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‘What’s New in update 13-02’
Deze Nieuwsbrief geven we gelijktijdig uit bij de verspreiding van update 13-02 van DOHSBase Compare. In deze update is de
stofinformatie en zijn alle grenswaarden en meetmethoden (nationaal en internationaal) geactualiseerd tot en met 15 juni 2013.
Nieuw in deze update zijn:
•
•
•

uitbreiding van het aantal grenswaarden, meetmethoden en stofinformatie;
de opname van de volledige adviesrapporten van de Gezondheidsraad en WGD vanaf 1989,
aanpassing van het CAS-nummer van stoffen met twee geharmoniseerde CLP classificaties.

In het bestand ‘RDME1302.txt, dat op de CD staat, zijn de belangrijkste aantallen van de verschillende gegevens weergegeven,
zoals deze in update 2013-02 staan.

Nieuw: Engelse versie
In april 2013 is op de jaarlijkse conferentie van de British Occupational Hygiene Society (BOHS) een nieuwe versie van
DOHSBase Compare Xtend gepresenteerd. Het betreft een versie specifiek voor het Verenigd Koninkrijk. In deze versie wordt
een UK-hiërarchie gebruikt voor de grenswaarden en meetmethoden. De Engelse Workplace Exposure Limits (WEL’s) staan
bovenaan in deze hiërarchie. Dan volgen de Europese grenswaarden en de gezondheidskundige advieswaarden uit Europa,
Nederland en Duitsland. De verdere hiërarchie is gelijk aan de Nederlandse en Europese versies.
De UK-versie wordt alleen met de Xtend database geleverd. De prijs is dezelfde als voor de EU- en NL-Xtend versies. Meer
informatie vind u op het Engelse deel van onze website: www.dohsbase.com. Hier vind u ook het bestelformulier.
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Prijsaanpassing NLStandard
We zijn genoodzaakt om vanaf 1 januari
2014 de licentie-prijs voor de NLStandard versie tot 15 euro per licentie te
verhogen. Het aantal abonnementen voor
deze ‘oerversie’ van DOHSBase Compare
neemt gestaag af, omdat het prijsverschil

Nieuw: Franse Versie

met de Xtend-versies klein is, terwijl er
dan veel meer data beschikbaar zijn. De
kosten voor onderhoud stijgen daardoor
relatief harder.

Ook vanuit Frankrijk blijkt interesse voor DOHSBase Compare. We hebben
daarom naast de Engelse versie ook een versie van DOHSBase Compare gericht
op Frankrijk ontwikkeld: de Franse Xtend versie. In deze versie staan dan ook de

De licentieprijs voor de NL-standaard

Franse formele grenswaarden bovenaan: de Valeurs limites d'Exposition

versie wordt per 1 januari 2014 (excl.

Professionelle (VLEP’s). De verdere hiërarchie is vergelijkbaar als in de UK-

BTW):

versie.

•
•

T/m 10 licenties: €115,– per licentie
Vanaf 10 licenties: € 95,– per licentie

E-mail Nieuwsbrief
Om beter met onze klanten, gebruikers

De FR-versie wordt alleen met de Xtend database geleverd. De prijs is dezelfde
als voor de EU- en NL-Xtend versies. Meer informatie vind u op het Engelse
deel van onze website: www.dohsbase.com. Hier vind u ook het
bestelformulier.

Data Licensing

en andere geïnteresseerden te kunnen
communiceren zijn we een e-mail

In toenemende mate krijgt DOHSBase het verzoek data te leveren voor de eigen

nieuwsbrief gestart. Deze gaat frequenter

stoffenregistratiesystemen binnen een bedrijf. Sinds kort kunnen we deze

verschijnen dan de papieren Nieuwsbrief.

informatie leveren. DOHSBase heeft een zeer uitgebreide database met vrijwel
alle internationaal bekende grenswaarden, meetmethoden, classificatie en

We roepen u op om u aan te melden als
abonnee van onze e-mail nieuwsbrief. Dat
kan via onze website:

labelling gegevens en fysisch-chemisch stofeigenschappen. Deze worden
uiteraard stringent bijgehouden en geactualiseerd. Aangezien de behoeftes van
klanten onderling sterk verschillen wordt een ‘tailor made’ oplossing geboden,

www.dohsbase.nl/nieuws/nieuwsbrieven

waarmee de klantvraag maximaal wordt ondersteund.

Aanmelden is gratis, en u zich kunt te

Heeft u belangstelling hiervoor? Laat het ons weten via een mail aan

allen tijde weer uitschrijven. Uw

dohsbase@dohsbase.nl of via onze website www.dohsbase.nl.

gegevens (naam, mailadres) zullen we
alleen gebruiken voor onze communicatie
en worden niet gedeeld met andere
organisaties.
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Adviezen Gezondheidsraad en wgd
Al vanaf het begin van DOHSBase zijn de adviesrapporten van de Gezondheidsraad en haar voorloper Werkgroep van
Deskundigen (WGD) over gezondheidskundige advieswaarden en de beoordeling van carcinogeniteit, mutageniteit en
reprotoxiciteit, een belangrijk onderdeel geweest van DOHSBase Compare. De adviesrapporten die sinds 1999 verschenen
zijn, zijn in pdf-formaat opgenomen in het pakket. Van de oudere rapporten waren alleen de samenvattingen in rtf-formaat
opgenomen. Terwijl vele wettelijke grenswaarden en de voormalige MAC-waarden gebaseerd zijn op de vaak uitstekende
gezondheidskundige adviezen van de Werkgroep van Deskundigen tot 1994 en de Gezondheidsraad vanaf 1995.
In de afgelopen maanden zijn een groot aantal van de oudere adviesrapporten van de Gezondheidsraad en WGD ingescand tot
doorzoekbare pdf-bestanden en elektronisch beschikbaar gemaakt. In update 2013-02 zijn de adviesrapporten van WGD en
Gezondheidsraad vanaf 1989 integraal als pdf opgenomen in DOHSBase Compare. In het komende halfjaar willen we ook de
WGD-rapporten die voor 1989 zijn verschenen inscannen, zodat ook deze opgenomen kunnen worden. Ons doel is om in
update 2014-01 alle adviesrapporten van de WGD en de Gezondheidsraad (die nog relevant zijn), integraal als pdf-document
voor de gebruikers van DOHSBase Compare beschikbaar te maken.
De pdf- en rtf-documenten (voor de adviezen van de WGD van 1988 en ouder) zijn vanuit het programma te openen door in
het veld ‘Onderbouwing’ (tabblad ‘Grenswaarden’, onderdeel ‘Bron’) op de knop met de drie puntjes te drukken.

Workshop 17 september 2013
Op dinsdag 17 september 2013 wordt weer een workshop DOHSBase Compare georganiseerd. Tijdens deze eendaagse
workshop leert u hoe u meer uit het programma kunt halen. Het doel van de workshop is de deelnemers de meerwaarde van
onze software DOHSBASE Compare te laten ervaren, in samenhang met de dagelijkse beroepspraktijk van het beoordelen van
de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De samenhang met andere invalshoeken (zoals het beleid van de voormalige
Arbeidsinspectie en REACH) en het gebruik van andere beoordelingssystemen zal worden besproken.
De workshop is door Hobéon SKO gehonoreerd met 1 punt in het certificeringssysteem voor arbeidshygiënisten (SAH) en
veiligheidskundigen (SVK). Meer informatie en een inschrijvingsformulier vind u op onze website:
www.dohsbase.nl/workshops/.
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CAS-nummers voor
stoffen met 2 Indexnummers

Kick-off
grenswaarden

De Europese Unie gebruikt voor de classificatie en labelling

In 2005 heeft DOHSBase het concept van de zogenaamde kick-

van stoffen naast het CAS-nummer en het EG-nummer ook

off grenswaarden ontwikkeld en gepubliceerd (zie ook onze

een Index-nummer. Voor een beperkt aantal stoffen blijken

website: http://www.dohsbase.nl/content-2-2-2/kick-off-

er twee Indexnummers te zijn bij eenzelfde CAS-nummer.

grenswaarden/). De kick-off grenswaarden hebben sinds enkele

Dit is vooral het geval bij stoffen in een waterige oplossing.

jaren een duidelijke plaats in het grenswaardenbeleid. Zo

Neem bijvoorbeeld zoutzuur. Het CAS-nummer van
zoutzuur is 7647-01-0. Het Index-nummer voor de zuivere
stof is 017-002-00-2. Het Index-nummer voor ‘zoutzuur
..%-oplossing’ is 017-002-01-X. Dit leidt tot problemen
met betrekking tot de stofinformatie. Het unieke CASnummer leidt tot twee verschillende ‘stoffen’.
Om dit probleem op te heffen hebben we gekozen om in
deze situaties het laatste getal van het CAS-nummer te
veranderen. Dit getal is een ‘checksum’ en wordt gebruikt
om na te gaan of het CAS-nummer voldoet aan de eisen.
Wij hebben de checksum veranderd van een getal in het %teken. Dat betekent in het voorbeeld dat ‘zoutzuur ..%oplossing’ het CAS-nummer 7647-01-% heeft gekregen. Er

worden kick-off grenswaarden door de Inspectie SZW (I-SZW,
voorheen Arbeidsinspectie) aangegeven als mogelijke
grenswaarde in het kader van de beoordeling van blootstelling
aan gevaarlijke stoffen (Stoffenregister, zie ook
www.zelfinspectie.nl).
De kick-off grenswaarde is gebaseerd op de gevonden relatie
tussen groepen R-zinnen en (gezondheidskundige)
grenswaarden. Omdat de R-zinnen volledig worden vervangen
door H-zinnen die deels anders gedefinieerd zijn, heeft
DOHSBase besloten de Kick-off waarden te evalueren en af te
stemmen op de relatie tussen groepen met vergelijkbare Hzinnen en onze ondertussen veel grotere database met actuele
gezondheidskundige grenswaarden.

zijn ongeveer 25 stoffen waar dit probleem speelt. Al deze

In de volgende Nieuwsbrief zullen we u er meer over vertellen.

stoffen hebben een % als laatste getal in het CAS-nummer

Het is de bedoeling om op het NVvA-symposium 2014 de

gekregen. De lijst van stoffen die het betreft kunt u vinden

nieuwe kick-offs officieel ten doop te houden. Heeft u

op onze website en in de read-me van het

suggesties die we in dit project mee kunnen nemen, stuur dan

installatieprogramma.

een email naar consultancy@dohsbase.nl.

