DOHSBase Compare® is al sinds 1992 dé standaard voor Grenswaarden in
Nederland. Minimaal twee keer per jaar wordt een update verzorgd, daardoor
bent u altijd op de meest actuele manier geïnformeerd over nieuwe en gewijzigde
grenswaarden en meetmethoden.
DOHSBase Compare®:
ü Zoeken en Vinden van grenswaarden en meetmethoden
ü Vergelijken van stoffen op basis van risicopotentie
ü Kick-off grenswaarden
ü Uitgebreide Fysisch-chemische data
ü Gevaarsymbolen en waarschuwingszinnen oud (
) en nieuw ( )!
ü Onderbouwende rapporten van de Gezondheidsraad en de SCOEL

De versies:
NL-Standard

voor de Nederlandse markt. De hiërarchie is gebaseerd op
het Nederlandse grenswaardenstelsel.

NL-Xtend

Voor de Nederlandse en de internationale/Europese markt.
De hiërarchie is gebaseerd op het Nederlandse
grenswaardenstelsel. Echter de database is veel groter en
bevat ook stoffen zonder officiële grenswaarden.

EU-Xtend

Voor de internationale/Europese markt. De hiërarchie volgt
de Europese gezondheidskundige grenswaarden. De
database bevat net als NL-Xtend stoffen zonder officiële
grenswaarden.

Bestellen?
Ga naar:
www.dohsbase.nl

Contact:
DOHSBase v.o.f.
Bospoort 7
5521 CK Eersel
www.dohsbase.nl
admin@dohsbase.nl

Vergelijking van de 3 versies:

NL-Standard

NL-Xtend

EU-Xtend

Wettelijk NL>EU-BLV
>EU-IOLV> HCN>
SCOEL>DFG>ACGIH>
NBOSH>NIOSH>AIHA

Wettelijk NL>EU-BLV>
EU-IOLV> HCN>
SCOEL>DFG>ACGIH>
NBOSH>NIOSH>AIHA

EU-BLV >EU-IOLV>
Wettelijk NL>HCN>
SCOEL>DFG>ACGIH>
NBOSH>NIOSH>AIHA

Hiërarchie
grenswaarden
Specificatie
Aantal stoffen
Aantal synoniemen

✔

✔✔✔

✔✔✔

(ca. 5.600)

(ca. 173.000)

(ca. 173.000)

✔

✔✔✔

✔✔✔

(ca. 38.000)

(ca. 223.000)

(ca. 223.000)

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✖
✖
✖
✖
✖
✔

✔
✔

✔
✔✔

✔
✔✔

(ca. 3.300 stoffen)

(ca. 48.000 stoffen)

(ca. 48.000 stoffen)

Niet–chemische
grenswaarden:
* Straling
* Geluid/Lawaai
* Trillingen
* Fysieke Belasting
* Binnenklimaat
Kick off
grenswaarden
Meetmethoden
Fysisch-chemische
eigenschappen
Gevaarsymbolen en
waarschuwingszinnen
Meertalige
schermteksten
(Nederlands, Engels,
Duits, Frans, Noors,
Spaans)

✔

✔

✔

(standaard = NL)

(standaard = NL)

(standaard = Engels)

Help in Nederlands

✔

✖

✖

Help in Engels

✔

✔

✔

Halfjaarlijkse update

✔

✔

✔

Nederlandse Arboomgeving

Nederlandse en
internationale
omgeving

Internationale
omgeving

Klantprofiel
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