal in 

de orde van grootte van 10 µg NCO/m3 is geweest. Voor alle andere (in)direct blootgestelde functies 

is de geschatte blootstelling (ruim) onder de 1 µg NCO/m3 of zelfs 0,1 µg NCO/m3 bij consequent 

gebruik van aanwezige PBM. Uit de achterhaalde informatie blijkt echter dat de beschikbaarheid en 

het gebruik van PBM te wensen over liet, behalve voor stralers en spuiters. Daarmee zal de 

blootstellingsschatting voor de andere functies mogelijk eerder richting het maximale scenario gaan. 

De schattingen zijn gebaseerd op informatie uit eerdere focusgroepgesprekken, die zijn gevoerd voor 

het chroom-6 onderzoek. De verkregen informatie over taken, frequentie en duur uit het chroom-6 

onderzoek wordt ook bruikbaar geacht voor het schatten van de blootstelling aan isocyanaten op de 

POMS-sites, aangezien de relevante taken voor blootstelling aan chroom-6 en isocyanaten 

grotendeels dezelfde zijn. Voor enkele specifieke werkzaamheden (verf aanmaken en schoonmaken 

van spuitpistolen) was in het POMS-onderzoek geen tijdbestedingsinformatie beschikbaar, maar is 

deze geschat op basis van informatie uit het onderzoek van Pronk (2007). Hierbij is aangenomen dat 

de onderlinge verhouding van deze taken ten opzichte van de spuitwerkzaamheden voor beide 

situaties vergelijkbaar is geweest. 

De beschikbare metingen uit het onderzoek van Pronk worden voldoende representatief geacht voor 

de POMS-sites op grond van de volgende argumenten: 

1. De aard van de processen en het type werkzaamheden in beide situaties zijn vergelijkbaar. 

Ook de inrichting van de werkzaamheden is in beide situaties vergelijkbaar, met uitvoering 

van de spuitwerkzaamheden in een spuitcabine en uitvoering van alle andere werkzaamhden 

op de werkvloer. Een uitzondering vormen de straalwerkzaamheden in de straalcabines die 

in het onderzoek van Pronk niet zijn gemeten en waarvoor als schatting van de blootstelling 

de concentratie bij schuren en slijpen is gebruikt; 
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2. De samenstelling van de verven is, voor wat betreft het gehalte isocyanaten en de 

verhouding HDI-monomeren en HDI-oligomeren, vergelijkbaar geweest voor beide situaties. 

In het onderzoek van Pronk (2007) is bovendien nader gekeken naar de invloed van 

verschillende PU-verven en verschillende fabrikanten, waarbij het type PU-verf of fabrikant 

geen belangrijke determinant bleek te zijn van de blootstelling aan isocyanaten. 

De aanwezigheid van lokale ventilatie, gebruik van PBM en duur en frequentie van relevante taken 

kan echter verschillend zijn geweest tussen autoschadeherstelbedrijven en de POMS-sites. Om met 

deze verschillen rekening te houden is in de schattingen uitgegaan van de metingen zonder 

aanwezigheid van lokale ventilatie en zijn voor dit doel, waar relevant, aanvullende analyses gedaan 

met de oorspronkelijke data van het onderzoek van Pronk (2007). Specifieke omstandigheden op elke 

POMS-site zijn vervolgens meegenomen in de schattingen zodat verschillen in beheersmaatregelen in 

de uiteindelijke schattingen van de blootstelling zijn verdisconteerd.  

Hoewel de gebruikte metingen dateren uit 2003-2004 zijn deze ook als uitgangspunt gebruikt voor de 

blootstellingsschatting voor de periode 1987-2003. De aard van de werkzaamheden zijn gedurende 

de gehele POMS-periode grotendeels hetzelfde geweest. Ook is aangenomen dat 

toepassingstechnieken en apparatuur nauwelijks varieerden over de POMS-periode en/of niet van 

invloed worden geacht op de hoogte van de blootstelling, zoals de invoering van het HVLP-

spuitpistool. Verschillen in frequentie en duur van de werkzaamheden in de tijd zijn verdisconteerd in 

de schattingen, evenals verschillen in beheersmaatregelen en beschikbaarheid van PBM over de tijd. 

De samenstelling van CARC is in de tijd wel enigszins gewijzigd. Hoewel in het onderzoek van Pronk 

(2007) bleek dat het exacte type PU-verf geen belangrijke determinant van isocyanaat-blootstelling 

betreft, wordt gerealiseerd dat de metingen uit 2003-2004 niet noodzakelijkerwijs ook representatief 

zijn voor de vroege periode op de POMS-sites. Er zijn echter geen alternatieve gegevens beschikbaar 

om onze schattingen hiervoor aan te passen.  

Op de POMS-sites is CARC gebruikt vanaf 1987 tot en met de sluiting van de laatste POMS-site in 

2006. Blootstelling in de periode vóór 1987 wordt derhalve niet aannemelijk geacht. 

Voor het verfspuiten waren alleen meetgegevens beschikbaar voor situaties mét gebruik van 

ventilatie (spuitcabine). Dezelfde situatie was echter ook van toepassing op de POMS-sites zodat 

deze metingen representatief worden geacht en niet nogmaals zijn gecorrigeerd voor de aanwezige 

ventilatie.  

De duur en frequentie van relevant geachte taken is gebaseerd op informatie uit beschikbare 

documenten en focusgroepgesprekken waarbij sprake kan zijn geweest van vertekening, zeker voor 

de beginjaren. Voor perioden waarin specifieke POMS-projecten plaatsvonden moet onderscheid 

gemaakt worden tussen REFORGER-oefeningen en bijdragen aan vredesmissies. Gedurende de 

REFORGER-oefeningen was sprake van afwijkende (langere) werktijden gedurende 1-3 maanden. 

Echter, tijdens de REFORGER oefeningen werd er weinig gestraald en verf gespoten. De bijdragen aan 

vredesmissies vanaf 1990 vereisten wel aanmerkelijk meer verf activiteiten, waarbij veel voertuigen 

in korte tijd overgespoten moesten worden. Voor de spuiters zal de werkdruk in deze periode hoger 

zijn geweest, maar de werkzaamheden zijn met dezelfde voorzieningen uitgevoerd. De beschikbare 

informatie is verder te beperkt om een specifieke kwantitatieve schatting te kunnen maken. Voor de 

werkplaatsen kan sprake zijn geweest van frequenter uitdampen van recent gespoten voertuigen, 

echter, blootstelling aan HDI tijdens het uitdampen is verwaarloosbaar. Spotpainten was gedurende 
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deze perioden niet anders dan tijdens de reguliere situatie, zoals aangegeven tijdens de 

focusgroepgesprekken.  

Met betrekking tot de gebruikte verven is nog een aantal aannames relevant: 

1. Voor de schattingen is verondersteld dat alle gebruikte verven PU-verven waren. Echter, elk 

verfsysteem bestaat uit een primer en een topcoating. Voor het CARC-verfsysteem bevat 

alleen de topcoating isocyanaten, niet de primer. Daarnaast blijkt uit de gevaarlijke stoffen 

registraties van de POMS-sites dat naast CARC ook alkyd-verven werden gebruikt. De 

verhouding in toepassing van de verschillende soorten verf is onbekend. Deze aanname kan 

hebben geleid tot een overschatting van de blootstelling aan isocyanaten;  

2. Geconstateerd is dat de verschillen in CARC-samenstelling in de tijd en tussen fabrikanten 

niet groot zijn geweest. Echter, de beschikbare productinformatie is beperkt, waardoor het 

beeld mogelijk niet volledig is; 

3. Voor de periode 1987-1990 is geen bewijs gevonden dat CARC is gebruikt. Door de wijze van 

toepassen en de onzekerheid over (de mate van) gebruik van CARC, is de blootstelling van de 

spuiter en Quality Inspector vermoedelijk overschat, zeker voor de periode 1987-1990. Ook is 

niet duidelijk wie (spuiter en/of preserveerder) het rollen en kwasten van CARC uitvoerde in 

de periode 1987-1990, als dat al van toepassing was. Tijdens de focusgroepgesprekken is hier 

geen informatie over verzameld;  

4. In de documenten wordt gemeld dat pas in 1990 CARC verspoten mocht worden, daarvoor 

alleen gekwast of gerold, in de spuitcabine. Men was namelijk niet zeker of de spuitcabine, 

die was afgestemd op gebruik van alkyd-verf, ook geschikt was om de emissies van CARC 

adequaat te kunnen afvoeren. In 1990 is geconcludeerd dat de voorzieningen in de 

spuitcabine toch wel toereikend waren en werd het spuiten van CARC toegestaan. Als voor 

1990 geen CARC is verspoten, is de blootstelling van de spuiter en Quality Inspector voor de 

periode 1987-1990 overschat. Aangezien gebruik van CARC in deze periode echter ook niet 

geheel kan worden uitgesloten, is dit wel meegenomen in de door ons gepresenteerde 

schattingen;  

5. Verder werd duidelijk dat, hoewel volgens voorschrift aanvankelijk spotpainten met CARC bij 

voorkeur alleen in de spuitcabine zou moeten worden uitgevoerd, dit tevens plaatsvond op 

de afdeling Preservation zonder afzuiging en op aanzienlijke oppervlakken. Deze vorm van 

spotpainten met CARC binnen de afdeling Preservation zonder afzuiging is consequent 

meegenomen in de schattingen gedurende de gehele operationele POMS-periode, mogelijk 

resulterend in een overschatting van de blootstelling. 

 

Voor de overige functies is aangenomen dat tijdens werkzaamheden aan gecoate oppervlakken alle 

oppervlakken behandeld waren met PU-verf. Dat hoeft niet zo te zijn geweest, bijvoorbeeld als 

(oude) voertuigen waren behandeld zonder PU-laag of als werkzaamheden plaatsvonden aan blank 

materieel. Ook deze aanname kan hebben geleid tot een overschatting van de blootstelling aan 

isocyanaten. 

Voor het lassen werd in 1991 aangegeven dat dit alleen mocht plaatsvinden aan blank geschuurd 

metaal. Afhankelijk van de naleving hiervan, is de blootstelling mogelijk overschat, echter, meerdere 

malen is aangegeven dat de naleving te wensen overliet. Overschatting van de blootstelling voor 
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werkzaamheden aan gecoate oppervlakken en lassen kan ook gelden voor de periode 1987-1990 

toen CARC nog niet of slechts beperkt werd toegepast. 

Op basis van een inventarisatie van producten die gebruikt werden op de POMS-sites met 

isocyanaten, werd naast CARC aangegeven dat kitten werden gebruikt met isocyanaten. De aard en 

omvang hiervan is niet bekend. In het onderzoek van Pronk (2007) werd bij toepassing van dit soort 

producten echter geen detecteerbare blootstelling aan isocyanaten gemeten. Derhalve is de bijdrage 

van kitten aan HDI-blootstelling op de POMS-sites als niet relevant beoordeeld. 

Alle beschikbare metingen zijn taakgerichte metingen geweest. Daardoor is er zicht op 

piekconcentraties bij verschillende taken. De hoogste piekconcentraties zijn gemeten bij spuiters 

(gedurende het spuiten boven de 100 µg NCO/m3 en incidenteel zelfs boven de 1.000 µg NCO/m3), 

maar gerealiseerd moet worden dat bij die werkzaamheden op de POMS-sites altijd 

ademhalingsbescherming werd gedragen. Voor werkzaamheden die direct gerelateerd zijn aan het 

spuitwerk (mengen van verf, spuitpistool schoonmaken en aanwezigheid in de spuitcabine direct na 

verfspuiten) kunnen op grond van de beschikbare meetseries concentraties zijn voorgekomen tot 100 

µg/m3. Voor alle andere werkzaamheden zijn de piekconcentraties nooit hoger geweest dan 10 

µg/m3. Bij de discussie rondom piekblootstellingen is het belangrijk om te realiseren dat het hierbij 

gaat om de meetresultaten in de bovenrange van een serie metingen per taak. Bij vrijwel elke taak is 

een deel van de metingen ook onder de detectiegrens geweest, soms zelfs een aanzienlijk deel. De 

variatie in blootstelling aan HDI op de POMS-sites zal daarom aanzienlijk zijn geweest. 

De schatting van de blootstelling aan HDI op de POMS-sites is primair gebaseerd op de taakgerichte 

metingen uit het onderzoek van Pronk (2007). De uiteindelijke schatting van de HDI-blootstelling op 

de POMS-sites is echter afhankelijk van de tijdbesteding per taak en de specifieke omstandigheden 

op elke POMS-site. Deze schattingen kunnen niet direct worden vergeleken met de concentraties 

zoals gepresenteerd in het proefschrift van Pronk, aangezien in dat onderzoek ook andere 

isocyanaten zijn meegenomen (MDI, TDI & IPDI) en de blootstelling is weergegeven in andere 

eenheden (µg NCO*m-3*hr*month-1). Om de blootstelling uit de twee onderzoeken met elkaar te 

kunnen vergelijken zijn meetdata uit het onderzoek van Pronk geheranalyseerd, waarbij de 

blootstelling aan HDI (monomeer, oligomeren & HAI) is weergegeven in µg NCO/m3, vergelijkbaar 

met de schattingen voor de POMS-sites. Voor details van deze berekening wordt verwezen naar 

Bijlage D. Uit Tabel 5 blijkt dat de range van de geschatte HDI-blootstellingen van de spuiters op de 

POMS-sites in dezelfde range liggen als van de spuiters uit het onderzoek van Pronk in 2003-2004. De 

maximale HDI-blootstelling op de POMS-sites is ruim twee keer zo hoog als in de 

autoschadeherstelbedrijven en vergelijkbaar met die van industriële spuiters van boten en 

vliegtuigen. De HDI-blootstelling van meubelspuiters in het onderzoek van Pronk bleek echter bijna 

tweemaal zo hoog te zijn als die van spuiters op de POMS-sites. De blootstellingen voor de andere 

functies in het onderzoek van Pronk variëren tussen de 0,2-0,4 µg NCO/m3 en liggen iets hoger dan 

die van de overige blootgestelde functies op de POMS-sites, die zijn geschat als maximaal 0,1 µg/m3. 
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Tabel 5. Vergelijking mediane HDI-blootstelling op de POMS-sites met de HDI-blootstelling in 
diverse sectoren in het onderzoek van Pronk (µg NCO/m3) 

Type industrie Spuiters Overige blootgestelde 
functies1 

Aantal 
metingen 

Mediane HDI 
concentratie 

Aantal 
metingen 

Mediane HDI 
concentratie 

 
Onderzoek Pronk (2003-2004) 

Autoschadeherstel 145 32 230 0,2 

Schepen en vliegtuigen 
(industrieel) 

61 60 39 0,4 

Meubels 35 133 21 0,3 

 
Schattingen op de POMS-locaties (1987-2006) 

Maximale schatting NVT 75 NVT 0,12 

Minimale schatting NVT 0,8 NVT 0,052 

1 In het onderzoek van Pronk betrof het alle andere werknemers dan spuiters en niet werkzaam in kantoorfuncties 
2 Uitgaande van de mediane schattingen voor de functies monteur en preserveerder binnen NL-POMS  

 

Naast inhalatoire blootstelling heeft tevens dermale blootstelling aan HDI kunnen plaatsvinden op de 

POMS-sites. Voor een aantal functies wordt aangenomen dat directe dermale blootstelling mogelijk 

is geweest door eigen activiteiten en direct contact met PU-verf; dit betreft de spuiter, de 

preserveerder, de monteur en de voorman op de afdelingen Preservation, Engineer, Track en 

Wheels, en de metal worker en technician van de Trade Shop. Het was niet mogelijk een 

kwantitatieve schatting te maken van de dermale blootstelling. 

Het wordt niet aannemelijk geacht dat sprake is geweest van orale blootstelling aan isocyanaten op 

de POMS-sites vanwege de reactiviteit van isocyanaten en de beperkte verspreiding van isocyanaten 

op korte afstand van de bron.  
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Bijlage A Overzicht werkinstructies  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste WAM-instructies met betrekking tot het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verschillende taken en afdelingen in het kader van HDI.  

Datum Titel Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Augustus 1989/  
7 februari 1990  
(RSA Eygelshoven) 
 

Werkinstructie, code 2.13.03 
Use of CARC 

Welding, grinding, mixing and painting activities: Full skin protective 
clothing, gloves, eye protector and respirator or proper source-exhaust 
ventilator 
 
Grinding: dust-mask (also under hard cap) 
 
Tightly closed overall with rolled down sleeves, rubber neoprene gloves, 
safety boots, paint helmet respirator or goggles and face shield must be 
worn to avoid contact with CARC paint or vapors. 

1 Augustus 1991 Werkinstructie werken met 
Polyurethaan (CARC) verf 

Lassen, branden en vlamsnijden van met CARC behandelde 
oppervlakten is verboden, zonder eerst de CARC d.m.v. stralen in de 
straalcabine te verwijderen waarbij gebruik moet worden gemaakt van 
verse luchtkap met overdruk. 

Schuren: fijnstofmasker, minimaal P2 

Bij spuitwerkzaamheden moet gebruik worden gemaakt van verse 
luchtkap met overdruk 3M uitrusting. Bij het verwerken d.m.v. 
kwast/roller kan gebruik gemaakt worden van:  

- Halfmasker (3M 7300) met minimaal A1/P2 filter voor 
organische dampen 

- Volgelaatsmasker (3M 7800) met minimaal A1/P2 filter voor 
organische dampen 

- Verse luchtkap (3M uitrusting) 

Persoonlijke beschermende kleding: 

- Overall (bijv Tyvek) bij verfspuiten 

- Leren jas en leren broek bij stralen 

- Veiligheidsschoenen 

- Handschoenen (solvex) 

- Hoofdbescherming 

- Verse luchtkap met overdruk (3M-W8000) 

- Straalhelm (3M-W8100) 

- Halfgelaatsmasker (3M-7300) met A1/P2 filter voor 
organische dampen 

- Ruimzichtbril 

- volgelaatsmasker 

 

1 januari 2000 WAM 10.14.03 
Veiligheidsvoorschriften 
Rupswerkplaats NL-POMS 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

1 januari 2000 WAM 10.14.04 
Veiligheidsvoorschriften 
Wielwerkplaats NL-POMS 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

1 januari 2000 WAM 10.14.05 
Veiligheidsvoorschriften 
Preserveerwerkplaats NL-POMS 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

1 januari 2000 WAM 10.14.06 
Veiligheidsvoorschriften 
Laswerkplaats NL-POMS 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

Indien tijdens het lassen geen gebruik gemaakt kan worden van 
puntafzuiging, dient er een gelaatsmasker gedragen te worden, voorzien 
van P3-stoffilter aangevuld met een gasfilter B 

1 januari 2000 
 

WAM 10.14.08 
Veiligheidsvoorschriften 
Engineerwerkplaats NL-POMS 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

1 januari 2000 
 

WAM 10.14.17 
Veiligheidsvoorschriften  
Trade Shop NL-POMS 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

1 januari 2000 
 

WAM 10.15.07 
Verfspuitcabine NL-POMS 

Instructie door supervisor t.a.v. “gebruik en onderhoud van persoonlijke 
beschermingsmiddelen”. Vermelding van dragen van 
gehoorbescherming indien de luchtbehandelingsinstallatie van de 
spuitcabine aanstaat. 

1 januari 2000 WAM 10.15.08 Bij stralen:  
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Datum Titel Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Straalcabine NL-POMS 
 

- Gehoorbescherming 

- Adembescherming (3M overdrukhelm) 

- Leren pak 

- Leren handschoenen 

- Veiligheidshandschoenen 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

1 januari 2000 
 

WAM 10.15.10.01  
Werken met verf, CARC-verf NL-
POMS 
 

Lassen, branden, vlamsnijden van met CARC behandelde oppervlakten is 
verboden, zonder eerst de CARC dmv stralen in een straalcabine te 
verwijderen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de 
verseluchtkap met overdruk 

Schuren halfgelaatsmasker (High effenciency filter (P3), filterhouder 

Schuren/branden/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

Spuiten: verseluchtkap met overdruk (3M uitrusting) 

Bij het verwerken dmv kwast/roller kan gebruik gemaakt worden van:  

- halfmasker en ruimzichtbril 

- filter organische dampen 

- pre-filter met filterhouder 

- volgelaatsmasker met minimaal A1/P2 filter tegen organische 
dampen 

- verseluchtkap (3M uitrusting) 

Bij het schilderen in voertuigen: Verseluchtkap is verplicht 

Bij stralen:  

- Leren jas 

- Leren broek 

- Leren handschoenen 

- Straalhelm (3M-W8100) 

- Oordoppen 

Bij spuiten: 

- Overall (bijv Tyvek) 

- Handschoenen (Solves Fa. Edmond) 

- Hoge veiligheidshandschoenen 

- Verseluchtkap (3M-W8000) 

- Oordoppen 

1 januari 2000 
 

WAM 10.15.10.02,  
Werken met verf, Alkyde-verf NL-
POMS 

Het maken van WAM 10.15.10.02 is vanwege het geringe gebruik van 
deze verf uitgesteld. Mogelijk dat de WAM zelfs helemaal niet meer 
wordt aangemaakt 

 

1 oktober 2005 
 

WAM 10.09  
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
NL-POMS 

Alleen vermelding van instructie door supervisor t.a.v. “beschikbaarheid, 
gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen”. 
Ademhalingsbeschermingsmiddelen zijn verplicht daar waar overmatig 
hinderlijke of voor de gezondheid schadelijke concentraties van 
luchtverontreiniging bestaan of zouden kunnen ontstaan tijdens het 
werk. Vermelding van types gasfiltercartridges voor gelaatsmaskers. Niet 
naar functie of taak gespecificeerd 

1 oktober 2005 WAM 10.14.03  
Veiligheidsvoorschriften 
werkplaatsen NL-POMS 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

1 oktober 2005 
 

WAM 10.14.04 
Veiligheidsvoorschriften Spuit- en 
straalwerkplaats NL-POMS 

In de straalcabine dient altijd een gelaatsmasker met een P3-filter, cq 
verse luchtkap te worden gedragen als de luchtbehandelingsinstallatie 
aanstaat. Gehoorbescherming dient altijd te worden gedragen. 

1 oktober 2005 
 

WAM 10.14.05 
Veiligheidsvoorschriften 
Laswerkplaats NL-POMS 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter, aangevuld met gasfilter B 

Indien tijdens het lassen geen gebruik gemaakt kan worden van 
puntafzuiging, dient er een gelaatsmasker gedragen te worden, voorzien 
van P3-stoffilter aangevuld met een gasfilter B.  Beschermende kleding 
moet worden gedragen en onderhouden. Beschermende middelen, 
laskap/lasscherm moeten worden gedragen. 

1  oktober 2005 
 

WAM 10.15.07 
Verfspuitcabine NL-POMS 

Instructie door supervisor t.a.v. “gebruik en onderhoud van persoonlijke 
beschermingsmiddelen”. Vermelding van dragen van 
gehoorbescherming indien de luchtbehandelingsinstallatie van de 
spuitcabine aanstaat. 

1  oktober 2005 
 

WAM 10.15.08 
Straalcabine NL-POMS 
 

In de straalcabine dient altijd een gelaatsmasker met een P3-filter cq 
verse luchtkap te worden gedragen als de luchtbehandelingsinstallatie 
aanstaat. 
Bij stralen:  

- Gehoorbescherming (otoplastieken) 

- Adembescherming (3M overdrukhelm) 

- Beschermende kleding (leren pak) 

- Handschoenen (leer) 
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Datum Titel Persoonlijke beschermingsmiddelen 

- Veiligheidshandschoenen 

Schuren/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

1 oktober 2005 WAM 10.15.10.01 
Werken met verf, CARC-verf NL-
POMS 
 

Lassen, branden en vlamsnijden van met CARC behandelde 
oppervlakten is verboden, zonder eerst de CARC d.m.v. stralen in een 
straalcabine te verwijderen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van 
de verseluchtkap met overdruk 

Schuren: halfgelaatsmasker (high effenciency filter, P3)  

Schuren/branden/slijpen: Gelaatsmasker met P3 filter 

Bij voorkeur dienen de overige verfwerkzaamheden (d.m.v. kwast/roller) 
tevens conform bovenstaande regel te worden verricht (d.w.z. in een 
spuitcabine). Het is echter toegestaan om het zgn. spotpainten met de 
kwast ook in de preserveerwerkplaats (met geopende deuren) of in de 
buitenlucht te verrichten. Dan dient er wel gebruik te worden gemaakt 
van een gelaatsmasker met geschikt filter 

Bij het schilderen in voertuigen: verseluchtkap verplicht 

Bij het verwerken van verf d.m.v. kwast/roller kan gebruik gemaakt 
worden van:  

- Halfmasker en ruimzichtbril 

- Filter organische dampen 

- Pre-filter met filterhouder 

- Volgelaatsmasker met minimaal A1/P2 filter tegen organische 
dampen 

- Verseluchtkap (3M uitrusting) 

Bij stralen:  

- Leren jas 

- Leren broek 

- Leren handschoenen 

- Straalhelm (3M-W8100) 

- Oordoppen 

Bij spuiten: 

- Overall (bijv Tyvek) 

- Handschoenen (Solves Fa. Edmond) 

- Hoge veiligheidsschoenen 

- Verseluchtkap (3M-W8000) 

- Oordoppen 
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Bijlage B Criteria per parameter t.b.v. de blootstellingsschatting  
 

Tabel B1 Frequentie van een taak 

Beschrijving Factor 

n.v.t. 0 

1 dag per jaar 0,005 (1/230) 

1 dag per maand 0,05 

1 dag per 2 weken 0,10 

1 dag per week 0,20 

2-3 dagen per week 0,60 

4-5 dagen per week 1,00 

 

Tabel B2 Duur van een taak 

Beschrijving Factor 

n.v.t. 0 

Tot en met 15 minuten 0,02 

>15 minuten tot en met 1 uur 0,08 

>1 tot en met 4 uur 0,31 

>4 uur 0,75 

 

Op basis van de intensiteit, duur en frequentie is een semi-kwantitatieve score per taak vastgesteld. 

Als de som van de producten van frequentie en duur per taak voor een functie onder de 1 bleef is de 

voor de resterende tijd de achtergrondblootstelling aangehouden. Als het totaal boven de 1 uitkwam 

is de som van de blootstelling per taak gedeeld door deze factor. Vervolgens heeft een correctie 

plaatsgevonden op basis van de effectiviteit van aanwezige beheersmaatregelen (ventilatie) en 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Tabel B3 Effectiviteit van technische beheersmaatregelen 

Beschrijving Factor 

n.v.t. 0 

Cabine met afzuiging (met lichte overdruk). 
Bronafscherming met lokale afzuiging (omkasting, bijv 
straalkast) 

0,15 

Bronafzuiging 0,15 

Lokale afzuiging 0,40 

Geen bronmaatregelen, niet in cabine 1,00 

 

Tabel B4 Protectiefactoren voor persoonlijke beschermingsmiddelen 

Beschrijving Factor 

n.v.t. 0 

Perslucht aangedreven masker 0,01 

Motoraangedreven filterunit met half- of volgelaatsmasker 
(TMP2, TMP3) 

0,05 

Halfgelaatsmasker met verwisselbare filters (P2, P3) 0,10 

Filtrerend gelaatsstuk stof (snuitje) (FFP2, FFP3) 0,10 

Geen 1,00 
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Bijlage C Kwantitatieve schattingen HDI-blootstelling per POMS-site 
 

Minimale blootstelling 

Brunssum 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Lasser 0,05 0,05 0,05 0,05 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Engineer Monteur 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Preserveerder 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Spuiter 7,52 7,52 7,52 7,52 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Straler 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Tracks Monteur 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Wheels Monteur 0,24 0,24 0,24 0,24 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Maximale blootstelling 

Brunssum 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Lasser 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Engineer Monteur 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Preserveerder 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Spuiter 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 

Straler 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Tracks Monteur 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Wheels Monteur 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 
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Minimale blootstelling 

Coevorden 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Preserveerder 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Spuiter 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Straler 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Tracks monteur 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Wheels monteur 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Maximale blootstelling 

Coevorden 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Preserveerder 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Spuiter 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 

Straler 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Tracks monteur 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Wheels monteur 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

 

Minimale blootstelling 

Eygelshoven 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Lasser 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preserveerder 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Spuiter 7,50 7,50 7,50 7,50 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Straler 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Wheels Monteur 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Maximale blootstelling 

Eygelshoven 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Lasser 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preserveerder 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Spuiter 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Straler 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Wheels Monteur 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
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 Minimale blootstelling 

Ter Apel 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Lasser 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Engineer Monteur 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 

Preserveerder 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Spuiter 7,52 7,52 7,52 7,52 0,82 0,82 0,82 0,82 

Straler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tracks Monteur 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Wheels Monteur 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 Maximale blootstelling 

Ter Apel 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Lasser 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Engineer Monteur 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Preserveerder 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Spuiter 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 

Straler 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Tracks Monteur 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Wheels Monteur 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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 Minimale blootstelling 

Vriezenveen 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Lasser 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Engineer Monteur 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Preserveerder 0,018 0,018 0,018 0,018 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Spuiter 75,2 75,2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Straler 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tracks Monteur 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Wheels Monteur 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

TS Metal Worker 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

TS Technician 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

TS Lasser 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Maximale blootstelling 

Vriezenveen 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Lasser 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Engineer Monteur 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Preserveerder 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Spuiter 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 

Straler 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Tracks Monteur 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Wheels Monteur 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

TS Metal Worker 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

TS Technician 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

TS Lasser 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Bijlage D Daggemiddelde blootstelling aan HDI in het onderzoek van 

Pronk in vergelijking met schattingen POMS spuiters  
 

Voor de populatie beschreven in Hoofdstuk 3.1 van het proefschrift van Pronk (2007) is op basis van 

de geschatte blootstelling aan totaal isocyanaat in μg NCO/m3
*uren/maand en de persoonlijk 

gerapporteerde uren per maand met blootstelling, het tijdgewogen daggemiddelde berekend. 

In onderstaande tabel staan de mediane waarden van de door Pronk oorspronkelijke geschatte 

blootstelling, het zelfgerapporteerde aantal uren per maand met blootstelling en het in WP4 

berekende tijdgewogen daggemiddelde over een maand.   

Totaal isocyanaat  Allen Spuiters Anders1 Kantoor 

(µg NCO/m3
*uren/maand) N bl N bl N bl N bl 

Autoschadeherstel 408 19 145 3293 230 7 33 0 

Schepen en vliegtuigen (industrieel) 108 2224 61 4903 39 30 8 0 

Meubels (industrieel)  65 542 35 6718 21 10 9 0 

Totaal                                                    581 165 241 3682 290 8 50 0 

Blootgestelde uren/maand Allen Spuiters Anders Kantoor 

(uren) N uren N uren N uren N uren 

Autoschadeherstel 408 40 145 107 230 21 33 0 

Schepen en vliegtuigen (industrieel) 108 59 61 86 39 24 8 0 

Meubels (industrieel) 65 38 35 78 21 22 9 0 

Totaal                                                           581 41 241 101 290 22 50 0 

Totaal isocyanaat  Allen Spuiters Anders Kantoor 

tijdgewogen daggemiddelde (µg NCO/m3) N conc N conc N conc N conc 

Autoschadeherstel 408 0,3 145 32 230 0,2 33 0 

Schepen en vliegtuigen (industrieel) 108 46 61 60 39 0,4 8 0 

Meubels (industrieel) 65 19 35 133 21 0,3 9 0 

Totaal                                                         581 4 241 41 290 0,2 50 0 
1 Alle andere werknemers dan spuiters en niet werkzaam in kantoorfuncties;  N = aantal werknemers; bl = 

blootstellingsmaat Pronk; uren = uren met blootstelling; conc = daggemiddelde concentratie 

In onderstaande figuur is de blootstelling van de POMS-spuiters te zien in vergelijking met de 

geschatte tijdgewogen daggemiddelde blootstelling van de spuiters uit het onderzoek van Pronk.
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