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Nieuwsbrief
Update 2008-01

In deze update zijn weer vele
aanvullingen en wijzigingen
aangebracht. Het bestand
readme0801.txt op de CD en
de “readme” in de DOHSBase
Help geeft een gedetailleerde
verantwoording.
De grenswaarden in DOHSBase volgen nu de hiërarchie
van de Leidraad voor het vinden van veilige grenswaarden. Deze Leidraad is in opdracht van de SER gemaakt,
als handreiking naar het MKB
(zie www.veiligwerken-

metchemischestoffen.nl) na
het in werking treden van het
nieuwe grenswaardenstelsel.
De nieuwe lijst met wettelijke
grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde effect (Staatcourant 078 van 22 april 2008),
die ingaat op 1 oktober 2008,
is opgenomen in deze update.
Ook zijn de meest recente
wijzigingsvoorstellen voor
Classificatie en Labelling op-

Wijzigingen
De software is ook verbeterd. Zo was het
altijd al mogelijk om de breedte van de
kolommen te wijzigen (op de standaardwijze onder Windows). Met deze update
wordt de nieuwe kolombreedte onthouden
en wordt deze bij het opnieuw starten van
het programma weer gebruikt.
Een andere wijziging betreft het plaatsen
van alle gegevens over de EU Classificatie en Labelling naar het tabblad Eigenschappen. Het gaat dan om de gegevens
uit de Stoffenrichtlijn: het catalogusnummer (ook wel ID-nummer genoemd),
eventuele Nota’s en de het nummer van
de wijziging (ATP). Op deze plaats is er
ook directe weblink naar de bron, de website van de ECB, gekomen.

genomen. Het gaat om de 30e
en 31e aanpassing aan de
stand van de techniek van
Annex I van de Europese
Stoffenrichtlijn (Richtlijn
67/548/EEC). Deze voorstellen zijn nog niet overgenomen
door de Europese Unie, onduidelijk is wanneer dat zal
gaan gebeuren. DOHSBase
hecht meer waarde aan de
inhoud van deze wijzigingsvoorstellen, dan van de formele status, vandaar dat deze
voorgestelde wijzigingen wel
opgenomen zijn.

Installatie
De installatie van het programma gaat geheel automatisch indien u ‘autorun’ op uw
PC heeft aangevinkt. Anders dient u het
programma SETUP.EXE op de CD te starten. Het set-up programma installeert de
update automatisch in de juiste map.
U hebt na de installatie van de update uw
licentienaam en licentiecode nodig om
DOHSBase Compare te starten.
Als u deze gegevens niet meer heeft, dient
u contact op te nemen met ons. Stuur dan
een e-mail naar: admin@dohsbase.nl onder vermelding van uw klantgegevens. U
krijgt dan spoedig de benodigde gegevens
gemaild, zodat u snel met DOHSBase
Compare aan de slag kunt.
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Workshop 23 september 2008
In onze workshops wordt u een
dag lang intensief getraind in
het beoordelen van de gezondheidsrisico's van stoffen met en
zonder (publieke/private) grenswaarden.
De modus 'Vergelijk' voert deze beoordeling automatisch uit.
Er is daardoor ook veel aandacht voor de achtergronden
van het opstellen van een rangorde, het zelf vaststellen van
private grenswaarden en de
systematiek van de kick-off
grenswaarden. Het nieuwe
grenswaardenstelsel zorgt ervoor dat we minder op automatismen kunnen werken, maar
dat er van arbo-deskundigen
een inhoudelijk goede bijdrage
gevraagd wordt in het vaststellen van een goede private
grenswaarde binnen bedrijven.
Ook de gevolgen van de invoering van REACH op het werk
van arbeidshygiënisten komt
tijdens de workshop aan de orde.

Op dinsdag 23 september 2008
houden we de eerstvolgende
workshops. De locatie zal niet,
zoals in het verleden, in Almere
zijn, maar op een nog vast te
stellen locatie. Deze zal centraal
in het land zijn.
Meld je snel aan via onze website
www.dohsbase.nl (klik op Workshop), want vol = vol.
Duur: 1 dag.
Maximaal aantal deelnemers: 12.
Prijs: € 640,-- excl. BTW.
De Workshop DOHSBase Compare wordt door SKO gehonoreerd 1 punt voor arbeidshygiënisten (SAH) en veiligheidskundigen (SVK).
Natuurlijk is het ook mogelijk om
een “in house” of een “in company” versie van de workshop te
houden. We kunnen dan nog beter inzoomen op de vragen die u
binnen uw organisatie heeft. Voor
meer informatie over deze mogelijkheid kunt u mailen naar:
events@dohsbase.nl.

Bètatesters gezocht
Voordat elke update verzonden kan worden laten we een
aantal gebruikers de bètaversie er van testen.
Deze kwaliteitscontrole heeft
als doel om na te gaan of alle
wijzigingen ook in de praktijk
goed werken.
Om de kwaliteit van ons product nog meer af te stemmen
op de behoeften van onze
klanten, zoeken wij nog enkele bètatesters.

Wat levert het op? Als je feedback levert dan ontvang je
een gratis pakket met een
single user licentie.
Interesse? Meld je dan aan
door een mailtje te sturen
naar:
prog.ont@dohsbase.nl. We
nemen dan contact met je op
om verdere afspraken te maken.

