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Update 2004-02
Zoals gewoonlijk ontvangt u de Nieuwsbrief van
DOHSBase2000 gelijktijdig met de nieuwe update:
2004-02.

licentienaam en licentiecode nodig om
DOHSBase2000 te starten. Deze zijn eerder aan
u verstrekt.

Indien u ‘autorun’ op uw PC heeft aangevinkt,
start het set-up programma automatisch. Anders
dient u het programma SETUP.EXE op de CD te
starten. Het set-up programma installeert de
update automatisch in de juiste map.

Als u uw licentienaam en/of licentiecode niet
meer heeft, kunt u een nieuwe aanvragen. Stuur
dan een e-mail naar admin@dohsbase.nl. U
krijgt dan spoedig de benodigde gegevens
toegezonden (per e-mail), zodat u snel met
DOHSBase2000 aan de slag kunt.

U heeft na de installatie van de update uw

Actueel
Update 2004-02 van DOHSBase2000 is actueel tot
en met begin november 2004. Dus u heeft een
actueel overzicht van grenswaarden en
meetmethoden. Dit geldt niet alleen voor de
Nederlandse gegevens, maar ook van de
buitenlandse bronnen (Europa, VS, Duitsland,
Engeland, Zweden).
De meest recente informatie over het programma

staat in het bestand RDME0402.TXT, dat op de
CD staat. In de Help file is dit bestand ook
opgenomen (‘meest recente informatie’).
Deze Nieuwsbrief staat ook op de CD. Het is
een zgn. PDF-bestand. U dient wel het
programma Acrobat Reader op uw PC
geïnstalleerd te hebben. Dit programma is
gratis te verkrijgen op www.adobe.com.

Belastende factoren in DOHSBase
Naast de welbekende chemische stoffen staan er
in DOHSBase2000 nog veel meer soorten
belastende factoren.
Zo zijn bijvoorbeeld alle grenswaarden op het
terrein van radio-actieve straling, maar ook van
electromagnetische straling opgenomen. Ook

voor lawaai en hinderlijk geluid zijn
grenswaarden en meetmethoden opgenomen.
Ook de fysieke belastingsaspecten bukken,
knielen en hurken staan in het programma,
evenals trillingen.
DOHSBase bevat derhalve veel meer dan alleen
maar chemische stoffen!!
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SWZ-lijsten nu ook in DOHSBase2000
De stoffen die door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid als
‘kankerverwekkend’, ‘mutageen’ of ‘voor de
voortplanting vergiftig’ worden ingedeeld,
zijn met ingang van update 2004-02
opgenomen in DOHSBase2000.
Het gaat hierbij om de zgn. SZW-lijsten. De
meest recente versie van deze lijsten zijn

verschenen op 6 september 2004. Aan deze
stoffen zijn geen getalsmatige grenswaarden
gekoppeld. Wel wordt in het tabblad
‘Grenswaarden’ de beoordeling door de
overheid aangegeven.
Dit betekent dat de database met bijna 1.000
stoffen is uitgebreid.

10 jaar DOHSBASE v.o.f.: mijlpaal
en verdere ontwikkelingen
In 1995 zijn we begonnen om DOHSBase voor
eigen risico uit te geven. In de jaar daar voor
is het programma twee maal (in 1992 en
1994) verschenen als publicatie van de NVvA.
Reden om 2005 van een feestelijk tintje te
voorzien. We willen dit met name op het
NVvA-symposium doen. Dit vindt plaats op
27 en 28 april 2005. Ook willen we dan de
nieuwste ontwikkelingen van het programma
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met u delen. Om een klein tipje van de sluier
op te lichten: we zullen het programma
zodanig uitbreiden dat het voor 100% aansluit
bij de komende wijzigingen in het
grenswaardenbeleid van de overheid (zie ook
de adviesaanvraag bij de SER hierover). Meer
informatie volgt!

Prijsverhoging
Sinds 2000 hebben we dezelfde prijzen voor
het programma gehanteerd. We zien ons nu
genoodzaakt om onze prijzen met ingang van
1 januari 2005 aan te passen. De nieuwe
prijzen worden vanaf die datum:
• Basis pakket (excl. licenties): € 200,-• 1 – 10 licenties (per licentie): € 80,-• > 10 licenties (per licentie): € 65,-(alle prijzen excl. BTW)

