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Update 2007-02
In update 2007-02 van
DOHSBase Compare zijn
weer vele wijzigingen aangebracht. Het bestand rdme0702.txt op de CD en de
“readme” in de DOHSBase
Help geeft een uitgebreide
verantwoording.
Het nieuwe grenswaardenstelsel is al in de vorige update toegevoegd. Ontbrekende

waarden zijn nu aangevuld
met grenswaarden uit het buitenland. De afgelopen periode
is slechts een beperkt aantal
stoffen gewijzigd in de Nederlandse situatie. Het gaat dan
om de wettelijke grenswaarde
voor Lasrook en de gezondheidskundige adviezen van de
Gezondheidsraad van Propyleenglycol en Diethyleenglycol.

In deze update is het aantal
adviezen van de Europese
WGD (de SCOEL) als bestand
toegenomen. De adviezen zijn
als pdf-bestand te lezen. Adobe Acrobat moet dan wel op
uw systeem zijn geïnstalleerd.
Het knopje met de drie stipjes
in het veld “onderbouwing’
(tabblad “Grenswaarde”) kunt
u de adviesrapporten van
WGD en SCOEL openen.

Aantallen gegevens in de update
Het aantal “kick off” grenswaarden is in deze update
aanzienlijk toegenomen. Dit is
vooral gekomen door de invoering van het nieuwe
grenswaarden stelsel, maar
ook door verbeteringen in de
indeling in gevarenklassen.
Er zitten nu ruim 1050 kick off
grenswaarden in DOHSBase
Compare. Daarnaast zijn er
ruim 1400 grenswaarden uit
Nederland opgenomen, ruim
200 uit Europa en ruim 1350
uit het buitenland. Duitsland
(DFG) neemt daarvan bijna
500 grenswaarden voor zijn
rekening. Er zitten ruim 600

TLV’s (van de ACGIH),100
WEEL’s (van de AIHA) en bijna 125 Zweedse grenswaarden in het programma. Engeland levert 16 Workplace Exposure Limits.
Voor biologische montoring
zitten er ruim 150 grenswaarden in het programma. In totaal bevat deze update bijna
6500 grenswaarden.
DOHSBase Compare kent
ruim 1450 genormaliseerde
meetmethoden.
In DOHSBase Compare zitten
inmiddels ruim 3400 belastende factoren (met ruim
15.000 synoniemen). Van de

chemische agentia heeft bijna
2500 stoffen een bruto structuurformule en ruim 1750 een
figuur van de structuur. We
werken er aan om zoveel als
mogelijk structuurformules en
figuren van de structuur te
kunnen presenteren. Voor
stoffen met een WGMnummer en voor olie- en
gasmengsels is dit bijv. niet
mogelijk. WGM-nummers zijn
identificatienummers die door
DOHSBase zijn toegekend
aan agentia zonder CASnummer (chemische stoffen,
maar ook geluid, klimaat, trillingen etc.).
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Installatie van de update
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 heeft na de installatie van de update uw
licentienaam en licentiecode nodig om
DOHSBase Compare
te starten.
Als u uw licentienaam
en/of licentiecode niet
meer heeft, kunt u

een nieuwe aanvragen. Stuur dan een email naar:
admin@dohsbase.nl.
U krijgt dan spoedig
de benodigde gegevens gemaild, zodat u
snel met DOHSBase
Compare aan de slag
kunt.

Workshops in 2008
Sinds 2005 organiseren we regelmatig
workshops. In de
workshops wordt 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 in 2008 willen we
daar weer een bijdrage aanleveren. Op
donderdag 24 april
en dinsdag 23 september 2008 houden
we de eerstvolgende
workshops. De locatie
zal wederom in Almere, vlak naast het NS
Station Almere Muziekwijk zijn. Meld je
snel aan via onze
website
www.dohsbase.nl
(klik op Workshop),
want vol = vol.
Duur: 1 dag. Maximaal aantal deelnemers: 12 personen
per dag.
Prijs: € 640,-- excl.
BTW.

We zijn nog bezig
met de honorering
van de SKO. De vorige reeks DOHSBase
Workshops werd door
SKO gehonoreerd 1
punt voor arbeidshygiënisten (SAH) en
veiligheidskundigen
(SVK). We verwachten ook voor de workshops in 2008 een
dergelijke honorering
te ontvangen.
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.

