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Nieuw in update 99-01

I

n deze update (99-01 van DOHS-Base 4) zijn met
name de grenswaarden voor chemische factoren
aanzienlijk geactualiseerd en is informatie toegevoegd.
Nieuwe, gewijzigde en geplande bestuurlijke (MAC)
en wettelijke grenswaarden die gemuteerd zijn voor
01-05-1999 zijn toegevoegd of aangepast. Alle
grenswaarden die op 01-06-1999 hun geldigheid
hebben verloren zijn verwijderd. Er zijn buitenlandse
grenswaarden toegevoegd, maar ook verwijderd als
een Nederlandse grenswaarde hiervoor in de plaats
is gekomen. Nieuw uitgekomen WGDadvieswaarden (voor zover deze nog niet geleid
hebben tot een wettelijke grenswaarde) zijn opgenomen.
De verwijzingen naar P-bladen zijn verwijderd. Wel
opgenomen zijn verwijzingen naar AI-bladen.
Er is een nieuwe verbijzondering (‘als’) in het tabblad
‘Grenswaarden’ is geïntroduceerd Het gaat om ‘Fibrillen’. Hierbij wordt de volgende definitie gehanteerd (conform het WGD-rapport over p-Aramide):
lintachtige partikels van 0,1 tot 0,4 micrometer die als
respirabel zijn te beschouwen.

De biologische factoren zijn uitgebreid met grenswaarden voor Endotoxinen. Endotoxinen zijn delen
van de buitenst membranen van gramnegatieve
bacteriën. Dit membraan bestaat uit eiwitten, lipiden
en lipopolysacchariden (LPS). Het Lipide A in LPS is
verantwoordelijk voor de toxiciteit van Endotoxine.
Naast de grenswaarden, zijn ook de meetmethoden
aangevuld en uitgebreid. Buitenlandse genormaliseerde meetmethoden (m.n. uit Duitsland) zijn opgenomen.

Installeren

H

et installeren van deze update is eenvoudiger
geworden. U hoeft niet meer per sé de driveletter aan de geven bij het opstarten van het
installatieprogramma. Ook is het mogelijk om dit
programma (INSTALL.BAT) te starten vanuit het
Windows9*-programma Verkenner via het commando ‘Uitvoeren’ onder de knop ‘Start’. Als u werkt onder Windows 3.1* kunt u het installatieprogramma
starten vanuit Bestandsbeheer.
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Na de installatie kunt u een snelkoppeling aanmaken
op de voor het besturingssysteem juiste wijze (kies
als bestand dat uitgevoerd moet worden voor DOHSWIN4.EXE in de map (‘subdirectory) DOHSBASE).
Er wordt dan automatisch de bijbehorende icoon
geactiveerd.

DOS-versie

B

ij de verspreiding van de vorige update van
DOHS-Base (98-02) is aangekondigd om de
DOS-versie van het programma niet meer te
leveren. Bij deze update (99-01) is ook de DOSversie niet meer meegeleverd. U kunt de eerder
meegeleverde DOS-versie nog wel blijven gebruiken:
de databestanden (die steeds up to date gehouden
worden) kunnen ook in de DOS-versie gebruikt worden. Een aantal mogelijkheden die de Windowsversie heeft, zijn in de DOS-versie niet beschikbaar
(zoals de Help functie). Ook ziet u bij het opstarten
niet de aanduiding dat het de update 99-01 betreft,
maar de update 98-02.
In feite komt het er op neer dat de DOS-versie nog
wel gebruikt kan worden. DOHSBASE v.o.f. ontwikkelt de DOS-versie niet meer. Ondersteuning voor de
DOS-versie wordt voorlopig nog wel geleverd. U kunt
hiervoor altijd de Help Desk (fax: 010-5290525 of email: helpdesk@dohsbase.nl) benaderen.

Problemen in Windows 98

H

et is gebleken dat een aantal gebruikers van
DOHS-Base die werken onder Windows 98
problemen hebben gehad. Dit had deels betrekking op de DOS-versie van het programma, maar
ook met de Windows-versie.
Deze update bevat het besturingsprogramma dat
problemen met Windows 98 moet voorkomen. Gebruikers van de DOS-versie onder Windows 98 wordt
(ook gezien het feit dat de DOS-versie niet verder
ontwikkeld wordt) geadviseerd om in plaats van de
DOS-versie de Windows-versie te gaan gebruiken.
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DOHS-Base is ‘Milllennium-proof’

D

OHS-Base is een programma dat ‘milleniumproof’ is. Het programma doet niets met datums, behalve weergeven. DOHS-Base voert
geen berekeningen uit met datums, DOHS-Base zal
daarom geen storingen veroorzaken na 31 december
1999.
DOHS-Base draait wel onder een besturingssysteem
(DOS of Windows). Indien dit besturingssysteem niet
volledig millennium-proof is, is natuurlijk niet geheel
uit te sluiten dat het programma daardoor niet goed
werkt in het jaar 2000. Dit ligt dan niet aan DOHSBase, maar aan het besturingssysteem
Nog niet alle datums in DOHS-Base zijn met het
eeuwjaar aangegeven (97 i.p.v. 1997). In de onderliggende bestanden is het eeuwjaar wel opgenomen.
In de volgende update (99-02 in november 1999)
zullen alle datums met het eeuwjaar worden aangegeven. U heeft dan nog meer duidelijkheid over het
gebruik van de datums (alleen weergeven) in DOHSBase.
U wordt verzocht om aan uw automatiserings- of ITafdeling door te geven dat DOHS-Base millenniumproof is.
Indien u desondanks een formele verklaring over de
millenniumaspecten van DOHS-Base wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met de Administratie
(per post: Postbus 69, 5520 AB Eersel, of per e-mail:
admin@dohsbase.nl).

DOHS-Base op Internet

O

ok DOHS-Base heeft een Web-site op het
internet (http://www.dohsbase.nl) gaat. Op de
Homepage vindt u (voor de gebruiker bekende) informatie over het programma DOHS-Base, over
de achtergronden achter het programma, wordt een
demoversie getoond, kunt u informatie opvragen en
zelfs het programma bestellen.
De lijst met wettelijke grenswaarden op onze Homepage geplaatst. Hiermee kunt u eenvoudig beoordelen welke stoffen wettelijke grenswaarden bestaan.
Recentelijk zijn hierbij alle verwijzingen naar onderliggende rapporten van de Werkgroep van Deskundigen (WGD) toegevoegd.
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Regelmatig worden nieuwtjes, antwoorden op veel
voorkomende vragen etc. op de Web-site geplaatst.
Ook worden nieuwe versies van de Help bestanden
(alleen voor de Windows-versie) ‘op het net gezet’.
Deze bestanden kunnen dan gedownload worden. U
bent hiermee steeds op de hoogte van de meest
recente informatie.

Help functie

D

e Windows-versie van het programma kent
een uitgebreide Help functie. U kunt deze
Help op verschillende wijzen starten. Allereerst via de knop (‘button’) Help boven in elk scherm.
Verder is het menu Help aanwezig. Hierin vindt u,
naast algemene informatie over het programma
(Help|Info) de mogelijkheden |Inhoud en |Zoeken.
Met |Inhoud opent u het Help-programma. Deze actie
komt overeen met de knop Help. In het Helpprogramma kunt ook de optie ‘zoeken’ starten (komt
overeen met Help|Zoeken).
In het deel Inhoud van de Help kunt u door het beantwoorden van vragen informatie verzamelen. Onderwerpen die meer informatie bevatten zijn als ‘Hyperlinks’ zichtbaar (groene tekst). U kunt op een
Hyperlink klikken en ziet dan verdere informatie over
het betreffende onderwerp.
Het deel Zoeken werkt op dezelfde wijze als de Help
functie in andere Windows-programma’s.
Een derde mogelijkheid om de Help functie te activeren is de zogenaamde ‘contextgevoelige Help’. Als u
(met de muis of met TAB) op een veld klikt en daarna
op de toets F1 drukt, wordt het Helpbestand dat op
het betreffende onderwerp betrekking heeft zichtbaar. U heeft dat direct achtergrondinformatie over
het gewenste onderwerp zonder de gehele Help
functie te moeten starten.
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