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OCCUPATIONAL EXPOSURE ASESSMENT IN THE PLATING FACILITY OF KLM E&M USING 

PERSONAL EXPOSURE SAMPLERS AND BIOLOGICAL MONITORING; ARE WORKERS AT RISK? 

 
Several potentially hazardous substances are being used in operations in the plating facility 

of KLM E&M (engineering &maintenance). When limits of occupational exposure levels (OEL) are 
exceeded, workers are at risk for serious health effects. Current exposure levels are unknown and 
cannot be estimated by means of previous research since the working situation at KLM is not 
comparable with the continuous production facilities measured in these studies. Therefore, the 
aim was to perform an exposure assessment study combining air measurement with biological 
monitoring to get more insight in current exposure at the plating facility of KLM E&M.  

In total 10 workers (3 managers, 5 plating workers and 2 process supporters) were included 
in this study,  measurements were performed in the second week of September 2016. Personal air 
samples were taken in the breathing zone of plating workers and process supporters on Monday 
and Wednesday for metals (chrome, nickel, cadmium and lead) and on Tuesday and Thursday for 
hexavalent chromium and cyanides. In addition, some short-term personal air measurements were 
performed during specific handlings. For biological monitoring purposes, all workers were 
included. Urine samples were collected at 5 moments during the week and a blood sample was 
collected at the end of the week. Surface swipes were taken on different spots in the plating 
facility to get insight in levels of contamination in both production areas and notionally clean 
areas.  

Personal and stationary air concentrations were found below limit values for all metal 
substances. Highest personal air concentrations compared to the OEL were found for nickel 
(18,73% of the limit value). Air samples for hexavalent chromium and cyanides were below the 
detection limit. Mean urine concentrations for chrome observed in workers were higher compared 
to the mean values measured in non-occupationally exposed reference populations.  All other 
substances were below the reference value and the set biological limit values.  Mixed regression 
analyses were performed in order to identify differences in urine concentrations between plating 
workers and process supporters and between the sampling days. Only minor significant differences 
were found between the two groups of workers and between the days of the week. Only for lead, 
a higher mean concentration of 1.01µg/g creatinine in urine was found for plating workers and for 
chromium and nickel some significant difference was found between the days of the week.  

Based on the low airborne concentrations observed in the plating facility, no respiratory 
protection equipment is required when performing regular plating operations under current 
circumstances. During the handling by of powdered substances like cadmium oxide respiratory 
protection is required for process supporters since high personal air concentrations were found 
during short-term measurements. In addition, workers must be aware of contamination during 
work. Especially since places expected to be clean were contaminated with predominantly 
cadmium spores. A stricter cleaning regime should be implemented, especially in the plating 
facility itself.    
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Management samenvatting. 

De galvanisatieafdeling van KLM E&M kent veel verschillende handelingen met een groot scala aan 
verschillende stoffen en verbindingen. Enkele hiervan kunnen gezondheidsschade toebrengen als de 
blootstelling hoog genoeg is. Wij verwachten dat cadmium, lood, nikkel chroom(III), chroom (VI) en 
cyanide verbindingen onder de huidige condities de grootste kans hebben om schadelijke 
blootstelling te kunnen veroorzaken. De blootstelling aan deze stoffen in de galvano is niet bekend 
en kan ook niet goed geschat worden aan de hand van eerdere onderzoeken gedaan in andere 
galvano’s. De situaties zijn namelijk niet vergelijkbaar vanwege de grote verscheidenheid in  
processen die uitgevoerd worden bij KLM E&M.  

Het doel van het programma, gepresenteerd in dit rapport, is om een overzicht te verkrijgen 
van de blootstelling aan metalen en cyanide verbindingen in de galvanisatie afdeling van KLM E&M. 
Gedurende de meetperiode werden persoonlijke luchtmonsters genomen. Dit werd gedaan door 
middel van actieve pompen gedragen op het lichaam van de werknemer met als doel monstername 
in de ademzone. Daarnaast werd de achtergrondconcentratie in de lucht bepaald. De persoonlijke 
luchtmonsters werden verzameld gedurende enkele werkdagen. In aanvulling hierop werden er ook 
persoonlijke luchtmonsters genomen tijdens processen waarvan verwacht werd dat deze tot hogere 
blootstelling konden leiden. Omdat, naast inademing, huidcontact en ingestie andere mogelijke 
wegen van blootstelling zijn, werd ook de interne dosis geschat aan de hand van urine en 
bloedmonsters. Daarnaast werden door middel van veegmonsters de concentraties op oppervlaktes 
bepaald. De monsters werden zowel in het productiegebied genomen als op plekken die door de 
werknemers mogelijk als schoon worden gezien. 

Alle concentraties in de lucht en in de urine en het bloed zijn onder de grenswaarde 
bevonden onder normale omstandigheden in de galvano. Alleen de gemiddelde nikkel concentratie is 
iets verhoogd ten opzichte van de gewone populatie. In zijn geheel is er geen opstapeling van 
concentraties in urine gezien gedurende de week. Dit komt hoogst waarschijnlijk door de lage 
blootstellingsniveaus. Tijdens het afwegen van cadmiumoxide zijn hele hoge cadmiumconcentraties 
gevonden in de ademzone van de proces ondersteuners. Verder zijn er sporen van voornamelijk 
cadmium gevonden op plekken die door de werknemers als schoon worden verwacht zoals het 
kluisje, de kantine tafel en de computertafel in de galvano zelf. Relatief zeer hoge concentraties zijn 
gevonden op de werkbank van een van de betreffende werknemers.  

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het werken tijdens normale galvanische 
activiteiten veilig geacht kan worden in de galvano met de huidige technische voorzieningen 
(ruimtelijke ventilatie, bad afzuiging en dwarsventilatie begaande grond) en hoeft er geen 
adembescherming gedragen te worden. Echter tijdens specifieke processen zoals het afwegen van 
cadmiumoxide komen concentraties vrij die ook bij kortdurende blootstelling al schade aan kunnen 
brengen aan het menselijk lichaam. Daarom wordt geadviseerd het dragen van adembescherming 
verplicht te stellen tijdens het afwegen van poedervormige bad toevoegingen. De veegmonsters 
laten zien dat er beter toegezien moet worden op het schoonmaken en schoonhouden van de 
galvano. Er dient een schonere en veiligere werkomgeving gecreëerd te worden. Dit kan bereikt 
worden bijvoorbeeld door werkkleding te scheiden van normale kleding in aparte kluisjes, door de 
computertafel in de galvano beter schoon te maken en door het wegwerppapier op de werktafels 
vaker te vervangen (zie de aanbevelingenlijst). Deze maatregelen zijn ter voorkoming van opname 
van de stoffen via hand-mond contact en via huidcontact. 
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INTRODUCTION 

The “Koninklijke Luchtvaart Maatschappij” (Royal Dutch Airlines Dutch acronym: KLM) is one 

of the few airlines in Europe with their own maintenance facility, KLM E&M (engineering and 

maintenance). This facility is specialized in aircraft repair as well as major maintenance operations for 

airplanes, airplane components and airplane engines. A major division within KLM E&M is the engine 

shop. Engines are checked extensively and when needed, engine parts will be repaired or replaced. 

Since engine parts are extremely costly, most parts will be repaired when possible rather than 

replaced. The plating facility is one of the facilities highly specialized in the maintenance and 

conservation of predominately metal engine and airframe parts. During plating processes a thin 

coating layer is deposited on top of metal surfaces by means of electrical current trough a salt 

solution, meanly for corrosion resistance and heat tolerance.  

During these processes a high variety of substances are used like, heavy metals, hexavalent 

chromium and cyanide compounds. In previous studies several acute and severe chronic health 

effects were related to exposure to these substances. Renal dysfunction was found after long term 

exposure to cadmium, one of the metal compounds of high concern used during plating operations. 

In a population environmentally exposed to cadmium a marked dose response relation was found 

between urinary and blood concentrations and tubular damage.(  et al., 2002) An increased risk of 

lung cancer and cancer of the nasal cavity was found after long term occupational exposure to nickel 

compounds.(     &  1998;  et al., 1997) Therefore, 

nickel is classified as carcinogenic to human’s category 1.(  et al., 2015;  &  2015) 

Impairment of the respiratory system was also found after exposure to hexavalent chromium. After 

long-term chronic exposure in plating workers a decrease in lung function was observed, while after 

short term peak exposures nasal ulceration and perforation was found .(     

1983) A higher risk of lung cancer after inhalation in plating workers compared to a random control 

group was found in Italy based on patient information.(  et al., 2012)  After inhalation 

chromium is rapidly absorbed in the bloodstream or deposited on lung tissue, depending on the size 

fraction of hexavalent chromium.    1993;   &  2008) 

Intracellular chromium (VI) is reduced stepwise in chromium (III) leading to reactive intermediates 

with high potency of forming DNA adducts resulting in DNA damage and a higher incidence of 

cancer.(IARC, 2008)  Due to the severe health effects hexavalent chromium is included in annex XIV 

of REACH regulations. Therefore an authorization is needed after 21th of September 2017 to 

continue the use of hexavalent chromium in the work environment. (  et al., 2015) 

To characterize exposure in plating workers a combination of air monitoring and biological 

monitoring was used in previous studies. (  et al., 2015; , 1983; 

   1993;  et al., 2008) Biological monitoring was found to be a valuable 

tool in these studies since only external exposure is measured during air monitoring. This argues that 

only external exposure accounts for possible health effects found in workers. However, combining air 

measurements with biological monitoring total body burden will be characterized giving the best 

overview of total exposure. Especially since toxic substances present in plating facilities have the 

ability to accumulate in the workers body, reaching levels high enough to cause serious health effects 

even when air concentrations are moderate. In addition, biological monitoring allows for taking other 

factors into account like differences in workload, behavior in the environment, differences in work 

practices, hygienic behavior and the proper use of personal protective equipment.  et al., 

2015;  2012;    1993)Currently, plating workers at KLM are 

concerned about their exposure during work. Since the completion of the new plating facility in 2003 

10.2.e 10.2.e 10 2 e 10.2.e

10.2.e

10.2 e 10.2.e 10 2 e

10 2 e 10 2 e 10.2.e 10 2 e 10.2.e 10.2.e

10 2 e10 2 e10.2.e10.2.e10.2.e10.2.e

10 2 e 10.2.e10 2 e

10.2.e

10.2.e10
.2.

10.
2.e

10.2.e

10.2.e

10 2 e

10 2
.e

10 2 e

10.2.e



4 
 

no exposure assessment study in workers to hazardous substances was found in the records of KLM. 

The new facility was provided with state of the art protection measures like the provision of process 

baths with air flow to minimalize the spreading of droplets in the surrounding and local ventilation. 

Therefore exposure levels were believed to be low.  Recent news items about the toxicity of 

chromium and a recent incident with a worker believed to be exposed to high cyanide 

concentrations during cleaning of a cyanide bath have resulted in a higher awareness of the potency 

of exposure to several substances among the plating workers and related persons. Previous exposure 

studies in plating facilities, which were not linked to aviation industry, were mainly focused on 

continuous production processes with a limited number of handlings like chrome, nickel or cadmium 

plating. (  et al., 2015; , 1980;  et al., 2008)These 

situations are not comparable to the situation in the plating facility of KLM E&M, where products are 

handled directly after delivery to the plating facility giving a discontinuous and mixed exposure 

profile. The workers’ exposure under these conditions cannot be estimated based on previous 

studies. An exposure assessment study measuring the air concentrations of heavy metals, cyanides 

and hexavalent chromium was proposed to get insight in the current exposure during a regular 

workweek. In addition to the air measurements concentrations were determined in biological 

samples. Cyanides and hexavalent chromium are not able to be monitored in urine and blood 

(  therefore only total chrome, cadmium lead and nickel were sampled.  

The aims of the study were (1) to get insight in the air concentrations of lead, cadmium, 

nickel, chromium (both trivalent and hexavalent) (2) to get insight in the concentration of lead, 

cadmium, nickel and chromium in urine (3) to get insight in the concentrations of lead and cadmium 

in blood (4) compare the found concentrations both in biological monsters and in air samples with 

the occupational exposure limits and in the end (5) to get an overview of contamination in the 

workplace using surface swipe data. These outcomes will be used to evaluate the current situation in 

the plating facility of KLM and when needed, measures can be taken to prevent exposure in future. 

When needed, control measurements can be taken in future for the comparisons with baseline data 

gathered in this exposure assessment study. 
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Materials and Methods 

Study design: 

This study is an explanatory study focusing on the assessment of occupational exposure in the plating 
facility of KLM E&M. The plating facility is situated at Schiphol-Oost in a building separated from the 
engine shop. The plating facility is provided with state of the art measures to prevent emissions 
during work. The whole building is well ventilated, and in addition to that baths are equipped with 
local air ventilation and the ground floor is provided with cross ventilation. The most hazardous 
substances with a potency of exposure were listed based on their limit value and potential degree of 
exposure. Metals, hexavalent chromium and cyanide were found as most hazardous substances 
based on the limit value and the high potency of exposure. Personal ambient exposure to these 
substances was determined in the breathing zone of the workers with personal air measurements.  
Stationary air measurements were taken to gather information about the background concentration 
of the compounds in the plating facility. In addition to the air measurements urine and blood 
samples were taken to determine the total exposure and accumulation of cadmium, chromium, 
nickel and cadmium into the workers’ body. The study took place from the 11th of September to the 
16th of September 2016. In total 10 workers participated in this study of which three were managers, 
5 were plating workers and the other two were chemical process supporters. All of them were 
invited to take part in the biomonitoring campaign, only the plating workers and the chemical 
process supporters who want to provide urine samples and at the end of the week a blood sample 
were invited to take part in the air monitoring campaign. In total 7 workers participated in the air 
monitoring campaign. During the measurement week in total 4 workday lasting air samples were 
taken, from Monday to Thursday. Some workers were absent one day of the measurement period, 
therefore the total number of samples differs between the workers but overall, most workers were 
sampled for the total of 4 days. During a regular workweek plating activities were done in two shifts, 
one in the early morning and first part of the afternoon and one from the afternoon to midnight. 
Therefore it was possible for each worker in the plating facility to participate in this exposure 
assessment study, the evening shift was repealed.   

Informed consent, questionnaire and job information sheet:   

Prior to the air measurements and the biological sample collection all workers were informed during 
an information session dealing with the aims of the study, expectations during the measurement 
week and the handling of the data during analysis. A concise information letter enclosing an 
informed consent form was provided at the end of the presentation to the workers, summarizing the 
information discussed during the session. Each worker had to complete the informed consent form 
before the start of the measurements. On the first day of the measurement period all workers were 
asked to complete a questionnaire composed of several parts with questions about smoking status, 
education and job specific courses, frequent tasks done during regular working days, hygienic 
behavior at work including usage of personal protection equipment and knowledge about risks 
related to the used chemicals in the plating facility. For questionnaire see appendix 1. Workers were 
also asked to keep a concise activity information sheet to log the main tasks done and processes used 
on each day of the measurement period together with the used personal protective equipment. The 
information about work processes and hygienic behavior were completed by the observations of the 
field worker during the study. This will be used, together with the questionnaire data and 
information about tasks done during the workday, to get more insight in the differences between 
workers in perceived exposure both for personal air monitoring and biological monitoring.  
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Air measurements:  

Since it was not possible to sample the substances together three different measurement setups 
were required to determine the personal ambient exposure. Metal concentrations were collected on 
a MCE filter enclosed in a personal sample head connected to a portable GillAir pump. Hexavalent 
chromium was collected on a PVC filters enclosed in the same sample heads a used for metals. 
Cyanide concentrations were collected with soda lime tubes enclosed in a plastic tube holder. To 
reduce the discomfort of the workers metal samples were collected on Monday and Wednesday and 
cyanide and hexavalent samples were collected on Tuesday and Thursday. Therefore two pumps 
were provided to each worker on Tuesday and Thursday while only one pump was required to 
measure the metal concentrations on Monday and Wednesday. See figure 1 for an overview of the 
measurement setup. Pumps were assigned to each worker at random during the measurement 
week, to prevent interpersonal differences which can be attributed to differences in the sampling 
equipment. A total overview of the measurements can be found in table 1.  

 

 

Table 1: overview of different air measurements. 

 

Directly after the personal measurements were started, the stationary measurement station was 
turned on to measure the concentrations on the background location. The stationary measurement 
station was equipped with the same GillAir pumps as for the personal air measurements and 
attached to a sample head to measure metals, a sample head to measure hexavalent chromium and 
a tube to measure cyanides. Each compound was measured from Monday to Friday, 8 hours a day in 
total, to get a good impression of the background concentration during the measurement week. For 

Component Type of sampler  Flow ml/min Day of week personal   day of the week 
background 

Metals (cadmium, 
chrome, nickel and lood) 

Filter: MCE 2100 Monday and Wednesday Monday to Friday.  

Cyanides  Soda lime tube  50 Tuesday and Thursday Monday to Friday 
Hexavalent chromium Filter: PVC 2100 Tuesday  and Thursday  Monday to Friday  

Figure 1: personal air measurement 
setup for cyanides and hexavalent 
chromium. For metals, only one 
pump is attached to the workers’ 
strap.  

10.2.e
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an overview of the plating facility including the location of the background location (indicated with a 
red asterisk) see appendix 2.  At the beginning and at the end of each measurement the flow of the 
pump was checked for later analysis. This was done either for the stationary and the personal 
measurement equipment. If a change in flow appeared the flow was adjusted manually to 2.1 
liter/minute for metals and hexavalent chromium or to 50 milliliter/minute for cyanide. MCE filters 
were stored in a dish, cyanide tubes were closed with caps on both ends of the tube and PVC filters 
were stored in a small container containing extraction liquid. After each measurement day the 
sample heads used to measure metals and hexavalent chromium were washed with soap to prevent 
cross contamination. In the end, the determination of the metals on the MCE filters, hexavalent 
chromium on PVC filters and the cyanide chromium in the soda lime tubes were performed by an 
external analytical lab. Results were expressed as mg /m3. Each day one MCE filter, a PVC filter and a 
soda lime tube were handled like the other filters but were not attached to an active pump, to get an 
overview of the contamination of the filters during filter handling and to check the stability of the 
analysis performed by the analytical lab.  

Biological monitoring: 

On Monday morning and on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday after the working shift urine 
monsters were gathered in small containers during the measurement week. A minimum urine level 
of 30 milliliter was required to perform analysis on the samples. The bottles were transported to the 
medical department when all samples were handed to the fieldworker. At the medical department 
samples were suffused to smaller tubes and send to the laboratory on the same day samples were 
collected. The urine samples were analyzed for creatinine and heavy metals (chromium, cadmium, 
lead and nickel). It was not possible to measure hexavalent chromium in urine and blood because it is 
immediately converted to trivalent chromium when absorbed into the body. Cyanide was decided 
not to measure since there is no good intermediate marker found to measure the total absorbed 
concentration into the body. In addition to the urine samples a blood sample was taken on Friday. 
Blood sample collection was arranged together with the medical department of KLM, they took care 
of the samples afterwards and for the delivery to the lab for analysis. Each sample was analyzed on 
cadmium and lead concentration since these substances have a really long half-life, 15 years for lead 
and 30 years for cadmium, compared to the other metals. Therefore blood samples were expected to 
give a more reliable body concentration compared to the urine concentrations. 

Surface swipes: 

Surface contamination was assessed on different spots within the plating facility and on a control 
location in an office building. Wipes were used to swipe a surface of 10 x 10 cm2 by using a swipe 
template. In general, surface swipes were taken on spots with a high potency of transfer from 
contaminated surfaces to the skin of workers. Production areas (bench used to prepare substances, 
computer bench in the plating facility and data information sheets with information of the 
composition of the baths) were sampled together with non-production areas.  A control 
measurement was taken from a building where only where staff departments where located whose 
job do not involve process of compounds containing heavy metals, chromium or cyanides.   

Production areas: 

Work bench (2x cyanide,2x chromium and 2x heavy metals) 

Health and safety information sheet bath number 109, 110 and 111: “verchroombad" (2x chromium) 

Health and safety information sheet bath number 168: “cadmiumbad” (2x heavy metals) 

Health and safety information sheet bath number 143 and 144: “zilverbad”  (2x cyanide) 

Computer desk at the plating facility (2x cyanide 2x chromium and 2x heavy metals) 

 

Clean areas: 

Table in break room plating facility (2x cyanide, 2x chromium and 2x heavy metals) 
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Locker of worker in dress room (2x cyanide, 2x chromium and 2x heavy metals) 

Meeting table office building department SHE (2x cyanide, 2x chromium and 2x heavy metals) 

 

Metals were sampled using an 8 x 8 cm PP wipe humidified with 0.1% tergitol NP-10, hexavalent 
chromium using an non-woven PP swipe of 4 x 4 cm humidified with non-specified extraction liquid, 
and cyanides using an non-woven PP swipe of 4 x 4 humidified with 0.1M sodium hydroxide.  

Short term process specific measurements:  

Process specific measurements were taken on Friday. Workers were asked to carry a pump for a 
short time, between 25 and 61 minutes, when specific handlings were performed expected to give 
higher air concentrations in the breathing zone. Together with the day specific activity data these 
concentrations facilitated the interpretation of the 8 hour mean concentrations found during the first 
four days of the measurement period. Processes expected to give higher airborne concentrations: 

 

-The weighing of cadmium oxide and cyanide powders and addition of these compounds to the 
baths. 

-Gritting. 

-Dipping of products into the baths.   

 

Statistical analysis:  

SAS version 9.2 (SAS institute Inc, Cary. NY, USA) was used for all the statistical analysis performed in 
this explanatory study. First, a descriptive analysis was made on factors that may have an influence 
on the found air, urine and blood concentrations such as age, years of working experience, smoking 
status and hygienic behavior. These values were expressed for continuous variables as means, 
medians and 25th to 75th percentiles or as counts and percentage for continuous variables.  Mean 
concentrations were calculated for personal air measurements. Samples below detection limit were 
imputated therefore a random concentration was assigned between 0 and the detection limit 
preventing underestimation of the mean concentrations. The mean values were compared to the set 
limit values. Odds ratios were calculated for lower/higher than detection limit and job title, day of 
the week and smoking status.  

For urine and blood concentrations first q-q plots were made to check for normal distributions. If the 
data showed to be skewed distributed an LN-transformation (natural logarithm) was performed 
before a correlation was calculated. The correlation coefficient will be expressed as a Pearson 
coefficient if the data is normal distributed and as a Spearman coefficient if the data is not normally 
distributed. Urine concentrations were expressed as mean concentrations in microgram/gram 
creatinine or microgram/liter depending on the unity of the biological limit value for that specific 
substance. Urine concentrations below limit of detection were imputated for further statistical 
analysis. A plot is made for the urine concentration development within the week for each 
compound on individual level. A mixed regression analyses was performed to check for differences 
between sampling days and between plating workers and process supporters. In a separate analysis 
urine concentrations were stratified based on smoking status to check if differences exist between 
smokers or not. Blood concentrations were expressed as mean concentration in microgram/liter for 
both cadmium and lead. The mean urine and blood concentrations were compared with the set limit 
values and the differences were denoted in percentage of the limit value.  
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Results 

Characteristics of the population and background measurements.  

A total of 10 workers participated in this study. General characteristics and hygienic behavior of the 

workers are presented in table 2. The group of workers consists of 5 plating workers, 2 process 

supporters and 3 managers.  Based on questionnaire data 4 out of 10 workers reported to smoke, 2 

of them were managers. Workers were complied with the hygienic regulations since none reported 

to drink, eat or smoke at the plating facility.    

  

 

GENERAL CHARATERISTICS PARTICIPANTS  N % Mean median iqr Min-max 

N 10 100     
Male gender  10 100     

Plating workers  5 50     
Process supporting staff  2 20     
Managers  3      
Age    53.5 51.5 51 - 60.8 41-64 
Number of years working at plating facility KLM    19.6  15.3 – 26.5 0.5-41 
Number of years working at plating facility, also 
other companies  

  23.25 21 19-29.8 0.5-41 

Smoking status positive  4 40     

Smoking at home indoors yes  1 10     
Quit smoking  1 10     
Did a course training before worker started by 
KLM  

8 80     

HYGIENIC BEHAVIOR       
Always/most of time washing hands before going 
to toilet  

8  80     

Never or sometimes washing my hands before 
going to toilet  

2 20     

Showering after work at KLM 7 70     
Hanging working clothes in same locker as normal 
clothes after working day  

1 10     

 

A graphical overview of the temporal variation in concentration levels measured on the background 

location provided in figure 2. Only the hydrogen cyanide measurements were above detection limit. 

On Thursday no hydrogen cyanide concentration was measured due to failure of the sampling 

equipment.  Concentrations for hexavalent chromium, substance bound cyanide and the heavy 

metals (chromium, cadmium, nickel and lead) were all found below detection limit for each 

measurement day and therefore not reported in figure 1.    

 

 

Table 2 : general characteristics of the participants and hygienic behavior of the study population.    
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Personal air measurements.  

In total 2 samples, measuring the four metals of interest simultaneously, were taken for each worker. 

Two of the 7 workers were measured once, giving a total of 12 samples for further statistical 

analyses. An overview of personal exposure levels can be found in table 3. AM, GM, GSD and Range 

were calculated based on data after imputation. Personal exposure levels of cyanides and hexavalent 

chromium were found below detection limit. For metals most results resulted in concentrations 

below the limit of detection. Only for Nickel more than half of the samples were above limit of 

detection. Since most samples were below the limit of detection odds ratios for job category, 

smoking status and day of the week were estimated with multivariable logistic regression analyses 

based on dichotomous data. The odds ratios for cadmium can be found in table 4.  

Table3: levels of cadmium, chrome, lead, nickel hexavalent chromium and cyanides for personal 

measurements. Hexavalent chromium and cyanide concentrations were found below detection limit.    

component N >LOD AM 
(µg/m3) 

GM 
(µg/m3) 

GSD 
(µg/m3) 

Range 
(µg/m3) 

Limit value  
(µg/m3) 

highest value 
/Limit value (%) 
 

Cadmium  12 4 0.20 0.20 1.20 0.14 – 0.25 5 5 
Chrome 12 1 0.13 - - <LOD - 0.13 500 0.087 
Lead 12 2 0.38 0.38 1.13 0.31 - 0.47 150 0.31 
Nickel 12 8 0.30 0.29 1.45 0.14 - 0.46 5 9.2 
Hexavelent 
chromium  

12 0 - - - - - - 

Cyanide  12 0 - - - - - - 
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Figure 2: temporal pattern of cyanide concentrations measured on the background location.  
Cadmium, lead, chromium, nickel and hexavalent chromium were all below detection limit .   
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Table 4: Odds ratios for factors influencing the personal ambient cadmium concentrations.  

 

However, due to the limit number of samples only for cadmium reasonable odds values were found. 

All odds values were above one, indicating that resp. galvanizers, workers on Wednesday and 

smokers were exposed to higher cadmium concentrations compared to process supporters, workers 

on Monday and non-smokers. 

Urine and blood analysis.  

Mean urine and blood concentrations for plating and process supporters can be found in table 5. 

Since managers were only a minority of time present in the plating facility urine and blood samples 

were not included in the analysis since they were expected to underestimate the real concentrations 

in the plating facility. For nickel 6 out of 32 samples and for lead 7 out of 32 samples were below 

detection limit. Samples below limit of detection were imputated for further statistical analysis. The 

urinary and blood concentrations for both plating workers and process supporters were compared to 

the reference values found in the general population and limit values set by the deutsche Forschungs 

Gemeinschaft and the ACGIH. Urine concentrations were expressed in µg/L or expressed in µg/g 

creatinine depending on the denomination of the limit and reference value.  In contrast to the limit 

values, urine samples were found to exceed the reference values. For instance, 16 out of 32 chrome 

samples were higher compared to the reference value indicating that 16 cadmium concentrations 

were above the value found in the general population. For nickel 11 out of 32 samples were higher 

and for cadmium 12 out of 32 samples were found to be higher. Only one cadmium sample was 

above the limit value. 

 Table 5: Mean urine concentrations compared to the reference values and the limit value.  

 N ODDS ratio 95% CL P 

Cadmium 
Galvanizer  12 1.85 0.086 – 39.89 0.69 
Wednesday 12 5.31 0.32 – 87.18 0.24 

smokers 12 1.17 0.042 – 32.47 0.93 

 N <LOD AM  SD Ref. value AM/ref.  value Limit value AM/ limit 
value (%) 

urine 
Chrome (µg/L) 32 6 0.72 0.35 0.6 120 25 2.88 
nickel (µg/L) 32  2.81 1.31 3 93.67 15 18.73 

cadmium (µg/g crea) 32  0.71 1.67 0.8 88.75 5 14.2 

Lead (µg/g crea) 32 7 1.51 1.30 -  -  

Blood 
Cadmium (µg/L) 7  0.37 0.25 1 37 5 7.4 
Lead (µg/L) 7  26.94 22.63 120 22.45 700 3.85 
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A graphical overview in urine concentration during the week is provided in figure 3. Each plating 

worker and process supporter is presented by a thin line, managers are presented by the red lines. 

With the thick blue line the temporal variation in average concentration during the week is indicated 

for the plating workers and process supporters together (n=7). For each component a temporal 

pattern is seen with some variation during the week. Only for one worker a steep increase was found 

for cadmium on Friday, especially in comparison with the other workers. Overall, no proportional 

increase is observed during the week indicating that there is a negligible accumulation of the metals 

in the body. 

In table 6 the results of the mixed model analysis is presented for urine concentrations. The urine 

concentration on Monday morning is the reference value for day; the mean concentrations of the 

other time moments were compared to the concentration on Monday morning. For example, the 

estimate presented for Monday afternoon is the concentration increase or decrease compared to 

Monday morning. In addition to the differences in days also the differences in job title were 

presented. The Estimate for plating workers is the concentration difference compared to process 

supporters. The outcomes can be interpreted as a formula:  the concentration for cadmium on Friday 

afternoon for plating workers is: 1.02 + 1.37 – 0.93 = 1.46 (µg/g crea) based on the model. In the end, 

differences between smokers and non-smokers/quit-smokers for both urine and blood 

concentrations can be found in table 7. All urine concentrations in this figure were expressed in µg/g 

creatinine while blood values were expressed in µg/liter.  

  

   

 Figure 3:  Overview of urine concentrations for each sample moment.  U1= Monday morning, U2=Monday afternoon, U3 = 
Tuesday U4=Wednesday afternoon and u5 is Friday afternoon. Values expressed on log scale.     
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Table 6: results of the multivariable analysis for urine concentrations presented together with T-value 

and significance level.  

 

Surface swipe data and questionnaire data. 

On several locations in the plating facility surface swipes were taken. Results can be found in figure 3. 

All concentrations were below detection limit for the office referential location. While in the plating 

facility detectable concentrations were found. Highest concentrations were found on one of the 

workers benches with mean concentrations of 0.695 µg/cm2, 0.275µg/cm2, 0.015 µg/cm2, 0.023 

µg/cm2 were found for resp. cadmium, lead, nickel and chromium. Only cadmium and cyanides were 

detected on the information sheets attached to one of the process baths. 

 

 

Variable cadmium 
 

N Estimate 
µg/g crea. 

T-value P 

Cadmium 
intercept  1.02 1.44 0.16 
Plating workers 32 -0.93 -1.65 0.11 
Monday afternoon 32 0.03 0.04 0.97 
Tuesday afternoon 32 -0.05 -0.06 0.96 
Wednesday afternoon 32 -0.05 -0.06 0.96 
Friday afternoon 32 1.37 1.70 0.10 
Lood 
intercept  0.90 1.59 0.13 
Plating workers 32 1.01 2.25 0.03 

Monday afternoon 32 0.19 0.28 0.79 
Tuesday afternoon 32 -0.05 -0.07 0.94 
Wednesday afternoon 32 -0.02 -0.03 0.98 
Friday afternoon 32 -0.42 0.64 0.51 
Chroom 
intercept  0.66 5.22 0.0001 
Plating workers   32 -0.10 -1.31 0.20 

Monday afternoon 32 0.31 2.58 0.02 
Tuesday afternoon 32 0.12 0.99 0.33 
Wednesday afternoon 32 0.0096 0.08 0.94 
Friday afternoon 32 0.44 3.99 0.0005 
nickel 
intercept  2.51 7.71 0.0001 
Plating workers  32 -0.20 -0.98 0.34 

Monday afternoon 32 0.13 0.44 0.66 
Tuesday afternoon 32 0.11 0.36 0.72 
Wednesday afternoon 32 0.072 0.23 0.82 
Friday afternoon 32 0.72 2.51 0.02 
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On the computer desk located in the production department of the plating facility cadmium, lead, 

chrome and nickel spores were detected. However, in much lower concentrations compared to the 

workbenches. Some sporadic cadmium lead and nickel concentrations were found on the swipes 

taken inside the locker of one of the workers, while only one of the two cadmium swipes was 

positive on the canteen table in the plating facility. These locations were expected to be clean, 

therefore contamination of these locations is highly undesirable. The results of the surface swipe 

experiments can be found in figure 4. In the end, attitude towards personal protective equipment of 

the workers can be found in table 8.  Two workers reported that PPEs are not always available when 

needed. This may be a point of concern. 

 

 

 Total Smoking no/quit Smoking yes 
 <LOD K AM SD <LOD k AM SD < LOD k AM SD 

Urine microgram/g crea 
Cadmium  32 0.71   1.69  23 0.78 1.97  9 0.53 0.19 

lead 7 32 1.51   1.30 4 19 1.74 1.45 3 6 0.92 0.46 
Chrome 6 32 0.51 0.31 4 19 0.45 0.23 2 7 0.65 0.44 
Nickel  32 1.87 0.70  23 1.74 0.69  9 2.21 0.64 

Blood microgram/liter 
Cadmium  7 26.94 22.63  5 30.25 26.68  2 18.65 5.86 

lead  7 0.37 0.25  5 0.24 0.55  2 0.70 0.29 

 Yes (N, %) No (N, %) 

Wearing a PPE is obligatory in plant 9, 90% - 

Are the rules concerning the wearing of PBMs to strict in your opinion? 1, 10% 9, 90% 

PPE are available when needed 7, 70% 2, 20% 
Is it possible to choose the PPE yourself?  10, 100% - 
Did you receive information about the degree of protection of the PPE?  9, 90% - 

Do you receive information which PPE is recommended during the different tasks 
you are doing?  

10, 100%  

Do you have the feeling that wearing your PPE can lead to dangerous situations?  7, 70% 2, 20% 

Have you ever received information from your employer about the risks of 
exposure on your workplace?  

4, 40% 4, 40% 

Do you receive enough information about the dangerous substances you are 
working with  

7, 70% 2, 20% 

Table8:  Overview of PPE usage in plating facility. 

Table7:  differences for smokers and non-smokers in urine concentrations for plating workers and process supporters. 
blood concentrations were expressed as microgram/liter for the same group of workers.      
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DISCUSSION 

Exposure concentrations. 

In this study air samples for metals and hexavalent chromium on the stationary location were 
all found below detection limit. For cyanides stationary measurements were found above detection 
limit with the highest concentration measured on Friday giving a concentration of 8.8 µg/m3. This is 
somewhat unexpected since cyanide concentrations were all found below limit of detection for the 
personal measurements. This may be due to the longer sampling time for cyanides on the 
background location (366 minutes) compared to the personal samples (274 minutes). Personal air 
concentrations for metals were above limit of detection, however mean concentrations were low. 
Most samples above limit of detection were found for nickel with a mean value of 0.30 µg/m3. 
However, this value is still much lower compared to the limit value of 5  µg/m3. In addition, also the 
other personal metal concentrations were far below detection limit therefore the risk overexposure 
is low.  

In this study, hexavalent chromium concentrations were below limit of detection for both 
personal and stationary air measurements. This was somewhat unexpected since previous studies 
performed in plating facilities found reasonable concentrations in air measurements. In a study 
performed in Italy,  and coworkers measured personal air concentrations on 10 chrome 
platers with an average total chromium concentration of 2.9 µg/m3.(  et al., 2006)  Another 
study found mean concentrations of 4 µg/m3 in personal samples in 532 electroplating facilities in 
Great Britain.(  et al., 2015) In the same study mean concentrations of 10 µg/m3 were 
reported for nickel which is much higher compared to our study. Therefore the ambient 
concentrations found in Great Britain were overall higher compared to the facility we have measured 
at KLM E&M. This may be due to the discontinuous production situation in the plating facility of KLM 
E&M. Besides, all workers were scheduled in one shift instead of two giving a lower workload for 
each worker resulting in a situation which may underestimate the real exposure during a normal 
workweek in the plating facility.  

 In order to avoid undetectable concentrations in future, the sample volume can be raised or 
the sample time can be extended. Extension of sample time is only useful when more work is 
available otherwise a dilution of the concentrations will occur giving an underestimation of the actual 
concentration during the workday. A test sample before the real measurement campaign would be 
useful to get an impression of the concentrations during the week. Based on this outcome a decision 
can be made to increase the sample volume during the actual measurement period.   

Factors influencing airborne concentrations.  

Odds ratios were calculated with a multivariable logistic regression model for detectable 
concentration or not and job title, measurement day and smoking status. Due to limitations in 
sample size (N=12) only for odds for cadmium resulted in instructive outcomes. An odds above 1 was 
found for plating workers compared to process supporters indicating that for plating workers a 
higher number of samples above detection limit was found compared to plating workers. This 
indicates that process supporters were exposed to lower cadmium concentrations compared to 
plating workers.  

This may be due to differences in tasks done during the workday between plating workers 
and process supporters based on observations made during the measurement week. Process 
supporters were expected to be exposed to short term exposure concentrations during chemical 
addition and steering into the bath while plating workers were exposed to lower air concentrations 
during plating activities but spend on average more time nearby the process baths. Therefore a 
higher overall exposure level was expected in plating workers compared to process supporters. 
Based on the odds smokers were also found to have higher air concentrations, however, only two 
plating workers reported to smoke and therefore an interaction is possible between smoking status 
and worker category. The finding that concentrations on Wednesday were higher compared to 
Monday did not depend on the day of the week but were expected to be influenced by the specific 
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tasks done during the day. It is possible that on Wednesday more cadmium products were treated 
compared to Monday leading to higher airborne concentrations. However, since no observations 
were made about number of products handled this assumption cannot be substantiated. 

Development of urine concentrations during the week.  

Biomonitoring has proved to be a valuable tool when good guidelines are available for the 
substances of interests. However, less recommendation for exposure limits are available for 
biological monitoring compared to air measurements. Therefore a one-by-one decision based on 
literature and expert judgement has to be made to measure the component in biological samples or 
not. In this study only metals were able measure in the human body. Individual urine spots found in 
this study were graphically displayed in a plot. We measured almost all workers quite intensely. 
However, sample size is still quite small, therefore we do not have to over interpret our data. But on 
average, no much variation was seen during the week neither a proportional increase was observed 
indicating that there is a negligible accumulation of the metals in the body. This may be due to the 
very low exposure levels found in air samples. Only one worker was observed with an overall higher 
urinary lead concentration during the week compared to the other workers. For chrome one outliner 
was observed with only two data points which were higher compared to the other workers. A 
remarkable increase in urinary cadmium was observed for only one worker on Friday with a mean 
concentration of 9.8 µg/g crea. This was really high compared to the mean value found in this study 
of 0.71 µg/g crea. This may be due to the really high concentration of cadmium emitted in the air 
during weighing of cadmium oxide, which was performed by this worker on Friday. During weighing 
of cadmium two process specific measurements were taken with concentrations found of resp. 420 
and 600 µg/m3. When PPEs failed the concentrations were able to enter the body resulting in an 
increased body burden. However, the urine spot was taken directly after the worker performed 
these handling, therefore a relation is doubtful. 

Difference in urine concentration between Monday morning and the other sample moments 
were researched for cadmium, nickel, chrome and nickel. The concentrations for all substances were 
somewhat higher, only the difference between Monday morning and Monday afternoon for chrome 
was significant (P=0.02). The concentration found on Monday afternoon was found 0.31 µg/g crea 
higher compared to Monday morning but was expected to be influenced by the really high outliner. 
A significant difference was found for nickel and chrome on Friday afternoon compared to Monday 
morning in urine concentrations. However, for lead a lower concentration was found on Friday 
compared to Monday morning. No uniform increase during the week was observed for one of the 
substances therefore no accumulation of the substances was expected within the body. The model 
indicates a lower exposure estimate for plating workers compared to process supporters for 
cadmium, chrome, and nickel. For cadmium, this was somewhat unexpected since a higher airborne 
concentration in plating workers compared to process supporters. Therefore in line with the airborne 
data a higher urine concentration was expected in plating workers. This may be due to the 
respiratory protection worn by process supporters during some handlings in contrast to plating 
workers.   

Biological monitoring concentrations 

Urine and blood concentrations were compared to reference values, the upper margin of 
concentrations found in the general population. (Jakubowski, 2012)  In comparison with the set 
reference value of 0.6 µg/liter for chrome an elevation in our study population was found compared 
to the general population. We had found a mean concentration of 0.72 µg/liter which is 1.2x higher 
than the reference value. However, the mean nickel and chromium concentrations were lower than 
the reference values indicating that our population does not suffer from much higher body burden 
compared to a normal non exposed population. Especially the blood values were much lower 
compared to the general population.  

  In addition, a comparison was made with limit values for exposure, the so called biological 
limit values (BLV). Biological limit values are based on the correlation between air concentrations 
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resulting in health effects and the corresponding urine concentrations as assessed in other studies. 
These reference values for metals were published by the DFG (Deutsche Forschungs Gemeinschaft) 
expressed as BAT values (Biologische Arbeitsstoff Toleranzwerte), and BEI values (biological exposure 
indices) established by the governmental industrial hygienists (ACGIH).( , 2016) in 
this study only one cadmium urine sample was above detection limit. As mentioned before, all other 
urine samples were far below the set biological limit values, including the other 4 urine samples for 
this specific worker. Average urinary nickel concentrations were found the highest compared to the 
limit values, however still lower than a 1/5 fraction of the total allowed exposure.  and 
coworkers found nickel concentrations of 0.16 µmol/liter which corresponds with 9,28 µg/liter. 
(  et al., 1997) This study was performed in 38 nickel plating shops in Finland. Still after a 
holiday break the urine concentrations in this study were much higher than the reference values 
found on that time moment in Finland. A more recent study performed by  et al, found a 
mean concentration of 9.4 µmol/mol crea. in nickel electroplaters.(  et al., 2015) This 
corresponds with a concentration of 4.88 µg/g crea. Since a mean excretion of 1.4 g creatinine per 
liter was found in a big population survey the urine concentration found by  et al corresponds 
to  6.83 µg/ liter.(   &  2013) Somewhat lower than the urine concentration 
found in Finland, but much higher compared to the urine concentration we have found in our study. 
Total chromium concentrations were found by Lumens et al with mean values of 12.3 and 5.0 
µg/liter. While concentration of 3.2 µmol/mol crea was found by  corresponding with a mean 
value of 2.06  µg/liter. (  et al., 2015) Both concentrations were much higher compared to the 
mean value of 0.62 µg/liter which can be attributed to the discontinuous work process in the plating 
facility of KLM E&M and the lower workload due to the deletion of the nightshift.  

 In the end, smoking status was found to influence the total urine and blood 
concentrations. Higher concentrations for smokers were found for urinary chrome and nickel and the 
lead concentration in blood. Urinary and blood concentrations for cadmium and urinary lead 
concentrations were found to be lower in smokers compared to non-smokers. The differences were 
marginal due to the low concentration and not in one direction for all substances therefore no 
conclusion can be drawn on the influence of smoking on total uptake of the used substances in the 
plating facility.  

Hygienic behavior 

In previous studies the contribution of other routes was evaluated by calculating the 
correlation between urine measurements and air measurements. (  et al., 1997;  

  1993) In general, if a steeper increase in urine concentration was observed 
compared to air concentrations other routes of exposure were concluded to attribute for the 
additional increase in body concentrations.  and co-workers found much higher urine 
concentrations compared to air concentrations of nickel in plating workers. (  et al., 1997)  
They concluded that nickel was absorbed via other routes of exposure, most likely via hand-mouth 
contact. This was supported by a Japanese study which demonstrated a good correlation between 
lead on fingernails and high blood levels. Also lead in facial wipes produced high correlations with 
blood lead levels (r = 0.73 and 0.59, respectively). The study concluded that lead ingestion from the 
contaminated face and fingers contributed to elevations in total body burden among workers. 
(    &  1997) In addition,  who had found negative correlations 
between air and urine concentrations found an additional intake of chromium in plating workers 
mainly because of the strong relationship between urine levels and skin problems. Intake of 
chromium was enhanced by dermal contact, especially due to chrome ulcers on the skin which might 
have a positive influence on skin uptake. (    1993)These examples underline 
the importance of hygienic behavior during plating operations.  et al., 1997;   

 1993)However, in our study, with the limit number of air samples above detection limit and 
really low urine concentrations no correlation can be calculated between air concentrations and 
urine concentrations. 
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In our study, hygienic behavior was determined by surface swipes since the preventing of 
uptake can be achieved by preventing contamination on the workplace and places in the facility 
expected to be clean by the workers. For workers contamination on other locations than the 
workplace is not likely, however the results have shown that also in clean areas some contamination 
is found. For instance, some cadmium spores were found in the locker of the worker and on the 
canteen table in building 415 with resp. 0.0029 and 0.0012 µg/cm2 as highest concentrations. 
Relatively high concentrations were found on the computer desk within the plating facility, which 
may be expected as clean by workers. Some spores were found for nickel, cadmium and chrome. The 
highest concentration was found for cadmium, 0.0021 µg/cm2. Much lower than the concentration 
found for cadmium on the workbench with a highest concentration observed of 0.97 µg/cm2. 
However, an increased risk of exposure can occur at the clean locations, for instance via dermal 
contact or hand-mouth contact since workers may be less strict in compliance of hygienic 
requirements. These surface swipes indicate a failure in an effective cleaning regime due to 
contamination of areas expected to be clean.    

 

CONCLUSION 

In conclusion, concentrations in air for cyanides and chromium were found below detection 
limit for both personal and stationary background measurements. Some metal samples were found 
above limit of detection, but all below exposure limit. Urine concentrations were found to be quite 
stable during the week with only a significant difference for chrome and nickel on Friday compared 
to Monday morning and for chrome on Monday afternoon compared to Monday morning. However,   
based on the other non-significant differences no accumulation of the compounds during the week 
was observed. The mean values of all substances were far below the limit values, only the mean 
chromium concentration was above the reference value in the normal population. Surfaces were 
contaminated, also on the places which were expected to be clean. Therefore additional uptake is 
expected based on results from previous research. Therefore a stricter cleaning regime should be 
implemented, especially in the plating facility itself. In the end, based on this data both plating 
workers and process supporters were not at risk for health effects related to work during normal 
plating activities. Only some risk of short-term overexposure of process supporters exists during 
weighing and addition of powdered substances.    

 

Recommendations based on the results in this study 

 

- Continuity of measurements in future: urine and blood concentrations were not 

elevated compared to the reference values during the measurement week. This may be 

due to the low air concentrations. It would be recommendable to take post-shift urine 

samples on 3 continuous day and one blood sample at the end of the week in a busier 

period to check for differences. However, since workers were concerned about exposure 

during work a urine and blood sample each another year would be advisable to curb the 

worries and to monitor the concentration development on the long run.  

 
- No personal protective equipment during plating operations: Concentrations were far 

below the limit values for air measurements during the measurement week.  Highest 

concentrations compared to the limit value were found for nickel. However the highest 

value for nickel was only 9.2% of the maximum tolerable concentration in the air. 

Therefore, no respiratory protection has to be worn by the workers during plating and 

plating related processes under normal conditions (airflow on baths, general ventilation 

and cross ventilation in basement).  
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- Personal protective equipment during the replenishing of process baths: really high 

peak concentrations were found during weighing of cadmium oxide exceeding the limit 

value for short term exposure. Therefore personal protective equipment has to be worn 

by workers when powdered substances are added to the baths.  

 
- Prepacked substances: In line with the wearing of personal protective equipment during 

the replenishing of baths exposure can also be lowered when substances, especially 

cadmium oxide, were supplied by the manufacturer in small packages. Therefore process 

supporters don’t have to weigh in the plating facility giving lower exposure levels.  

 
- More effective cleaning regime: The surface swipes have indicated some contamination 

on surfaces in areas expected to be clean.  Therefore workers were potentially exposed 

via dermal contact or hand-mouth contact giving additional exposure resulting in a 

higher body burden. Therefore the housekeeping staff also has to clean the tables and 

desks in the plating facility itself and not only in the canteen located in building 415.  

 
- Replacing paper on workbenches: really high concentrations of almost all substances 

measured in this study were found on workbenches in the plating facility. The tables 

were covered with disposable paper but the paper sheets were not often replaced with 

new and clean sheets. It has to be taken for granted to replace the paper every other day 

to reduce the contamination of the workbench.  

 
- Segregated place for own clothes and working clothes: some contamination was found 

in the lockers of the workers since work clothes were stored in the same lockers as their 

regular clothes. Therefore two separated lockers for each person have to be created to 

prevent contamination of workers own clothes in future.    
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Appendix 1: questionnaire.  

Vragenlijst  

De vragenlijst bestaat uit 36 vragen, geef aan wat van toepassing is door het vakje in te 
kleuren () of het gevraagde op te schrijven.  
Heeft u een fout gemaakt, kruis dan het foute antwoord door ()  en kleur het correcte 
antwoord vervolgens in (). 
 
 

Algemeen  
1. Vandaag is het  └─┴─┘dag└─┴─┘maand└─┴─┴─┴─┘jaar 

 

 
2. Wat is uw leeftijd? ____jaar 

 
3. Wat is uw opleidingsniveau? 

 
 Geen onderwijs 
 Lager onderwijs 
 Lager algemeen vormend onderwijs (ULO) 
 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO, MAVO, vergelijkbaar) 
 Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS) 
 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS) 
 Hoger voorbereidend onderwijs (HAVO, VWO) 
 Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
 Academisch onderwijs (universiteit) 

 
4. Heeft u een vakopleiding gevolgd? 

 Ja. Zo ja, welke?____________________________________________ 
 Nee 

 
5. Volgt u of heeft u een gevolgd cursus die verband houdt met het werk?  

 Ja, namelijk________________________________________ 
 Nee 

 
6. Welke activiteiten of hobby’s beoefent u in uw vrije tijd? 

(begin met de activiteit waaraan u de meeste tijd besteedt)  
1________________________________________ 
2________________________________________ 
3________________________________________ 
4________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

roken 
 

X 
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7. Rookt u?  
 Ja 
 Nee, ik ben gestopt. Hoe lang geleden bent u gestopt? _________jaar.  u mag 

door naar vraag 9 
 Nee, nooit gerookt.  u mag door naar vraag 11.  

 
8. Hoeveel sigaretten, sigaren of shag rookt u gemiddeld per dag? 

 1-5 
 6-10 
 11-15 
 16 -20 
 21-30 
 31-40 
 41 of meer  
  

9. Wat rook(te) u? 
 Sigaretten 
 Sigaren 
 Shag 
 Pijp 

 
10. hoe lang rookt u of heeft u gerookt? 

 Minder dan 5 jaar 
 5-10 jaar 
 11-15 jaar 
 Meer dan 15 jaar 
  

 
11. Wordt er bij u thuis binnen gerookt? 

 nee 
 ja 

 

Werksituatie 
12. Wat is uw huidige functie? 

Functie: _____________________________________________________________ 
 

13. Hoe lang bent u bij KLM in dienst? 
__________________jaar 
 

14. Heeft u eerder op een galvanische afdeling gewerkt? 
 Ja   Hoelang? _____jaar 
 Nee  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
15. Is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht? 

 Ja 
 Nee 

 
16. Bij welke werkzaamheden is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 

verplicht en welk middel gebruikt u?: 
werk____________________ middel ________________________________ 
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werk____________________ middel________________________________ 
werk____________________ middel________________________________ 
werk____________________ middel________________________________ 

 
17. Zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen die u wilt gebruiken altijd beschikbaar? 

 Ja 
 Nee 

 
18. Kunt u het soort persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen(pasvorm, kwaliteit, maat)? 

 Ja  
 Nee  

 
19. Heeft u van uw werkgever informatie ontvangen over de mate van bescherming? 

 Ja 
 Nee 

 
20. Is in de beschikbare informatie duidelijk welk type beschermingsmiddel nodig is bij een 

specifieke taak? 
 Ja, dat is duidelijk en lees ik voorafgaand aan de taak  
 Ja, maar ik weet zelf welk beschermingsmiddel ik moet gebruiken 
 Nee, het type beschermingsmiddel is niet omschreven  
 Nee, er is helemaal geen informatie voorhanden 

 
21. Ondervindt u hinder van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen? 

 Altijd 
 Vaak 
 Soms  
 Nooit  

 
22. Bent u tijdens uw dienstverband gewezen op blootstellingsrisico’s en kritieke situaties op 

uw werkplek? 
 Ja 
 Nee 
  

 
23. Krijgt u van uw werkgever voldoende voorlichting over de gevaren van de stoffen 

waarmee u in aanraking kunt komen? 
 Ja  
 Nee 

Hygiëne 

24.  rookt u op uw werkplek? 
 Ja 
 Nee  u mag door naar vraag 26 

 
25. Zo ja, wast u uw handen voordat u gaat roken? 

 Altijd 
 soms 
 nooit  

 
26. Drinkt u weleens op uw werkplek? 

 Ja  
 Nee  u mag door naar vraag 28 
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27. Zo ja, wast u uw handen voordat u gaat drinken? 
 Altijd 
 soms 
 nooit  

 
28. Eet u weleens op uw werkplek? 

 Ja  
 Nee  u mag door naar vraag 30 

 
29. Zo ja, wast u uw handen voordat u gaat eten? 

 Altijd 
 soms 
 nooit  

 
30. Over het algemeen moet je je handen wassen na een toiletbezoek. Wast u uw handen 

ook voordat u naar het toilet gaat?  
 Altijd 
 Vaak 
 Soms 
 Nooit 

  
31. Doucht u na uw werk? 

 Ja, bij KLM 
 Ja, direct als ik thuiskom 
 Nee, ik douche alleen s’ morgens  

 
 

32. Hoe vaak wordt uw werkkleding gewassen? 
Om de __________ dagen 
 

33. Hangt u uw werkkleding na de shift op in dezelfde kluis als waar u uw gewone kleding 
ophangt voor de shift? 

 Ja 
 Nee  

Onderzoek 
34. In hoeverre bent u een met de volgende stellingen? 

1. Ik voel me betrokken bij KLM als bedrijf, ik zet graag een stapje extra. 
 Helemaal mee eens 
 Een beetje mee eens 
 Neutraal 
 Niet mee eens  
 Helemaal niet mee eens  

 
2. Tijdens mijn werk zorg ik dat de afdeling schoon blijft, tussen de werkzaamheden 

door pak ik weleens losse klusjes ofwel “ niet periodieke werkzaamheden” op. 
 Helemaal mee eens 
 Een beetje mee eens 
 Neutraal 
 Niet mee eens  
 Helemaal niet mee eens  

 
3. Tijdens deze niet periodieke werkzaamheden weet ik wat ik moet doen om mijzelf te 

beschermen tegen eventuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 
 Helemaal mee eens 



 
 

 Een beetje mee eens 
 Neutraal 
 Niet mee eens  
 Helemaal niet mee eens  
 

4. Omdat de meeste niet periodieke werkzaamheden kortdurend zijn, denk ik dat de 
kans op blootstelling klein is en daarom vind ik het opdoen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen niet zo nodig..   
 Helemaal mee eens 
 Een beetje mee eens 
 Neutraal 
 Niet mee eens  
 Helemaal niet mee eens  
 

 

 

 

 

35. Tijdens dit onderzoek worden er luchtmetingen persoonlijke luchtmonsters verzameld en 
worden uw bloed en urinemonsters bepaald. Samen met de uitkomsten van de 
vragenlijst kan een goede inschatting gemaakt worden van de blootstelling in de 
galvanisatieafdeling. Bent u het met deze stelling eens? 

 Helemaal mee eens 
 Een beetje mee eens 
 Neutraal 
 Niet mee eens  
 Helemaal niet mee eens  

 
36. Heeft u nog andere op- of aanmerkingen of heeft u onderdelen gemist in het  

onderzoek? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedankt voor uw medewerking! 

 

Appendix 2: overview galvanization plant KLM.  
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Samenvatting 
 
Aan KLM Health Services is het verzoek gedaan om de vervanging van equipment bij afdeling 
Repair van Groot Machinale met onderzoek te begeleiden. In augustus 2013 is een 0-meting 
uitgevoerd naar binnenklimaat en luchtkwaliteit (stof/metalen). Nadat het equipment op diverse 
punten is aangepast of vervangen, is in maart 2014 een herhalingsmeting uitgevoerd om de 
wijzigingen in de blootstelling in kaart te brengen.  

 
Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het project is het in kaart brengen van de huidige situatie – herhalingsmeting - bij 
Repair voor wat betreft: 

 Het vrijkomen van stofdeeltjes/zware metalen; 

 Warmtebelasting  (heat-stress) in de plasmacabine; 
 Klimaat (comfort) op de overige meetplaatsen.  

De meetresultaten worden vergeleken met de 0-meting uit 2013.  
 
Opzet 

 
De metingen zijn in hoofdzaak stationair (plaatsgebonden) uitgevoerd, aangevuld met een aantal 

persoonsgebonden metingen bij operators. Gekozen is voor het meten op de bedieningsplaats 
van machines en representatieve plekken voor het bepalen van de achtergrondconcentratie. De 
meetplaatsen en meetresultaten zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. 
 

Voornaamste resultaten en conclusies 
 
Metaaloxiden/stof  

De gemeten gemiddelde concentraties totaalstof (met metalen en berekende metaaloxiden) zijn 
overwegend boven de 0,1 mg/m3 (dit is 10% van de grenswaarde). Dit is het geval bij zowel de 
persoonsgebonden metingen van de operators van de plasmacabines en de machines bij Groot 
Machinale als de plaatsgebonden metingen rondom de plasmacabines en bij ENG100403 
(Dorries Carrousel). Op basis van de meetresultaten kunnen gezondheidsrisico’s door 
blootstelling aan metaalstof niet worden uitgesloten. Opmerkelijk is dat evenals bij de 

nulmeting, een achtergrondconcentratie totaalstof is gemeten boven 10% van de grenswaarde.  
 

Een aannemelijke veronderstelling is dat de verhoogde stofconcentraties die buiten de cabines 
en bij PW2 zijn gemeten, afkomstig zijn uit de Plasmacabine ENG131405 waarvan de afzuiging 
waarschijnlijk onvoldoende functioneert. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de 
meetresultaten op 21 maart; op die meetdag was ENG131405 niet in bedrijf en zijn (met 
uitzondering van ENG100403, kleine Dorries) nergens verhoogde concentraties totaalstof 

gemeten. 
 
De verlaging van de stofblootstelling bij afdeling Repair verdient onverminderd de aandacht, 
vooral bij de bedieningsplaats van ENG100403 (de kleine Dorries Carrousel draaibank). Op 
basis van de kenmerken van de kleine Dorries (nat draaiproces) is de ENG100401 (Schiess VTL) 
echter een meer waarschijnlijke bron.  
 

Kankerverwekkend chroom VI 
Chroom VI is apart bemonsterd en vastgesteld in concentraties boven 10% grenswaarde bij de 
operator van de plasmacabine, in de plasmacabines en in de HVOF. In deze geventileerde 
cabines is een verhoogde concentratie chroom VI als gevolg van het proces te verwachten en 
dragen medewerkers ademhalingsbescherming. De in de cabine gemeten concentraties zeggen 
iets over de bronnen van chroom VI maar geven geen informatie over de daadwerkelijke 

blootstelling van de medewerkers.  
In tegenstelling tot de nulmeting werd bij de herhalingsmeting geen verhoogde concentratie 
chroom VI gemeten buiten de plasmacabines, buiten de HVOF en bij de achtergrondmetingen 
PW2. De blootstelling aan chroom VI buiten de plasmacabines lijkt dan ook te zijn afgenomen 
tot een acceptabel niveau. 
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Binnenklimaat 

De temperatuur in de assemblagehal (overdag rondom de 22°C) is hoger dan de 
buitentemperatuur (maxima tot 20°C maar overwegend stookseizoen). De temperatuur is te 

hoog in relatie tot het activiteitenpatroon en de kledingisolatie. De hoge luchttemperatuur wordt 
veroorzaakt door een te hoog setpoint van de inblaaslucht, een te grote interne warmtelast en 
vermoedelijk onvoldoende afvoer van warme lucht. 
 
Samenvatting van de adviezen 
 
Geadviseerd wordt om, met inachtneming van de wettelijke verplichte arbeidshygiënische 

strategie en minimalisatieverplichting (voor kankerverwekkende stoffen) maatregelen te treffen 
op de meetplekken waar totaalstof boven de 10% toetsingswaarde is gemeten.  
(Plasma)cabines 
Voor de geventileerde (plasma)cabines waarin chroom VI is gemeten wordt verwezen naar 
rapportage ‘Vrijgavemetingen stof/metalen plasmacabine 116022, kenmerk ak/1453014/ov en 
Vrijgavemetingen stof/metalen Cabine Danobat High Speed Grinder (ENG151210), kenmerk  
ak/1453064/ov. 

Hierin is onder andere geadviseerd de effectiviteit van de ventilatie in plasmacabine 116022 te 

verbeteren.  
Ten aanzien van cabine en voorportaal van ENG131405 wordt geadviseerd om deze van 
adequate afzuiging te voorzien.  
ENG100403 kleine Dorries Carrousel, ENG100401 Schiess VTL 
Hoewel de metingen wijzen naar de kleine Dorries als bron van metaalstof, is het 

waarschijnlijker dat de Schiess VTL een belangrijke bron is. Met behulp van een rookbuistest 
kan dit worden gecontroleerd, waarbij ook naastgelegen machines worden nagelopen.  
Het advies is om de voornaamste stofveroorzaker(s) vervolgens te voorzien van 
omkasting/afzuiging.  
Overige maatregelen: 
Het beheersen luchtbewegingen in de assemblagehal, geen perslucht gebruiken om te reinigen, 
nat reinigen, het regime in de plasmacabines aanscherpen (o.a. afzuiging, gebruik luchtdouche, 

uitloop van chroom VI door schoenen en kleding voorkomen), goede hygiëne, monitoring van 
totaalstof en chroom VI met jaarlijkse controlemetingen, structuur aanbrengen t.a.v. preventief 
medisch onderzoek waarvan biomonitoring en beoordeling huid een onderdeel kunnen vormen, 
gebruik van huidbescherming (handschoenen) bij zeswaardig chroom en op de laatste plaats 
beschermende middelen in de vorm van stofmaskers (FFP2 of FFP3). 

 
Voor wat betreft het binnenklimaat wordt aangesloten bij het ‘Verbeterplan binnenklimaat en 

overige klachten, startdocument van februari 2012’ (Sodexo Althys B.V. afd. P&A / KLM RE&FC 
/ KLM E&M).  
Bij de aard van de werkzaamheden is een werktemperatuur in de assemblagehal van 20°C 
±2°C het meest passend. Een werktemperatuur van 16°C ±3°C is geschikt voor 
werkzaamheden in de Plasmacabines.  
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1 Inleiding en doel van het onderzoek 
 
 

2.1 Aanleiding en probleemanalyse 
KLM Engine Services is sinds 2011 bezig met het aanpassen en het vervangen van diverse 
kritische machines. Het management van Engine Services wil graag zeker stellen dat de 

investeringen ook bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden. Aan KLM Health Services is het 
verzoek gedaan om de wijzigingen – hopelijk verbeteringen – door middel van metingen te 
evalueren. Het gaat hierbij in het bijzonder om het verminderen van stofdeeltjes/zware metalen 
in de lucht, het verminderen van de hittebelasting en het verbeteren van het klimaat. In 
augustus is een 0-meting uitgevoerd in de situatie met het toenmalige equipment (rapport KLM 
E&M Engine Services, gebouw 410, 0-meting Repair / Groot Machinale, versie 3 van 22-okt-
2013).  

 
Inmiddels is begin 2014 een deel van het toenmalige equipment aangepast of vervangen. 
Daarom is in maart 2014 een herhalingsmeting uitgevoerd om de gewijzigde 
arbeidsomstandigheden in kaart te brengen. De herhalingsmeting van stofdeeltjes/zware 
metalen en klimaat wordt in dit document gerapporteerd. 

 

Dezelfde vraag betreft de geluids- en trillingsbelasting van het equipment. Voor dit risico is door 
Engine Services gekozen om het al eerder door DGMR uitgevoerde onderzoek te gebruiken en 
DGMR zo nodig in te schakelen om aanvullende metingen uit te voeren. Deze metingen vallen 
buiten de scope van het voorliggende rapport. 
 

2.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het project is het in kaart brengen van de nieuwe situatie in 2014 
(herhalingsmeting) voor wat betreft: 

 het vrijkomen van stofdeeltjes/zware metalen; 
 warmtebelasting  (heat-stress) in de plasmacabine; 
 klimaat (comfort) op de overige meetplaatsen.  

 
Het achterliggende doel van het meetonderzoek is het voorkomen dat de aanpassingen aan het 

equipment nieuwe arborisico’s (t.a.v. de genoemde aspecten) voor de medewerkers 
introduceren en het kwantificeren van verbeteringen. Het achterliggende doel kan alleen 
worden behaald met een herhalingsmeting nadat de wijzigingen aan het equipment zijn 

uitgevoerd en door de resultaten te vergelijken met de 0-meting. Voor de vergelijkbaarheid van 
de uitkomsten van beide metingen is de opzet van de herhalingsmeting zoveel mogelijk gelijk 
gehouden aan die van de 0-meting, tenzij het op basis van de 0-meting niet zinvol werd geacht 

om analyses te herhalen.  
 
 

2  Opzet  
 
In de oude Motorenshop (voor 2005) zijn diverse plaats- en persoonsgebonden stofmetingen 
uitgevoerd, hoofdzakelijk naar chroom, kobalt en zink. Tevens heeft destijds biologische 
monitoring in urine plaatsgevonden naar chroom en cadmium. Gebouw 410 is in gebruik sinds 
2005. Voor een aantal specifieke machines/processen is onderzoek gedaan naar stof en de 
werking van de afzuiginstallatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de plasmacabines (onderzoek van 

firma UCT). Nader onderzoek naar de blootstelling aan Chroom VI en diverse metalen, zoals in 
voorliggende rapportage opnieuw is gemeten, is in gebouw 410 voor het eerst uitgevoerd in 
augustus 2013.  
 

Meetplaatsen 
De metingen zijn in hoofdzaak stationair (plaatsgebonden) uitgevoerd, aangevuld met een 

aantal persoonsgebonden metingen. De plattegrond (figuur 1) geeft het gebied weer waar de 
metingen hebben plaatsgevonden.  
De meetplekken zijn opgenomen in het Projectplan herhalingsmeting afd. Repair (document 
1453039 d.d. 11 maart 2014) dat in overleg met Engine Services is opgesteld. Gekozen is voor 
het meten op bedieningsplaatsen van machines en representatieve meetplekken voor het 
bepalen van een achtergrondconcentratie, waaronder looppaden. Daarnaast zijn metingen 
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uitgevoerd in een aantal cabines (omkastingen van machines), waaronder de Plasmacabine 
ENG116022 en de cabine van de Danobat High Speed Grinder (ENG131405), die middels een 

ander document zijn gerapporteerd (kenmerk ak/1453064/ov).  
 

Het project is als volgt uitgevoerd: 
 Opstellen projectplan, coördinatie van de uitvoering, interpretatie meetgegevens & 

rapportage: KLM Health Services; 
 Begeleiding tijdens de meetdagen: KLM Health Services, afdeling SHE E&M en afdeling 

Equipment Engineering van Engine Services; 
 Plaatsing klimaatmeters voor comfortmetingen: preventiemedewerker Engine Services; 
 Uitvoering stofmetingen, WBGT-metingen en labanalyses: firma RPS (een gecertificeerd 

laboratorium). 
 

De meetresultaten op de meetplaatsen zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2. 
 

 
Figuur 1. Plattegrond, het gebied waarbinnen de metingen zijn uitgevoerd is rood 
gearceerd. 
 

Wat is er gemeten? 
Gekozen is voor daggemiddelde stofmetingen waarbij gescreend is op aluminium, chroom, ijzer, 
kobalt, molybdeen, nikkel, titaan, zink; daarnaast zijn aparte stofmonsters geanalyseerd op 
chroom VI (zeswaardig chroom). De elementen zijn gekozen op basis van een analyse van de 
gebruikte onderdelen bij Repair en de gebruikte coatings in het plasmaspuit proces. Daarnaast 

is per meting het totale gemiddelde stofgehalte in de lucht bepaald. 

 
In aanvulling hierop zijn spotmetingen met een stofmonitor uitgevoerd. Deze stofmeter maakt 
geen onderscheid in het soort deeltje maar logt momentaan de verschillende deeltjesgroottes 
(PM1, PM2,5, respirabel, PM10 en totaalstof in mg/m3) per tijdstip tegelijkertijd. Deze 
spotmetingen leveren vooral aanvullende kwalitatieve informatie.  
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3 Resultaten  
 
Algemeen: 
De metingen zijn in de maand maart 2014 op drie meetdagen uitgevoerd, te weten op maandag 
17, vrijdag 21 en maandag 31 maart. Het werkaanbod tijdens de drie meetdagen was bepalend 
voor het aantal en de plaats van de metingen. Daarbij is het vooraf vastgestelde meetplan zo 
goed mogelijk gevolgd, tenzij het uitvoeren van een monstername geen meerwaarde zou 

opleveren. Bij een aantal machines zijn daarom wel metingen uitgevoerd, hoewel er tijdens de 
metingen geen of weinig werkaanbod was. Dit is bij de meetresultaten expliciet vermeld.  
 
Alle meetresultaten: 
Alle meetresultaten zijn opgenomen in de bijlagen.  
Bijlage 1: Het resultaat van de daggemiddelde metingen naar stof, metalen en chroom VI is 

weergegeven in tabellen. Vervolgens zijn de grafieken van de ‘spot’-metingen met de 
stofmonitor weergegeven. Deze zijn voorzien van een foto van de meetplaats evenals een 
kanttekening met de gemiddelde concentraties stof en metalen. De foto’s van de alle andere 
meetplekken zijn ook opgenomen. 
Bijlage 2: Hierin is het resultaat van de klimaatmetingen opgenomen. 

 
Toetsing: 

De meetresultaten zijn volgens de richtlijn ‘Testing Compliance with Occupational 
Exposure Limits for Airborne Substances’ getoetst aan 10% van de grenswaarde. Deze richtlijn 
biedt de volgende toetsingscriteria op basis van een dataset bestaande uit 3 meetwaarden: 
 Indien alle 3 meetwaarden onder 10% van de grenswaarde liggen, is de situatie beheerst; 
 Indien één of meer van de 3 meetwaarden boven 10% van de grenswaarde liggen (tussen 

10% en 100% van de grenswaarde in), dienen aanvullende metingen plaats te vinden of 
beheersmaatregelen te worden getroffen; 

 Indien één of meer van de 3 meetwaarden de grenswaarde overschrijdt, dienen direct 
beheersmaatregelen te worden getroffen.  

 
Er is gekozen voor een worst case benadering waarbij de hoogste meetwaarde per locatie of 
medewerker is getoetst aan de laagste grenswaarde voor metalen of het metaaloxide. Voor 
totaalstof is getoetst aan 10% van de grenswaarde voor lasrook (deze grenswaarde geldt ook 

voor stof dat vrijkomt bij metaalbewerking, bijvoorbeeld slijpen).  
De gehanteerde grenswaarden zijn in de tabellen in bijlage 1 opgenomen. Meetresultaten boven 
10% van de grenswaarden zijn in oranje kleur weergegeven en in de kleur rood bij 

overschrijding van 100% van een grenswaarde.  
 

3.1 Resultaten metaalstof, metalen en metaaloxides  
 

De hoogst gemeten gemiddelde concentraties totaalstof zijn overwegend boven de 0,1 mg/m3 
(10% van de grenswaarde), waarbij hoge pieken optreden die in de spotmetingen te zien zijn. 
In de cabine van de plasmacabines en de HVOF worden grenswaarden overschreden; dit is 
gezien het proces echter te verwachten. De werkzaamheden vinden in afgezogen cabines plaats 
en medewerkers dragen ademhalingsbescherming. De gemeten concentraties in de cabine 
leveren informatie over de bronnen van metaalstof maar zeggen dus niets over de 

persoonsgebonden blootstelling.  
Voor het resultaat van metingen in (plasma)cabines wordt verwezen naar de volgende 
rapportages: 
 Vrijgavemetingen stof/metalen plasmacabine 116022, kenmerk ak/1453014/ov; 
 Vrijgavemetingen stof/metalen Cabine Danobat High Speed Grinder (ENG151210), kenmerk  

 ak/1453064/ov. 
  

De concentratie totaalstof ligt op of boven het niveau van de toetsingswaarde van 0,10 mg/m³ 
direct buiten de plasmacabine ENG116021 en buiten de HVOF ENG119938; de concentratie ligt 
in dezelfde orde van grootte als bij de 0-meting in augustus 2013. Ook in de operatorruimte, 
het gebied tussen ENG116021 en ENG116022, is de achtergrondconcentratie totaalstof hoger 
dan de norm (0,10 mg/m³ totaalstof); deze meetplaats is bij de 0-meting niet bemonsterd. 
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Net als bij de 0-meting is overschrijding van de norm (0,10 mg/m³ totaalstof) wederom het 
geval bij ENG100403 kleine Dorries Carrousel, ENG100401 Schiess VTL, en bij de 

persoonsgebonden metingen bij de operator ENG100403 kleine Dorries Carrousel. 
 

Bij de herhalingsmeting is geen overschrijding van de toetsingswaarde totaalstof geconstateerd 
bij ENG100507 SHW en ENG100510 Cometa slijpmachine, maar tijdens de meetdagen waren er 
op beide machines nauwelijks werkzaamheden. Bij E-beam bleven de concentraties binnen de 
norm; dit was bij de nulmeting ook het geval. 
 
Bij deze herhalingsmeting is opnieuw overschrijding van de toetsingswaarde voor totaalstof 
geconstateerd bij de achtergrondmeting PW2. Bij de herhalingsmeting werd de toetsingswaarde 

rechtsachter op 31 maart overschreden, terwijl bij de nulmeting de overschrijding bij PW2 juist 
niet rechtsachter maar rechtsvoor en linksvoor was. Op de grafieken van de spotmetingen zijn 
kortdurende piekconcentraties (van onbekende bron) zichtbaar. 
 
Bij de herhalingsmeting zijn enkele wijzigingen in meetplaatsen doorgevoerd ten opzichte van 
de nulmeting in augustus 2013. In augustus 2013 is overschrijding van de toetsingswaarde 
totaalstof aangetroffen op de bedieningsplaats van de ENG100405; deze machine is echter uit 

bedrijf genomen. Bij ENG100404 Schiess, ENG116028 Gritten en de bedieningsplaats van 

ENG151210 Danobat werd niet gemeten tijdens de nulmeting. Bij Gritten en Danobat is geen 
overschrijding van de toetsingswaarden gemeten. Bij ENG100404 Schiess is op 31 maart 
overschrijding van totaalstof gemeten, hoewel deze machine op deze meetdag niet in gebruik 
was. Hetzelfde geldt voor de meetplaats buiten de cabine van ENG119938 HVOF. Op beide 
meetplaatsen is op 31 maart dus een andere stofbron gemeten dan de ENG100404 Schiess en 

de ENG119938 HVOF.  
 
Overschrijding van de toetsingswaarden verdient aandacht bij de persoonsgebonden metingen 
en de bedieningsplaats van de ENG100403 (kleine Dorries Carrousel).  
Op basis van de kenmerken van de kleine Dorries (nat draaiproces) is de ENG100401 (Schiess 
VTL) echter een meer waarschijnlijke bron.  
 

Aandacht is zeker nodig voor de luchtafzuiging in Plasmacabine ENG131405 die vermoedelijk 
bijdraagt aan de verhoogde stofconcentraties in de omgeving, te weten op de meetplaatsen 
buiten de Plasmacabine ENG116021, de operator ruimte, buiten de HVOF ENG119938, 
achtergrondmetingen PW2 en mogelijk bij (een deel van) de werkplekken van Groot Machinale. 
Zeer waarschijnlijk functioneert de luchtafzuiging van de linker cabine ENG131405 

onvoldoende, waardoor stof zich in de omgeving verspreidt met de turbulente luchtbewegingen 
die in de hal optreden. Bovendien wordt plasmapoeder geroken bij het kantoor van de Skill 

Manager (PW2 links voor) en zijn in de spotmetingen met de stofmonitor pieken zichtbaar bij de 
meetplaatsen PW2. Indien de luchtafzuiging van ENG131405 niet de oorzaak van verhoogde 
stofconcentratie bij Groot Machinale blijkt te zijn, dan is aandacht nodig voor de stofbronnen 
van ENG100401 (Schiess VTL draaibank) en de ENG100404 (Schiess). Hetzelfde geldt 
waarschijnlijk voor de SHW ENG100507 en de ENG100510 (Cometa slijpmachine) op grond van 
de nulmeting, omdat op beide machines tijdens de herhalingsmeting niet of nauwelijks werd 

gewerkt.  
In de operatorruimte kan de verhoogde concentratie metaalstof ook worden veroorzaakt door 
uitloop vanuit de plasmacabines. Tijdens de metingen was alleen handplasmacabine 116021 in 
bedrijf.  
 
Verhoudingsgewijs is de hoogste concentratie totaalstof gemeten bij de operators 
(persoonsgebonden metingen). De meetresultaten vertonen enige mate van spreiding en 

hangen samen met de werkzaamheden van die betreffende dag. Daarbij dient opgemerkt te 
worden dat het werkaanbod relatief laag was en de meetperioden in een aantal gevallen korter 
dan 6 uur. De overschrijding van de toetsingswaarde voor totaalstof is ook af te lezen uit de 

grafieken met het resultaat van de ‘spot’-meting met de stofmonitor waarop kortdurende 
piekconcentraties tijdens het gebruik van de machines zichtbaar zijn.  
 
De resultaten van de screening op metalen laten hetzelfde beeld zien. Per meetresultaat 

verschilt het element dat het meest verhoogd is, meestal gaat het om aluminium, kobalt, nikkel 
en de (berekende) oxiden van deze metalen. 
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3.2 Chroom VI 
Chroom VI is apart bemonsterd en de gemeten concentraties zijn getoetst aan 1,0 µg/m³; dit is 
10% van de voorgestelde grenswaarde. De 10% grenswaarde van Chroom VI wordt 
overschreden bij de operator van de plasmacabine ENG116021, en zoals op grond van het 

proces verwacht in de cabines van plasmacabine ENG116021 en in HVOF ENG119938.  
De werkzaamheden vinden in afgezogen cabines plaats en medewerkers dragen 
ademhalingsbescherming. De meetgegevens leveren informatie over de bronnen van Chroom VI 
maar zeggen dus niets over de persoonsgebonden blootstelling.  
Voor het resultaat van metingen in (plasma)cabines wordt verwezen naar de volgende 
rapportages: 
 Vrijgavemetingen stof/metalen plasmacabine 116022, kenmerk ak/1453014/ov; 

 Vrijgavemetingen stof/metalen Cabine Danobat High Speed Grinder (ENG151210), kenmerk  
 ak/1453064/ov. 
 
Bij de herhalingsmeting zijn geen verhoogde concentraties Chroom VI gemeten op de 
meetplaatsen buiten de plasmacabine ENG116021, buiten de plasmacabine ENG131405 en de 
operator ruimte tussen ENG116021 en ENG116022. Hetzelfde geldt voor de meetplaats buiten 

ENG119938 HVOF maar deze was op 21 en 31 maart niet in bedrijf.  
Ook bij de achtergrondmetingen werd geen verhoogde concentratie Chroom VI gemeten in 

tegenstelling tot de nulmeting. Op basis van de herhalingsmeting lijkt de blootstelling aan 
Chroom VI buiten de plasmacabines dan ook te zijn afgenomen tot een acceptabel niveau. Het 
aantal metingen is te beperkt om dit met zekerheid te kunnen stellen.  
De concentratie Chroom VI is bij de machines Groot Machinale enigszins (rond de 
detectiegrens) verhoogd, maar deze machines waren deels niet of weinig in gebruik. Op basis 

van de herhalingsmeting kan daarom geen harde uitspraak over de blootstelling aan Chroom VI 
bij de machines van Groot Machinale worden gedaan. 
 

3.3 Klimaatmetingen 
Op diverse meetplekken zijn de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten m.b.v. de 
escort klimaatmeters. Daarnaast is in Plasmacabine ENG116021 (handmatige cabine) de 

hittebelasting (heat-stress volgens de WBGT-norm/NEN-ISO 7243) gemeten met een aparte 
klimaatmeter (met sensoren voor luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en 
windsnelheid). Deze zogenaamde WBGT-index is een methode waarbij het risico op 
oververhitting van het lichaam wordt geschat. 

Alle meetresultaten, inclusief een foto van de meetplaats, zijn opgenomen in bijlage 2.  
 
Comfortmetingen: temperatuur en relatieve luchtvochtigheid: 

Uit de metingen naar temperatuur en relatieve luchtvochtigheid blijkt dat de temperatuur 
overdag tijdens de nulmeting in augustus (geen stookseizoen) op de diverse meetplaatsen rond 
de 25°C ligt. Tijdens de herhalingsmeting (van 25 februari tot 11 maart) die in het stookseizoen 
plaatsvond, is een lagere luchttemperatuur gemeten namelijk tijdens werkuren rond 22°C (en ’s 
nachts afkoelend richting 20°C) bij Dorries ENG100403 en buiten bij Danobat HSG. 
 
De relatieve luchtvochtigheid schommelt tussen de 25 en 30% in de Plasmacabines en tussen 

de 30 en 40% bij ENG100403 en Danobat. Het gebouw is niet voorzien van luchtbevochtiging. 
 
Dit fenomeen is niet nieuw, al in 2005 is een klimaatmeting uitgevoerd naar aanleiding van 
klachten over droge lucht. Hieruit bleek hetzelfde patroon en is de conclusie getrokken dat de 
temperatuur te hoog is in relatie tot het activiteitenpatroon en de kledingisolatie. Bij een 
kledingisolatiewaarde tussen 0,5 in de zomer en 0,8 in de winter en een activiteitenpatroon van 

middelzwaar werk is de optimale temperatuur rond de 20°C. 
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Heat-stress / WBGT-meting: 
De heat-stress meter is in plasmacabine ENG116021 (handmatige cabine) zo dicht mogelijk bij 

de medewerker geplaatst; zie foto in bijlage 2. Desondanks is er enige afstand tussen de 
betrokken medewerker en de meetplek. Er kan daarom sprake zijn van een grotere 
hittebelasting op de persoon zelf maar de metingen zijn representatiever dan de meetplek van 
de 0-meting.  
Uit de meting komt een WBGT-index van ruim 22°C naar voren. De stralingstemperatuur is, 
tegen de verwachting in, beperkt hoger dan de luchttemperatuur (25 à 26°C) en de relatieve 
luchtvochtigheid is tussen de 30 en 40%. Tijdens de spuitmomenten is een stijging in lucht- en 

stralingstemperatuur te zien en geeft de WBGT-index pieken tot 26°C en momentaan zelfs 
29°C. 
Ook op de momenten dat er niet wordt gespoten, is de temperatuur relatief hoog. In memo’s 
van Engine Services wordt aangegeven dat de temperatuur in de cabine kan oplopen tot 30°C. 

Dat zou, bij eenzelfde stralingstemperatuur, leiden tot een WBGT-index van circa 23°C.  
Op basis van een geschat metabolisme (energieverbruik*1) geeft de berekening aan een 
verblijftijd van maximaal 45 minuten per uur aan te houden. De WBGT-index gaat uit van 

gezondheidsrisico’s ten gevolge van hittebelasting. Het moge duidelijk zijn dat er in de 
plasmacabine in sterke mate sprake is van discomfort- immers het metabolisme is hoger in 
vergelijking tot de overige werkzaamheden in de shop en de luchttemperatuur is hoger. De 
optimale temperatuur in de plasmacabine is hierbij 16°C ±3°C. 
*1. Het metabolisme is geschat op basis van het energieverbruik inclusief de gedragen 
beschermende kleding en het gewicht van het spuitpistool van 10 kg.  

 
Een van de bijkomend doelen van het onderzoek is het vergelijken van de comfortmeting met 
de heat-stress meting. Hieruit zou mogelijk een model kunnen ontwikkeld voor het schatten 
van hittebelasting in andere cabines in gebouw 410. Echter, omdat de comfortmeting in een 
andere tijdsperiode en op enige afstand van de bron heeft plaatsgevonden (zie foto in bijlage 
2), kunnen de meetresultaten onderling niet worden vergeleken.  
 

 

4 Conclusies 
 
T.a.v. de concentraties metaalstof en metalen/metaaloxides is geen verlaging ten opzichte van 
de 0-meting in 2013 waarneembaar. Op basis van de meetresultaten kunnen 
gezondheidsrisico’s door blootstelling aan metaalstof niet worden uitgesloten. 
Positief is dat de blootstelling aan chroom VI buiten de plasmacabines tot een acceptabel niveau 
lijkt te zijn afgenomen. 
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De temperatuur in de assemblagehal en de plasmacabines is te hoog in relatie tot het 
activiteitenpatroon en de kledingisolatie waardoor deze leidt tot discomfort bij de medewerkers.  
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5 Adviezen 
Adviezen worden gegeven volgens de wettelijk verplichte arbeidshygiënische strategie waarbij 
bronaanpak op de eerste plaats staat en pas in laatste instantie wordt gekozen voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor Chroom VI als genotoxisch-carcinogeen geldt de 
minimalisatieverplichting: de blootstelling dient zo laag mogelijk te zijn met streven naar 0-
blootstelling. 
 

Metaal stof/metaaloxiden 
Het advies is om maatregelen te treffen om de blootstelling aan metaalstof te verlagen op de 
volgende locaties / bij de volgende functies: 
 ENG100401 (Schiess VTL) en/of ENG100403 (Dorries carrousel draaibank). Met behulp van 

een rookproef kan dit worden gecontroleerd, waarbij ook naastgelegen machines worden 
nagelopen.  

 Bij de operator groot machinale (werkzaamheden: slijpen schroudblokken en seals HC MDT, 
opbouwen HPC/HDT, rotoren in HSG machines). Ga voor deze werkzaamheden na of het 
aanpassen van de ENG100401 (Schiess VTL) en/of ENG100403 (Dorries carrousel 
draaibank) voldoende is. 

 Naar omgeving vrijkomen van stof uit ENG131405 (linker Plasmacabine).  

 Voor de geventileerde (plasma)cabines waarin chroom VI is gemeten wordt verwezen naar 
rapportage ‘Vrijgavemetingen stof/metalen plasmacabine 116022, kenmerk ak/1453014/ov 

en Vrijgavemetingen stof/metalen Cabine Danobat High Speed Grinder (ENG151210), 
kenmerk ak/1453064/ov. Hierin is onder andere geadviseerd de effectiviteit van de 
ventilatie in plasmacabine 116022 te verbeteren.  

 Indien maatregelen aan de afzuiging van ENG131405 onvoldoende resultaat hebben: 
aanvullende metingen met de stofmonitor uitvoeren om de bronnen van metaalstof vast te 
stellen op de meetplaatsen buiten cabine ENG116021 (Plasmacabine) en buiten cabine 
ENG119938 (HVOF). 

 Voor de operatorruimte tussen de plasmacabines geldt dat de verhoogde concentratie 
metaalstof ook veroorzaakt kan worden door de plasmacabines. Als aanpassen van 
ENG131405 onvoldoende resultaat heeft, is het advies is om deze ruimte te gaan ventileren 
met een ventilatievoud dat is afgestemd op de onderdruk in de cabines.  

 Aanpassingen aan plasmacabine ENG131405 zullen tot verlaging van de concentraties bij 
PW2 moeten leiden. Eventuele andere bronnen bij PW2 zijn de lascabines waar gewerkt 

wordt met geopende deur. Van deze cabines dient de deur te worden gesloten.  
 Indien bovengenoemde maatregelen niet tot verlaging van de stofconcentraties leiden: 

aanvullende metingen met de stofmonitor uitvoeren om de specifieke stofbronnen te 

achterhalen. 
 

Te treffen maatregelen: procesbeheersing, omkasting/afzuiging, geen perslucht gebruiken om 
te reinigen, nat/vochtig reinigen, het vuil/schoonregime in de plasmacabines (o.a. afzuiging, 

gebruik luchtdouche, uitloop van chroom VI door schoenen en kleding voorkomen), goede 
hygiëne en huidbescherming bij zeswaardig chroom vanwege de H-indicatie (zie bijlage 5), en 
op de laatste plaats beschermende middelen in de vorm van stofmaskers (FFP2 of FFP3). 
 
Preventief Medisch Onderzoek 
Biologische monitoring (urineonderzoek) naar blootstelling aan chroom is mogelijk. Dit is in 
1997 uitgevoerd voor de Galvanoafdeling en TIG-lassers van Plasma & Welding. Destijds lag de 

blootstelling onder de referentiewaarden. Biologische monitoring naar cadmium is niet zinvol 
omdat dit metaal niet in de bij Repair verwerkte onderdelen voorkomt.  
Voor geheel Engine Services is het advies structuur aan te brengen voor wat betreft PMO 
(preventief medisch onderzoek), waarvan biologische monitoring en beoordeling van de huid op 
contact met chroom en andere metalen een onderdeel kunnen vormen. 
 

Binnenklimaat 
Voor wat betreft verbeterpunten t.a.v. van het binnenklimaat wordt verwezen naar het 
‘Verbeterplan binnenklimaat en overige klachten, startdocument van februari 2012’ (Sodexo 
Althys B.V. afd. P&A / KLM RE&FC / KLM E&M).  
Bij de aard van de werkzaamheden is een werktemperatuur in de assemblagehal van 20°C 
±2°C het meest passend. Een werktemperatuur van 16°C ±3°C is geschikt voor 
werkzaamheden in de Plasmacabines.  
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Voor wat betreft de plasmacabines is het een feit dat de temperatuur tussen de momenten van 
plasmaspuiten nauwelijks zakt. Dit duidt op ventilatie met relatief warme lucht. Het advies is 

om de inblaastemperatuur te verlagen tot een werktemperatuur van 16°C ±3°C. 
 

Uit het oogpunt van gezondheidsrisico’s ten gevolge van hittestress, blijft het advies niet langer 
dan 45 minuten in de plasmacabine te verblijven. In de praktijk hebben de medewerkers 
voldoende mogelijkheden de verblijftijd in de plasmacabine af te wisselen met andere 
werkzaamheden buiten de cabine. De belasting kan op individueel niveau sterk verschillen, het 
is van belang dat medewerkers hun eigen welbevinden goed in de gaten houden en het 
aangeven als zij onwel worden. 
Ten opzichte van de nulmeting heeft de hittestress meter dichterbij de werknemer gestaan; 

tijdens het spuiten zijn hogere pieken in temperatuur vastgesteld. Desondanks worden geen 
harde conclusies getroffen voor de overige plasmacabines, maar vergelijkbare omstandigheden 
zijn aannemelijk.  
 
Follow-up 
De herhalingsmeting is uitgevoerd om de actuele situatie in kaart te brengen. Het blijkt dat de 
maatregelen nog niet hebben geleid tot een verlaging van de concentratie metaalstof.  

Desondanks is er een beter beeld ontstaan van de bronnen. Het is noodzakelijk om de 

blootstelling aan de hand van een meetplan met en zonder ENG131405 (Plasmacabine) en 
ENG100403 (Dorries Carrousel) nogmaals te beoordelen. 
 
Herhaling 
Het is noodzakelijk om de blootstelling in de ruimte te monitoren door periodiek de concentratie 

aan totaalstof en het kankerverwekkende chroom VI te bepalen met persoonsgebonden en 
achtergrondmetingen. Het moment van de eerste herhalingsmeting dient als evaluatie van de 
gedane aanpassingen (zie follow up). Op basis hiervan kan de herhalingsfrequentie van de 
metingen worden vastgesteld. Deze kan per situatie of machine variëren.



 
 

 

 
Bijlage 1. Alle meetresultaten metaalstofmetingen/oxides  
 
Tabel 1. Meetresultaten metaalelementen en totaal stof. De monsternummers, de meetresultaten en de meetplaatsen waarbij 10% van de grenswaarde wordt 

overschreden, zijn oranje weergegeven; de kleur rood is gebruikt bij overschrijding van de grenswaarde.  
 

Datum 

(monsternr.) 

Meetplaats Meettijd 

(min)/ 

Volume (L) 

Aluminium 

(metallisch) 

µg/m3 

Chroom 

µg/m3 

IJzer 

µg/m3 

Kobalt 

µg/m3 

Molybdeen-

trioxide 

µg/m3 

Nikkel-IV oxide 

µg/m3 

Titaan-dioxide 

µg/m3 

Zinkoxide 

µg/m3 

Totaalstof 

mg/m3 

 Grenswaarden metalen in 

µg/m3 

resp. Stof in mg/ m3 

 50 

Metallisch 

Aluminium (NL 

2010) 

60  

Chroom(III)- 

verbindingen (als 

Cr) wateroplosbaar 

(NL 2007) 

3000  

IJzer-poeder 

20 

Kobalt stof en 

rook (NL 

2007) 

3000 

Molybdeen-trioxide 

(ECHA, Europa, 

DNEL) 

50 

Nikkel-oxide 

(ECHA Europa, 

DNEL) 

3000 

Titaan-dioxde, 

(Zwitserland) 

2000 

Zinkoxide 

(Finland) 

1  

(publieke  

grenswaarde 

NL) 

 Index 3 metingen: 10% 

grenswaarde 

 5,0 6,0 300 2,0 300 5,0 300 200 0,10 

17-03-2014  

(14-046390) 

Plasmacabine ENG116021 

(handmatig) 

buiten cabine 

401/845 <2,4 0,21 <3,5 0,37 3,36 0,53 0,57 <1,45 0,12 

21-03-2014 

(14-050580) 

454/959 <2,1 <0,10 <3,1 0,34 <0,78 0,48 <0,35 <1,28 <0,05 

31-03-2014 

(14-054201) 

437/926 <2,2 <0,11 <3,2 <0,11 <0,81 0,45 <0,36 <1,32 0,10 

17-03-2014 

(14-046389) 

Plasmacabine ENG116021  

(handmatig)  

in cabine 

378/798 13 19 <3,8 40 43 47 <0,42 <1,53 0,28 

21-03-2014  

(14-050578) 

456/977 6,5 51 <3,1 150 89 71 <0,34 105 0,79 

31-03-2014 

(14-054198) 

441/941 <2,1 17 <3,2 45 28 13 <0,35 <1,30 0,28 

17-03-2014  

(14-046392) 

* Geen nulmeting * 

Operator ruimte 

400/840 <2,4 0,46 <3,6 0,95 <0,89 1,41 <0,40 <1,46 <0,06 

31-03-2014 

(14-054200) 

444/949 <2,1 0,47 <3,2 1,0 <0,79 0,79 <0,35 <1,29 0,11 

17-03-2014 

(14-046391) 

* Geen nulmeting * 

Buiten ENG131405  

linker Plasmacabine  

21/3 niet in bedrijf 

412/865 2,3 0,30 <3,5 0,67 1,20 1,18 <0,39 <1,42 0,13 

21-03-2014 

(14-050579) 

455/972 <2,1 0,36 <3,1 1,0 1,13 1,00 <0,34 <1,26 <0,05 
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Datum 

(monsternr.) 

Meetplaats Meettijd 

(min)/ 

Volume (L) 

Aluminium 

(metallisch) 

µg/m3 

Chroom 

µg/m3 

IJzer 

µg/m3 

Kobalt 

µg/m3 

Molybdeen-

trioxide 

µg/m3 

Nikkel-IV oxide 

µg/m3 

Titaan-dioxide 

µg/m3 

Zinkoxide 

µg/m3 

Totaalstof 

mg/m3 

31-03-2014 

(14-054199) 

440/939 <2,1 0,14 <3,2 0,17 <0,80 1,01 <0,36 <1,30 0,10 

17-03-2014 

(14-046387) 

Buiten ENG119938 HVOF 

 

21/3 niet in bedrijf 

 

31/3 niet in bedrijf 

404/846 <2,4 0,85 <3,5 1,9 0,97 1,34 <0,39 <1,45 0,11 

21-03-2014 

(14-050584) 

409/869 <2,3 0,29 <3,5 0,88 <0,86 0,63 <0,38 <1,41 <0,06 

31-03-2014 

(14-054208) 

400/854 <2,3 0,15 <3,5 0,15 <0,88 0,32 <0,39 <1,43 0,12 

17-03-2014 

(14-046388) 

ENG119938 binnen HVOF 

 

21/3 niet in bedrijf  

404/865 <2,3 520 33 1500 1067 71 1,38 <1,42 3,44 

21-03-2014 

(14-050585) 

439/933 <2,1 0,51 <3,2 1,2 <0,80 1,14 <0,36 <1,31 <0,05 

17-03-2014 

(14-046385) 

ENG100401  

Schiess VTL draaibank  

 

21/3 niet in bedrijf 

422/890 <2,2 0,12 <3,4 <0,11 <0,84 0,39 <0,37 <1,38 0,10 

21-03-2014 

(14-050589) 

392/835 <2,4 0,24 <3,6 1,1 <0,90 0,48 <0,40 <1,47 0,06 

31-03-2014 

(14-054205) 

423/896 <2,2 0,20 <3,3 0,20 <0,84 1,42 <0,37 <1,37 0,12 

17-03-2014 

(14-046394) 

ENG100403 

Dorries carrousel 

428/912 6,2 0,58 <3,3 0,57 <0,82 3,00 <0,37 <1,34 0,22 

21-03-2014 

(14-050582) 

446/948 2,4 4,9 <3,2 15 11 2,02 <0,35 <1,29 0,12 

31-03-2014 

(14-054206) 

427/907 <2,2 0,22 <3,3 <0,11 <0,83 0,46 <0,37 <1,35 0,14 

17-03-2014 

(14-046393) 

Persoonsgebonden  

operator ENG100403 

Dorries carrousel  

368/776 5,1 2,3 <3,9 2,1 <0,97 15 <0,43 <1,58 0,17 

21-03-2014 

(14-050586) 

390/832 3,4 2,3 <3,6 5,1 2,83 10 <0,40 <1,47 0,13 

31-03-2014 

(14-054202) 

Persoonsgebonden operator 

ENG100507 & ENG100403 

330/711 <2,8 0,33 <4,2 0,40 <1,06 1,37 <0,47 <1,72 0,13 

17-03-2014 

(14-046395) 

* Geen nulmeting * 

ENG100404 Schiess 

412/871 3,3 0,46 <3,4 0,42 <0,86 1,92 <0,38 <1,41 0,08 
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Datum 

(monsternr.) 

Meetplaats Meettijd 

(min)/ 

Volume (L) 

Aluminium 

(metallisch) 

µg/m3 

Chroom 

µg/m3 

IJzer 

µg/m3 

Kobalt 

µg/m3 

Molybdeen-

trioxide 

µg/m3 

Nikkel-IV oxide 

µg/m3 

Titaan-dioxide 

µg/m3 

Zinkoxide 

µg/m3 

Totaalstof 

mg/m3 

31-03-2013 

(14-054207) 

 

31/3 niet in bedrijf 

405/868 <2,3 0,25 <3,5 0,39 <0,86 0,38 0,48 <1,41 0,14 

17-03-2014 

(14-046384) 

* Geen nulmeting * 

ENG116028 gritten 

405/855 <2,3 <0,12 <3,5 <0,12 <0,88 0,23 <0,39 <1,43 <0,06 

21-03-2014 

(14-050587) 

429/917 <2,2 <0,11 <3,3 0,15 <0,82 0,29 0,39 <1,34 <0,05 

17-03-2014 

(14-046386) 

* Geen nulmeting * 

ENG151210 Danobat op 

bedieningsplaats 

402/852 <2,3 0,25 <3,5 0,33 <0,88 0,78 <0,39 <1,44 0,08 

21-03-2014 

(14-050590) 

394/838 <2,4 <0,12 <3,6 0,31 <0,90 0,31 <0,40 <1,46 <0,06 

31-03-2014 

(14-054203) 

SHW ENG100507  

kort in bedrijf 

436/926 <2,2 <0,11 <3,2 <0,11 <0,81 0,21 <0,36 <1,32 0,05 

21-03-2014 

(14-050583) 

ENG100510 Cometa 

(slijpmachine) 

21/3 weinig in bedrijf  

31/3 niet in bedrijf 

460/974 <2,1 0,16 <3,1 0,34 <0,77 0,44 <0,34 <1,26 <0,05 

31-03-2014 

(14-054204) 

436/923 <2,2 0,31 <3,2 0,25 <0,81 0,32 1,18 <1,33 0,09 

21-03-2014 

(14-050595) 

Persoonsgebonden operator 

ENG100510 

270/575 <3,5 0,45 <5,2 0,72 <1,30 1,72 <0,58 <2,13 <0,09 

17-03-2014 

(14-046396) 

E-beam 420/885 <2,3 0,15 <3,4 0,21 <0,85 0,61 <0,38 <1,38 0,06 

21-03-2014 

(14-050588) 

310/659 <3,0 0,91 <4,6 2,6 1,21 1,06 <0,51 <1,86 <0,08 

31-03-2014 

(14-054209) 

407/869 <2,3 <0,12 <3,5 <0,12 <0,86 0,36 <0,38 <1,41 0,06 

17-03-2014 

(14-046397) 

PW2 links voor  394/831 2,6 <0,12 <3,6 <0,12 <0,90 1,81 <0,40 <1,47 <0,06 

21-03-2014  

(14-050581) 

PW2 rechts voor 453/965 <2,1 0,22 <3,1 0,57 <0,85 0,71 <0,35 <1,27 <0,05 

31-03-2014 

(14-054210) 

PW2 rechts achter  406/859 <2,3 0,19 <3,5 0,13 <0,87 0,65 <0,39 <1,43 0,12 

 
 



 
 

 

 
 

Tabel 2. Meetresultaten Chroom VI. De meetresultaten en meetplaatsen waarbij 10% van de grenswaarde in 

wordt overschreden, zijn oranje weergegeven. 
  
 

Datum 

(monsternr.) 

Meetplaats Meettijd (min)/ 

Volume (L) 
 

Concentratie 

Chroom VI (µg/m3) 

 Wettelijke grenswaarde NL is 25 µg/m3 
Advies voor grenswaarde NL is 10 µg/m3; 
toetsing aan 10% grenswaarde 
(Brief SER d.d. 21/8/2013 op basis van 

SCOEL/SUM/86 2004) 
Ter informatie: grenswaarde FR (2012) ligt 
factor 10 lager op 1 µg/m3 (2012) 

  
1,0 

17-3-2014  
(14-046402) 

Persoonsgebonden meting operator 
Plasmacabine ENG116021 (handmatig) 

408/859 1,61 

21-3-2014 
(14-050563) 

419/876 0,879 

31-3-2014 
(14-054426) 

442/943 0,753 

17-3-2014  
(14-046403) 

ENG116021 in Plasmacabine 
hand/plasma 

437/938 2,34 

21-3-2014 
(14-050564) 

465/986 4,72 

31-3-2014 
(14-054427) 

441/938 2,63 

17-3-2014 
(14-046404) 

Buiten ENG116021 Plasmacabine 
(handmatig) 

399/840 <0,119 

21-3-2014 

(14-050566) 

454/958 <0,104 

31-3-2015 
(14-054430) 

435/928 <0,108 

17-3-2014 

(14-046405) 

Buiten ENG131405 linker Plasmacabine 

 
 

21/3 niet in bedrijf 
 

412/883 <0,113 

21-3-2014 

(14-050565) 

454/971 <0,103 

31-3-2014 
(14-054428) 

440/934 <0,107 

17-3-2014 
(14-046406) 

Operator ruimte 400/854 <0,117 

21-3-2014 
(14-050567) 

442/898 <0,111 

31-3-2014 
(14-054429) 

444/951 <0,105 

17-3-2014 
(14-046414) 

Buiten ENG119938 HVOF 
 
 

21/3 niet in bedrijf 
 
31/3 niet in bedrijf 

402/855 <0,117 

21-3-2014 
(14-050571) 

436/923 <0,108 

31-3-2014 
(14-054437) 

400/858 <0,117 

17-3-2014 
(14-046415) 

ENG119938 binnen HVOF 
 

 
21/3 niet in bedrijf 

402/856 4,12 

21-3-2014 
(14-050572) 

439/932 <0,107 

17-3-2014 
(14-046407) 

ENG100403 Dorries Carrousel 
 

429/921 <0,109 

21-3-2014 
(14-050569) 

446/945 0,116 

31-3-2014 

(14-054435) 

426/903 <0,111 

17-3-2014 
(14-046408) 

Persoonsgebonden meting operator 
ENG100404 

353/753 <0,133 
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Datum 
(monsternr.) 

Meetplaats Meettijd (min)/ 
Volume (L) 

 

Concentratie 
Chroom VI (µg/m3) 

17-3-2014 
(14-046409) 

ENG100404 Schiess 413/880 <0,114 

31-3-2014 
(14-054436) 

406/861 <0,116 

31-3-2014 
(14-054431) 

ENG100507 SHW 937/925 <0,108 

17-3-2014 
(14-046410) 

E-beam 419/888 <0,113 

21-3-2014 
(14-050574) 

418/888 <0,113 

31-3-2014 
(14-054438) 

407/867 <0,115 

17-3-2014 
(14-046411) 

PW2 linksvoor 376/803 <0,125 

21-3-2014 
(14-050568) 

PW2 rechtsvoor 453/958 <0,104 

31-3-2014 

(14-054440) 

PW2 rechtsachter 406/867 <0,115 

17-3-2014 
(14-046416) 

Kantoor Skill Manager PW2 385/827 <0,121 

21-3-2014 

(14-050596) 

390/826 <0,121 

31-3-20114 
(14-054439) 

406/867 <0,115 

31-3-2014 
(14-054433) 

Persoonsgebonden meting operator 
ENG100401 Schiess VTL 

304/639 <0,154 

17-3-2014 
(14-046412) 

ENG100401 Schiess VTL 
 

422/900 <0,111 

21-3-2014 
(14-050575) 

21/3 niet in bedrijf 392/829 <0,121 

31-3-2014 
(14-054433) 

423/897 <0,111 

17-3-2014 

(14-046413) 

ENG151210 Danobat op bedieningsplaats 400/853 <0,117 

21-3-2014 
(14-050576) 

394/831 <0,120 

21-3-2014 
(14-050577) 

Persoonsgebonden meting operator 
ENG100510 Cometa slijpmachine 
21/3 weinig in bedrijf  

270/570 <0,175 

21-3-2014 
(14-050570) 

ENG100510 Cometa slijpmachine 
21/3 weinig in bedrijf  
 
31/3 niet in bedrijf 

460/972 <0,103 

31-3-2014 
(14-054432) 

436/937 <0,108 

21-3-2014 
(14-050573) 

ENG116028 gritten 300/639 <0,156 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

Stofmeting 17-3-2014 
ENG 116028 (gritten CNC) 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie: 
Totaalstof: <0,06 mg/m3 

Chroom VI: <0,156 µg/m3 
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Stofmeting 17-3-2014 
kantoor PW2 skill manager 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie PW2 links voor: 
Totaalstof: <0,06 mg/m3 

Chroom VI: <0,121 µg/m3 

De daggemiddelde concentraties zijn laag.  
Uit de meting met de stofmonitor in het kantoor van de 
Skill Manager is een piek van 0,1 mg/m³ rond 11.38 uur 
zichtbaar; de stofbron is onbekend. 
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Stofmeting 21-3-2014 
PW2 rechts voor 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie PW2 rechts voor: 
Totaalstof: <0,05 mg/m3 

Chroom VI: <0,104 µg/m3 

De daggemiddelde concentraties zijn laag. 

Gemiddelde concentratie PW2 rechts achter: 
Totaalstof: 0,12 mg/m3 

Chroom VI: <0,115 µg/m3 

De daggemiddelde concentratie totaalstof overschrijdt de 10% 

grenswaarde. Dit is ook met de stofmonitor zichtbaar; rond 
10.17 uur is op de stofmonitor een kortdurende piek van 0,8 
mg/m³ zichtbaar; de stofbron is onbekend. 
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Stofmeting 31-3-2014 
PW2 rechtsachter 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

TOTAL mg/m3



  
Herhalingsmetingen stof en metalen Repair   2.0 definitief 

 

    24 

 
 

 
 

Stofmeting 17-3-2014  
in cabine ENG 119938 HVOF  

(tijdens meten en controleren) 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie: 
Totaalstof: 3,44 mg/m3 op 17 maart 2014 

Chroom VI: <0,117 µg/m3 

Overschrijding van de grenswaarde voor totaalstof, 
chroom(III)oxide, kobalt, molybdeentrioxide en nikkel-IV oxide. 
De daggemiddelde concentraties zijn zoals te verwachten hoger 
dan de norm, hetgeen niet blijkt uit de spotmeting met de 
stofmonitor. 
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Stofmeting 17-3-2014 
ENG 119938 HVOF  

(buiten cabine) 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie buiten de cabine HVOF ENG119938: 
Totaalstof: 0,11 mg/m3 op 17 maart.  
Totaalstof: 0,12 mg/m3 op 31 maart hoewel niet in bedrijf. 
Chroom VI: 0,117 µg/m3 

De daggemiddelde concentratie totaalstof overschrijdt de 10% 
toetsingswaarde van de norm. Rond 13.25 uur is op de 
stofmonitor een kortdurende piek van 0,4 mg/m³ zichtbaar. 
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Stofmeting 17-3-2014  
ENG 151210 Danobat 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie: 
Totaalstof: 0,08 mg/m3 

Chroom VI: <0,117 µg/m3 

De daggemiddelde concentraties blijven onder de toetsingswaarde. 
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Stofmeting 17-3-2014  
ENG 100404 Schiess 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie ENG100404 Schiess: 
Totaalstof: 0,14 mg/m3 op 31 maart, de daggemiddelde 
concentratie is >10% grenswaarde met voornaamste 

metaal: kobalt. 
In de spotmeting met de stofmonitor zijn op 17 maart 
2014 geen overschrijdingen.  
Chroom VI: <0,114 µg/m3 



  
Herhalingsmetingen stof en metalen Repair   2.0 definitief 

 

    28 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Stofmeting 21-3-2014 
ENG100403 Dorrie caroussel 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie bij ENG100403 Dorries Carrousel zowel 
statisch als persoonsgebonden: 
Totaalstof: 0,12-0,22 mg/m3 

Chroom VI: <0,116 µg/m3 

De daggemiddelde concentraties totaalstof overschrijden de norm 
van 10% van de grenswaarde; dit is ook het geval voor 
Aluminium, Kobalt en Nikkel-IV oxide. 
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Stofmeting 21-3-2014 
Operator ruimte 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie in de Operator ruimte: 
Totaalstof: 0,11 mg/m3 op 31 maart. Deze concentratie is 

>10% grenswaarde. De in de grafiek weergegeven concentratie 
betreft een kortdurende spotmeting met de stofmonitor die een 
lage gemiddelde concentratie weergeeft met een piek van een 
onbekende stofbron.  
Chroom VI: <0,117 µg/m3 
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Stofmeting 21-3-2014 E-beam 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie bij E-beam: 
Totaalstof: <0,06 mg/m3 

Chroom VI: <0,115 µg/m3 

In de grafiek van de spotmeting met de 
stofmonitor op 21 maart 2014 is een kortdurende 
piek te zien. De hangende monsterkoppen 

bevinden zich in de rode cirkel op de foto. 
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Stofmeting 21-3-2014 
ENG100510 Cometa slijpmachine 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

Totaal mg/m3

Gemiddelde concentratie ENG100510 Cometa die echter niet of 

nauwelijks in bedrijf was: 
Totaalstof: <0,09 mg/m3 

Chroom VI: <0,108 µg/m3 

In de grafiek van de spotmeting met de stofmonitor op 21 maart 
2014 is een hoge kortdurende piek te zien. 
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Stofmeting 31-3-2014 
SHW ENG100507 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

TOTAL mg/m3

Gemiddelde concentratie ENG100507 SHW die echter 
nauwelijks in bedrijf was: 

Totaalstof: <0,05 mg/m3 

Chroom VI: <0,108 µg/m3 

In de grafiek van de spotmeting met de stofmonitor is 
op 31 maart 2014 een continue overschrijding van 
10% van de grenswaarde te zien. 
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Stofmeting 31-3-2014 
Schiess ENG100401 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

TOTAL mg/m3

Gemiddelde concentratie ENG100401 Schiess: 
Totaalstof: 0,12 mg/m3 

Chroom VI: <0,114 µg/m3 

In de grafiek van de spotmeting met de stofmonitor is op 31 
maart 2014 een continue overschrijding van 10% van de 
grenswaarde te zien. 
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Stofmeting 31-3-2014 
ENG131405 buiten cabine 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

TOTAL mg/m3

Gemiddelde concentratie buiten de cabine van ENG131405 
Plasmacabine: 
Totaalstof: 0,10-0,13 mg/m3 

Chroom VI: <0,113 µg/m3 

In de grafiek van de spotmeting met de stofmonitor is op 31 maart 2014 
een continue overschrijding van 10% van de grenswaarde te zien. 



  
Herhalingsmetingen stof en metalen Repair   2.0 definitief 

 

    35 

 
 

 
 

 
 
 

Stofmeting 31-3-2014 
ENG116021 buiten cabine 

PM1 mg/m3

PM2.5 mg/m3

RESP mg/m3

PM10 mg/m3

TOTAL mg/m3

Gemiddelde concentratie ENG116021 Plasmacabine (handmatig): 
Totaalstof: <0,05 - 0,12 mg/m3 

Chroom VI: <0,119 µg/m3 

In de grafiek van de spotmeting met de stofmonitor is op 31 
maart 2014 een continue overschrijding van 10% van de 
grenswaarde te zien. 



 
 

 

Bijlage 2. Alle meetresultaten klimaatmetingen  
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Hittestress op 17-3-2014 in cabine van 
ENG116021 Plasmacabine (handmatig) 

Luchttemperatuur (⁰C) 

HeatIndex WBGT (⁰C) 

Humidity (%)
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Hittestress op 21-3-2014 in cabine van 
ENG116021 Plasmacabine (handmatig) 

Luchttemperatuur ⁰C 

HeatIndex WBGT ⁰C 

Humidity %
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Hittestress  op 31-3-2014 in cabine van 

ENG 116021 Plasmacabine (handmatig) 

HeatIndex WBGT ⁰C 

Luchttemperatuur ⁰C 

Humidity %



 
 

 

 
 

De meter voor warmtebelasting (WBGT) op statief in ENG116021 Plasmacabine (handmatig) 
nabij de werkplek. 
 
 
 
 



  
Herhalingsmetingen stof en metalen Repair   2.0 definitief 

 

    38 

 
 

 
 
Grafiek van klimaatmeting (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) met Escort 1 in cabine 

midden 
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Grafiek van klimaatmeting (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) met Escort 2 in cabine 

rechts (niet in bedrijf)  
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Grafiek van klimaatmeting (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) bij Dorries  
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Grafiek van klimaatmeting (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) buiten bij Danobat HSG  
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Buitentemperatuur in de meetperiode (bron: KNMI ) 

 
 
 

 

3 meetdagen 
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Weerstation 

Schiphol 

Etmaal gemiddelde 

temperatuur (°C) 

Maximum 

temperatuur (°C) 

Relatieve 

luchtvochtigheid 
(%) 

17 maart 2014 10,1 11,8 79% 

18 maart 2014 9,4 11,0 84% 

19 maart 2014 10,1 13,5 78% 

20 maart 2014 12,5 20,0 68% 

21 maart 2014 7,7 11,8 82% 

22 maart 2014 6,5 19,6 77% 

23 maart 2014 5,6 9,7 83% 

24 maart 2014 5,2 9,9 73% 

25 maart 2014 5,9 10,8 73% 

26 maart 2014 4,7 8,8 79% 

27 maart 2014 8,5 13,8 68% 

28 maart 2014 10,7 16,8 66% 

29 maart 2014 11,7 18,9 65% 

30 maart 2014 13,5 19,9 63% 

31 maart 2014 14,6 20,1 66% 

 
 
Toelichting (bron: KNMI) 
Op een zonovergoten 9 maart werd het in De Bilt 19,5°C. Sinds het begin van de metingen in 
1901, werd het daar niet eerder zo vroeg in het jaar, zo zacht. In het zuiden en oosten van het 
land liep het kwik al op tot boven de 20,0 °C. Op 20 maart noteerde De Bilt de eerste warme 

dag van het jaar (maximumtemperatuur van 20,0 °C of hoger), het werd 21,2 °C en die dag 
staat daarmee in de rij van de tien warmste dagen in maart ooit. De landelijke hoogste 
temperatuur van deze maand werd toen waargenomen in Eindhoven en Arcen; 23,1 °C. 
Gemiddeld was maart zeer zacht met 8,4 °C, normaal is 6,2°C.  
…  
De laatste dagen van de maand was het opnieuw zonnig en zeer zacht. Op 30 en 31 maart 

noteerde De Bilt 20,2 en 20,4°C waarmee het totaal aantal warme dagen deze maand uitkomt 
op drie. Warme dagen komen in maart bijzonder weinig voor. 
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Bijlage 3. Analysemethode en gebruikte apparatuur 
 
Monstername en analyse zijn uitgevoerd door RPS analyse, een sterlab.  
De luchtbemonsteringspompen zijn voor en na de metingen gecontroleerd en de flow 
is per monster vastgelegd.  
 
Stof in Lucht  
Methode : AV.991 conform MDHS 14/3 (Q)  
Detectiegrens : 50 μg  

Monsternamemedium : Voorgewogen filter  
Opm.: De verrichtingen gemerkt met (Q) zijn RvA testen geaccrediteerd onder registratie 
nummer L192.  
 
Metalen (8 stuks) in Lucht  
Methode : ISO 30011  
Detectiegrens : 0,1-3 μg  

Monsternamemedium : MCE filter  
 

Chroom (VI) in Lucht  
Methode : Conform NIOSH 7600 (Q)  
Detectiegrens : 0,1 μg  
Monsternamemedium : PVC filter  

 
MCE filter (25 mm) 
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer 
Stof Gravimetrisch / MDHS 14/3 
Aluminium ICP-MS / ISO 30011 7429-90-5 
Chroom ICP-MS / ISO 30011 7440-47-3 
IJzer ICP-MS / ISO 30011 7439-89-6 

Kobalt ICP-MS / ISO 30011 7440-48-4 
Nikkel ICP-MS / ISO 30011 7440-02-0 
Zink ICP-MS / ISO 30011 7440-66-6 
Molybdeen ICP-MS / ISO 30011 7439-98-7 
Titaan ICP-MS / ISO 30011 7440-32-6 
 

PVC filter (25mm) in extractievloeistof 

Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer 
Chroom (VI) Colorimetrie / NIOSH7600 18540-29-9 
 
De spotmetingen naar stofdeeltjes zijn uitgevoerd met de TSI Dusttrak, 8534 (DRX). 
Meetbereik: Totaal PM fracties, PM10, respirabel stof, PM2.5 en PM1.0. Tussen de 0,001 – 150 
mg/m3 (per 0,001 mg/m3) meerkanaals / meet simultaan de fracties. 

 
De hittestress/ WBGT meting is uitgevoerd met de Questemp 34 van 3M: 
Droge/natte bol, zwarte bol temperatuur 0-120 C, relatieve luchtvochtigheid 20 – 95%. WBGT 
index (door berekening).  
 
De comfort klimaatmetingen naar temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn uitgevoerd 
m.b.v. de escort klimaatmeters. Deze meters worden jaarlijks gekalibreerd. 
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Bijlage 4. Formulieren werkzaamheden 
 
(Deze bijlage wordt separaat aangeleverd) 
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Bijlage 5. Zeswaardig chroom (chroom VI) 
  
 
Lasrook (en slijpstof) bevat een aantal agentia die ingedeeld zijn in categorie 1 of 2 van de 
kankerverwekkende stoffen van de EU: dit zijn de nikkeloxiden (IARC groep 2b-mogelijk 

kankerverwekkend) en de hexavalente chroomverbindingen (IARC groep 1- 
kankerverwekkend).  
 
Chroom is zijn elementaire vorm een blauwwit, hard metaal met een zeer goede weerstand 
tegen corrosie. Chroom wordt tegenwoordig vooral toegepast als legeringselement. Zo verhoogt 
het in staal de hardheid en de corrosieweerstand: roestvast staal (vaak roest vrij staal 

genoemd) bevat vaak meer dan tien procent chroom. Daarnaast wordt het uiteraard toegepast 
voor het verchromen: het bedekken van metalen onderdelen met een fraai glanzend 
beschermingslaagje van metallisch chroom. Chromateren is een chemische 
oppervlaktebehandeling met chroomzuur, onder andere voor aluminum. Daarbij ontstaat een 
typisch metaal-achtige kleuring en bovendien leidt het tot corrosiebescherming. 

 
In chemisch opzicht is chroom bijzonder omdat het in vele verschillende oxidatietoestanden kan 

voorkomen. De gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan chroom zijn afhankelijk van 
de mate van oxidatie. In metaalvorm is chroom nauwelijks toxisch. Zeswaardig chroom is 
echter wel zeer toxisch. De bij metaalbewerking vrijkomende Chroom VI kan, afhankelijk van 
de omstandigheden, verbinding aangaan met andere stoffen waardoor het verder oxideert naar 
een minder schadelijke vorm.  
De snelheid hiervan is zeer variabel en hangt af van bijv. contact met andere zuren of deeltjes. 
Daar waar chroom VI zich bijv. op een metalen ondergrond bevindt en niet in contact komt met 

andere stoffen, kan chroom VI een aantal weken bestaan.  
 
Zeswaardig chroom heeft H-indicatie, dat wil zeggen dat deze verbinding gemakkelijk door de 
huid wordt opgenomen, waardoor het een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale 
inwendige blootstelling. Daarom moeten adequate maatregelen worden genomen ter 
voorkoming van huidcontact. Effecten van zeswaardig chroom op de huid kunnen zijn zweren, 

dermatitis, en allergische huidreacties. Inademing van zeswaardig chroom en de verbindingen 
die het vormt kan resulteren in zweervorming en perforatie van de slijmvliezen in de neus, 
irritatie van de keelholte en het strottenhoofd, astmatische bronchitis, bronchiale krampen, 

oedeem en longkanker. Luchtweginfecties kunnen resulteren in kuchen en niezen, 
kortademigheid en jeuk aan de neus. 

 

 
 
 

 



  

For a healthy return! 

www.klmhealthservices.nl 

Herhalingsmeting 
(Metaal)stof- en klimaat 
Repair Engine services 

, arbeidshygiënist/ 
Hogere veiligheidskundige 

10.2.e



  

Doel 

Doel van het onderzoek 

• Het opnieuw in kaart brengen van de situatie in 2014 

(herhalingsmeting) bij Repair voor wat betreft: 

— het vrijkomen van stofdeeltjes/zware metalen; 

— warmtebelasting  (heat-stress) in de 

plasmacabine; 

— klimaat (comfort) op de overige meetplaatsen.  
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Opzet 

• In hoofdzaak stationaire (plaatsgebonden) metingen 

aangevuld met een aantal persoonsgebonden 

metingen: 

• Bedieningsplaatsen van machines (zoveel mogelijk 

gelijk aan 2013); 

• Beperking: ongepland of laag werkaanbod; 

• Metingen zijn uitgevoerd en geanalyseerd door RPS; 

• Alle meetplaatsen en meetresultaten zijn inclusief 

foto opgenomen in de bijlagen. 
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Wijzigingen t.o.v. 2013 

Extra meetplaatsen: 

• Operatorruimte tussen de plasmacabines ENG116021 

en 116022 (nav metingen in plasma 116022). 

• Plasmacabine ENG131405  (links) nav 

occurancemelding werkplek skillmanagers.   

• Bedieningsplaats HVOF (ivm chroom VI in 2013). 

• ENG100404 Schiess (ivm weinig werk andere 

machines). 

• ENG116028 Gritmachine (ivm weinig werk andere 

machines). 

• ENG151210 Danobat (nieuwe machine). 
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Toetsing 

6 June 2014 
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Volgens ‘Testing Compliance with 
Occupational  
Exposure Limits for Airborne Substances’ 
  
Getoetst aan 10% van de 8-uurs 
grenswaarde.  
 
 
Voor totaalstof is getoetst aan 10% van 
de grenswaarde voor lasrook & 
metaalstof . 

  
 



  

Resultaten metaaloxiden en stof 

• De gemeten concentraties metaalstof zijn nog steeds 

boven de 0,1 mg/m3 (10% van de grenswaarde).  Dit 

geldt ook voor de nieuwe meetplaatsen bij de 

plasmacabines en operatorruimte. T.o.v. 2013 is geen 

verlaging waargenomen. 

Onder 10% grenswaarde:  

• Gritmachine ENG116028; 

• SHW ENG100507 (echter kort in bedrijf); 

• Cometa ENG100510 (echter kort of niet in bedrijf); 

• E-Beam (net als 2013); 

• PW2: links en rechts voor (rechts achter wel verhoogd). 
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Resultaten: Chroom VI 

Chroom VI concentraties zijn lager dan 10% 

grenswaarde, behalve bij:  

• De operator van de plasmacabine; 

• In de plasmacabine; 

• In de HVOF. 

 

• Ten opzichte van 2013 is dit een positief beeld! 
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Conclusie stof/metalen  

• De concentraties metaalstof zijn niet afgenomen – 

gezondheidsrisico’s kunnen niet worden uitgesloten. 

 

• Belangrijkste bronnen in 2014: plasmacabine 

ENG131405 en de Dorries ENG100403. 

 

• De blootstelling aan chroom VI buiten de 

plasmacabines lijkt te zijn gedaald tot acceptabel 

niveau.  
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Resultaten/conclusies 
binnenklimaat 

• De temperatuur in de assemblagehal in 

februari/maart (overdag rondom de 22°C) is hoger 

dan de buitentemperatuur (maxima 20°C maar 

overwegend stookseizoen). 

• De temperatuur is te hoog in relatie tot het 

activiteitenpatroon en de kledingisolatie.  

• Dit wordt veroorzaakt door een te grote interne 

warmtebelasting en onvoldoende afvoer van warme 

lucht. 
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Highlights maatregelen 
(blz 11 rapportage)  

• Minimalisatieverplichting (voor kankerverwekkende 

stoffen) 

Vrijkomend metaalstof terugdringen bij: 

• Plasmacabine 131405; 

• Dorries ENG100403; 

• Op basis hiervan de aanpassingen evalueren en 

vervolgacties bepalen. 

• Regime good housekeeping en zo min mogelijk stof 

produceren geldt onverminderd! (dit kan niet zonder 

commitment directe leidinggevenden). 
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Highlights maatregelen  

Binnenklimaat assemblagehal: 

• Temperatuur in de assemblagehal verlagen door bijv.: 

• het vergroten van de hoeveelheid afgevoerde lucht; 

• het verlagen van het setpoint van de ingeblazen 

lucht; 

• Als laatste (minder optimale) het creëren van 

(aanvullende) koelmogelijkheden.  

 

Temperatuur plasmacabines: 

Verlaag de inblaastemperatuur naar 16°C ± 3. 

Voor de verblijftijd in de plasmacabine wordt op dit 

moment een maximum van 45 minuten (of minder) 

per uur geadviseerd.  
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1 Samenvatting 
 
Aanleiding en probleemanalyse 
In 2014 is door KLM Health Services een herhalingsonderzoek bij Repair in gebouw 410 uitgevoerd voor 
wat betreft klimaat en luchtkwaliteit (stof en zware metalen). Daarnaast is in de plasmacabine en de 
cabine van de Danobat High Speed Grinder (HSG) nader onderzoek uitgevoerd om de gewijzigde 
situatie na revisie en vervanging in kaart te brengen. Voorliggende rapportage betreft de Danobat HSG 
(ENG151210).  
 
Situatie 
De cabine van de Danobat HSG heeft een circulatievoud van 45000 m3/uur, hierbij wordt onder andere 
een H10 filter toegepast. Daarnaast is bronafzuiging aangebracht met een capaciteit van 3600 m3/uur.  
Na een complete slijpcyclus wordt de operator-deur (de normale toegangsdeur) geopend en wordt de 
ruimte betreden.  
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de concentraties chroom VI en zware metalen / 
metaaloxides in de cabine van de Danobat HSG tijdens de eerste 15 minuten na afronding van een 
volledige slijpcyclus met een 80C2 rotor (worst case situatie). Dit om te bepalen of aan de 
ontwerpspecificaties wordt voldaan en of medewerkers op dat moment de cabine zonder 
ademhalingsbescherming kunnen betreden.  
 
Vraagstelling en meetmethode 
Het antwoord op de doelstelling wordt gegeven door beantwoording van de volgende vragen: 
 Wat is de gemiddelde concentratie metaalstof, chroom VI en metalen/metaaloxides (aluminium, 

chroom, ijzer, kobalt, molybdeentrioxide, nikkel(IV)oxide, titaandioxide, zinkoxide) in de cabine van 
de Danobat HSG gedurende de eerste 15 minuten na het afronden van een slijpcyclus? 

 Dezelfde vraag, maar voor de minuten 0 t/m 5, 5 t/m 10 en 10 t/m 15 na het afronden van een 
slijpcyclus. Daarnaast is gedurende de twee meetdagen een achtergrondmeting naar chroom VI en 
stof/ zware metalen op de positie van de operator uitgevoerd.  

 In aanvulling is de momentane concentratie fijnstof in de lucht gemeten met een stofmonitor 
(Dusttrak).  

 Hoe zijn ventilatiestromingen in de ruimte? Deze zijn zichtbaar gemaakt met de rookgenerator. 
  
Resultaten / conclusie 
 Uit de rooktest blijkt een goede doorspoeling van de cabine, er zijn geen ‘dead spots’ voor wat 

betreft het ventilatiepatroon in de cabine naar voren gekomen. 
 De gemeten concentraties chroom VI zijn onder de door SHE E&M gestelde opleveringsspecificatie 

van 25 µg/m3.  
 De meetresultaten laten echter geen overtuigend beeld zien van een overall lage blootstelling in de 

cabine van de High Speed Grinder: 
 De concentraties metaalstof liggen boven de grenswaarde en zorgen daarmee dat de 8-uurs 

gemiddelde blootstelling van de operator op de meetdag boven 10% van de grenswaarde komt. 
 De concentraties nikkel(IV)oxide en chroom VI liggen boven 10% van de grenswaarden→ voor 

chroom VI geldt de minimalisatieverplichting en dient de blootstelling zo laag mogelijk te zijn.  
 Hoewel de resultaten tegenstrijdigheden laten zien, kunnen gezondheidseffecten op basis van 

deze resultaten niet worden uitgesloten.  
 
Maatregelen en adviezen 
Adviezen worden gegeven volgens de wettelijk verplichte arbeidshygiënische strategie. Voor Chroom VI als 

carcinogeen zonder veilige drempelwaarde geldt de minimalisatieverplichting: de blootstelling dient zo laag mogelijk 
te zijn (streven naar 0-blootstelling). 

 Op basis van de meetresultaten kan worden overgegaan tot het uitvoeren van aanvullende 
metingen of het direct treffen van maatregelen*1). 

 Tijdens de bespreking van de rapportage is in overleg met E&M SHE en Engine Services het 
standpunt ingenomen om de cabine van de High Speed Grinder in de eerste 15 minuten na 
afronding van het slijpproces niet te betreden. Indien dit om onvoorziene redenen toch noodzakelijk 
is, dient ademhalingsbescherming (FFP2 of FFP3 stofmasker) te worden gebruikt.  

 Periodieke monitoring: geadviseerd wordt de metingen in 2015 te herhalen met een gewijzigde 
opzet: het startmoment van de metingen is 15 minuten na afronding van een complete slijpcyclus. 
Door middel van deze metingen wordt de voorgenomen werkwijze om de cabine pas na 15 minuten 
na afronding van de slijpcyclus te betreden, geëvalueerd.  
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 Chroom VI kan via de huid worden opgenomen. Good housekeeping is essentieel om verspreiding 
van chroom VI naar de omgeving (de hal), heropname door inademen en huidopname te 
voorkomen. Daarnaast is het advies om gebruik te maken van handschoenen en persoonlijke 
hygiëne in acht te nemen (zie hiervoor bijvoorbeeld de E&M voorlichtingsfolders).  

 Medewerkers dienen periodiek te worden voorgelicht over blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zie 
hiervoor tevens de rapportage van de herhalingsmetingen Repair 2014 (ak/1453079/ov). In deze 
rapportage wordt tevens advies gegeven voor het Preventief Medisch Onderzoek. 

 E&M gaat de door Danobat aangeleverde handleiding en onderhoudsvoorschriften vertalen naar 
taakkaarten (waarin wordt verwezen naar het manual) en de daaruit voortkomende acties worden 
ingevoerd in SAP. Van belang zijn in ieder geval: 

 Periodieke reiniging van het voorfilter (d.m.v. stofzuigen), de frequentie daarvan wordt door 
Equipment Engineering uitgezocht; 

 Controle en vervanging van het Hepa10 filter: vooralsnog eens per half jaar. In overleg met 
firma UCT wordt aan de hand van de conditie van het filter geëvalueerd of deze voldoende 
is; 

 T.a.v. de acceptatie van nieuwe machines – formuleer criteria m.b.t. de 
gebruikershandleiding en onderhoudsvoorschriften zodat deze overzichtelijk worden 
aangeleverd.  
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2 Inleiding, doel en vraagstelling  
 
2.1 Aanleiding en probleemanalyse 
KLM Engine Services is sinds 2011 bezig met het aanpassen en vervangen van diverse kritische 
machines. Het management van Engine Services wil graag zeker stellen dat de investeringen ook 
bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden. In dit kader is in 2013 door KLM Health Services een 
0-meting uitgevoerd voor wat betreft klimaat en luchtkwaliteit (stof en zware metalen) bij Repair. 
Dit onderzoek is in 2014 herhaald. Daarnaast is voor een aantal specifieke situaties - de 
plasmacabine en de High Speed Grinder – nader onderzoek uitgevoerd om de gewijzigde situatie 
na revisie en vervanging in kaart te brengen. Voorliggende rapportage betreft de Danobat High 
Speed Grinder.  
 
Situatie 
In 2013 is de Butler Newall High Speed Grinder vervangen door een nieuwe High Speed Grinder 
van het merk Danobat (ENG151210).  
De cabine van de Danobat HSG heeft een circulatievoud van 45000 m3/uur (zie figuur 1). Het 
hierbij gebruikte filtertype is een G3 voorfilter in combinatie met een Hepa10 filter. Daarnaast is 
ter plaatse van de rotor en slijpsteen bronafzuiging aangebracht met een capaciteit van 3600 
m3/uur. In de cabine heerst hierdoor een lichte onderdruk. In bijlage 5 zijn foto’s opgenomen.  
Na een complete slijpcyclus wordt de operator-deur (de normale toegangsdeur) geopend en wordt 
de ruimte betreden. De stand van de afzuiging gaat vervolgens automatisch fluctueren naar 50 of 
100 % FAN (100% FAN = 45000 m3/uur en 50% FAN komt volgens Danobat overeen met minder 
dan 2000 m3/uur).  
 

 
Figuur 1.  
 
 
2.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de concentraties chroom VI en zware metalen / 
metaaloxides in de cabine van de Danobat HSG tijdens de eerste 15 minuten na afronding van een 
volledige slijpcyclus met een 80C2 rotor (deze bestaat uit incornel legering met het hoogste 
chroom percentage, dit is de worst case situatie). Dit om te bepalen of aan de ontwerpspecificaties 
wordt voldaan en of medewerkers op dat moment de cabine zonder ademhalingsbescherming 
kunnen betreden.  
Het onderzoek is bedoeld om het ontwerp van de Danobat-cabine te toetsen. De reikwijdte is 
onvoldoende om het (lange termijn) gezondheidsrisico t.a.v. blootstelling aan chroom VI en zware 
metalen voor medewerkers met zekerheid vast te stellen. De Danobat HSG is namelijk niet iedere 
dag in bedrijf en de medewerkers verrichten verschillende werkzaamheden op de afdeling.  
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2.3. Onderzoeksvragen 
Het antwoord op de doelstelling wordt gegeven door beantwoording van de volgende vragen: 
 Wat is de gemiddelde concentratie chroom VI en stof/zware metalen (of hun metaaloxides) in 

de cabine gedurende de eerste 15 minuten na het afronden van een slijpcyclus? 
 Wat is de gemiddelde concentratie chroom VI en stof/zware metalen (of hun metaaloxides) in 

de cabine gedurende minuten 0 t/m 5, 5 t/m 10 en 10 t/m 15 na het afronden van een 
slijpcyclus? 

 Daarnaast is gedurende de twee meetdagen een achtergrondmeting naar chroom VI en 
stof/zware metalen op de positie van de operator uitgevoerd.  

 Hoe zijn ventilatiestromingen in de cabine? Deze zijn zichtbaar gemaakt met de rookgenerator. 
 In aanvulling hierop is de momentane concentratie fijnstof in de lucht gemeten met een 

stofmonitor (Dusttrak).  
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4 Resultaten en discussie 
 
Toetsing 
Alle meetresultaten zijn opgenomen in bijlage 1. De meetresultaten zijn volgens de richtlijn 
‘Testing Compliance with Occupational Exposure Limits for Airborne Substances’ getoetst aan 10% 
van de grenswaarde. Deze richtlijn biedt de volgende toetsingscriteria op basis van een dataset 
van 3 meetwaarden: 
 Indien alle 3 meetwaarden onder 10% van de grenswaarde liggen, is de situatie beheerst; 
 Indien één of meer van de 3 meetwaarden boven 10% van de grenswaarde liggen (tussen 

10% en 100% van de grenswaarde in), dienen aanvullende metingen plaats te vinden of 
beheersmaatregelen te worden getroffen; 

 Indien één of meer van de 3 meetwaarden de grenswaarde overschrijdt, dienen direct 
beheersmaatregelen te worden getroffen.  

 
Er is gekozen voor een worst case benadering waarbij de meetwaarden zijn getoetst aan de 
laagste grenswaarde voor het metaal of het metaaloxide. Bij toetsing aan de grenswaarde voor het 
metaaloxide, is de concentratie metaal hiertoe omgerekend naar het oxide. Voor totaalstof is 
getoetst aan 10% van de grenswaarde voor lasrook (deze grenswaarde geldt ook voor stof dat 
vrijkomt bij metaalbewerking, bijvoorbeeld slijpen). In het MoC traject is door afdeling SHE E&M 
vastgesteld dat de concentratie Chroom VI na oplevering zo laag mogelijk dient te zijn 
(minimalisatieverplichting) waarbij de toenmalige grenswaarde van 25 µg/m3 als maximale waarde 
gold (zie bijlage 4). Inmiddels is er door de Gezondheidsraad een 8 uurs gemiddelde grenswaarde 
(TGG 8 uur) voorgesteld van 10 µg/m3  en een 15 minuten gemiddelde grenswaarde van 20 
µg/m3. 
De gehanteerde grenswaarden zijn in de tabellen in bijlage 1 opgenomen. 
 
Metaalstof (het resultaat van de gewogen filters): 
De concentraties metaalstof in de meetsessies van 5-10 minuten en 10-15 minuten overschrijden 
de 8-uurs grenswaarde. Het 15 minuten gemiddelde bedraagt ca 60% van de grenswaarde*1. Op 
de bedieningsplek van de operator is een stofconcentratie lager dan 10% van de grenswaarde 
gemeten. 
 
Metalen en metaaloxides (aluminium, chroom, ijzer, kobalt, molybdeentrioxide, 
nikkel(IV)oxide, titaandioxide en zinkoxide): 
De concentraties nikkel(IV)oxide in de cabine van de HSG liggen (op de meting van 5-10 minuten 
na) boven 10% van de 8-uurs grenswaarde*1). De maximaal aanwezige concentratie is 16% van 
de grenswaarde. 
Op de operatorpositie buiten de cabine is een lage concentratie nikkel(IV)oxide vastgesteld.  
De concentraties van de overige metaaloxides liggen onder 10% van de grenswaarden. 
 
Chroom VI 
De Chroom VI concentraties van de 5-minuten metingen bedragen circa 20% van de grenswaarde 
van 8 uur en liggen rond of boven de 10% van de grenswaarde voor kortdurende (15 minuten) 
blootstelling. Het gemiddelde van de 15-minuten gemiddelde meting wijkt af van de 5 minuten 
metingen en is lager dan 10% van de grenswaarde. 
Op de operatorpositie buiten de cabine is de concentratie Chroom VI niet detecteerbaar.  
 
*1 ) Alleen voor chroom VI en zinkoxide zijn grenswaarden voor kortdurende blootstelling (15 minuten) 

beschikbaar. Deze grenswaarden begrenzen de kortdurende blootstelling om acute effecten te beperken en 
daarnaast mag de 8-uurs grenswaarde niet worden overschreden. Omdat de 8-uurs gemiddelde blootstelling 

van de medewerkers kan wisselen en het uitgangspunt is dat de cabine zo ‘schoon mogelijk’ is, is voor de 
toetsing op de 8-uurs en 15 minuten grenswaarde een veiligheidsfactor van 10% toegepast. Overigens kan er 

vanuit worden gegaan dat, als de high speed grinder in bedrijf is, dit voor de betrokken operator een dagtaak 
is. De meetresultaten zijn opgenomen in tabellen 1 en 2 in bijlage 1.  

 
Stofmonitor Dusttrak 
De metingen met de stofmonitor in de cabine van de High Speed Grinder wijzen zeer lage 
concentraties stofdeeltjes uit. Uit overleg met het analyselab blijkt achteraf dat de luchtsnelheden 
in de cabine te hoog zijn om een betrouwbare meting uit te voeren. Uit deze meetresultaten 
kunnen geen aanvullende conclusies worden getrokken. De resultaten van de metingen op de 
bedieningsplaats van de Danobat (achtergrondmetingen) zijn wel bruikbaar. 
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Rookproef 
Uit de rookproef komt naar voren dat een duidelijke flow vanaf de inblaasroosters naar de 
afzuigwand te zien is. Er zijn geen ‘dead spots’ waargenomen. 
 
Overige bevindingen en discussie: 
Uit de meetresultaten van de (metaal)stof en chroom VI metingen in de cabine van de High Speed 
Grinder komt een aantal niet geheel verklaarbare zaken: 
 De verwachting is dat concentraties afnemen met het verloop van de tijd. De concentratie 

chroom VI is inderdaad het laagst in de meetperiode van 10-15 minuten maar overall is er 
geen duidelijk patroon van afname van concentraties in de tijd: 

 De concentraties metalen en metaaloxides zijn in minuten 5 t/m10 het laagst.  
 Het metaalstofgehalte is in de eerste 5 minuten het laagst.  

 De gemiddelde concentraties gedurende 15 minuten zijn over het algemeen lager dan het 
gemiddelde van de 5 minuten metingen. Omdat de metingen gelijktijdig zijn uitgevoerd, is de 
verwachting dat deze gemiddelden met elkaar vergelijkbaar zijn maar dit niet het geval. 

 Door het betrokken laboratorium is een aantal mogelijke oorzaken aangegeven: de plaatsing 
van de meetkoppen ten opzichte van elkaar en de lengte van de slangen waar de meetkoppen 
aan waren bevestigd. Verder kunnen invloed van het fluctueren van de luchtcirculatie en 
luchtstromingen niet worden uitgesloten. 

 Gebruikershandleiding, inspectie en onderhoud: er is geen Nederlandstalige handleiding voor 
gebruik en onderhoud. E&M gaat bij oplevering ook akkoord met Engelstalige manuals. Het 
Engelstalige manual van Danobat voor de High Speed Grinder is niet eenvoudig te volgen als 
het gaat om bijvoorbeeld de luchtrecirculatie na afronding van het proces. Uit de toelichting 
van firma Danobat blijkt dat H10 (Hepa10) filters zijn geplaatst in plaats van type F9 dat in de 
handleiding wordt genoemd. Filtertype H10 heeft een hoge vervangingsfrequentie, dit wordt 
vanuit de software van de Danobat HSG aangegeven m.b.v. een alarmering (welk type 
alarmering dat is, is nog niet helemaal duidelijk). De vervangingsfrequentie van de filters is 
nog niet bekend omdat de cabine recent in gebruik is genomen.  

 

5 Conclusies 
De gemeten concentraties chroom VI zijn onder de door SHE E&M gestelde opleveringsspecificatie 
van 25 µg/m3.  
De meetresultaten laten echter geen overtuigend beeld zien van een overall lage blootstelling in de 
cabine van de High Speed Grinder: 

 De concentraties metaalstof liggen boven de grenswaarde en zorgen daarmee dat de 8-
uurs gemiddelde blootstelling van de operator op de meetdag boven 10% van de 
grenswaarde komt*2). 

 De concentraties nikkel(IV)oxide en chroom VI liggen boven 10% van de grenswaarden→ 
voor chroom VI geldt de minimalisatieverplichting en dient de blootstelling zo laag mogelijk 
te zijn.  

Hoewel de resultaten tegenstrijdigheden laten zien (zie discussie), kunnen gezondheidseffecten op 
basis van deze resultaten niet worden uitgesloten.  
 
 
*2)Hierbij is uitgegaan van een 10 minuten durende blootstelling aan 1,74 mg/m3 in de cabine van 
de HSG, de restende werktijd (470 minuten) is de blootstelling gelijkgesteld aan de gemeten  
achtergrondwaarde op de bedieningsplaats van de HSG (0,08 mg/3).   
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6  Maatregelen en adviezen 
Adviezen worden gegeven volgens de wettelijk verplichte arbeidshygiënische strategie waarbij 
bronaanpak op de eerste plaats staat en pas in laatste instantie wordt gekozen voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Voor Chroom VI als carcinogeen zonder veilige drempelwaarde geldt de 
minimalisatieverplichting: de blootstelling dient zo laag mogelijk te zijn (streven naar 0-
blootstelling). 
 
 Op basis van de meetresultaten kan worden overgegaan tot het uitvoeren van aanvullende 

metingen of het direct treffen van maatregelen*1). 
 Tijdens de bespreking van de rapportage is in overleg met E&M SHE en Engine Services het 

standpunt ingenomen om de cabine van de High Speed Grinder in de eerste 15 minuten na 
afronding van het slijpproces niet te betreden. Indien dit om onvoorziene redenen toch 
noodzakelijk is, dient ademhalingsbescherming (FFP2 of FFP3 stofmasker) te worden gebruikt.  

 Periodieke monitoring: geadviseerd wordt de metingen in 2015 te herhalen met een gewijzigde 
opzet: het startmoment van de metingen is 15 minuten na afronding van een complete 
slijpcyclus. Door middel van deze metingen wordt de voorgenomen werkwijze om de cabine 
pas na 15 minuten na afronding van de slijpcyclus te betreden, geëvalueerd.  

 Chroom VI kan via de huid worden opgenomen. Good housekeeping is essentieel om 
verspreiding van chroom VI naar de omgeving (de hal), heropname door inademen en 
huidopname te voorkomen. Daarnaast is het advies om gebruik te maken van handschoenen 
en persoonlijke hygiëne in acht te nemen (zie hiervoor bijvoorbeeld de E&M 
voorlichtingsfolders).  

 Medewerkers dienen periodiek te worden voorgelicht over blootstelling aan gevaarlijke stoffen, 
zie hiervoor tevens de rapportage van de herhalingsmetingen Repair 2014 (ak/1453079/ov). 
In deze rapportage wordt tevens advies gegeven voor het Preventief Medisch Onderzoek.  

 E&M gaat de door Danobat aangeleverde handleiding en onderhoudsvoorschriften vertalen 
naar taakkaarten (waarin wordt verwezen naar het manual) en de daaruit voortkomende 
acties worden ingevoerd in SAP. Van belang zijn in ieder geval: 

 Periodieke reiniging van het voorfilter (d.m.v. stofzuigen), de frequentie daarvan wordt 
door Equipment Engineering uitgezocht; 

 Controle en vervanging van het Hepa10 filter: vooralsnog eens per half jaar. In overleg 
met firma UCT wordt aan de hand van de conditie van het filter geëvalueerd of deze 
voldoende is; 

 T.a.v. de acceptatie van nieuwe machines – formuleer criteria m.b.t. de 
gebruikershandleiding en onderhoudsvoorschriften zodat deze overzichtelijk worden 
aangeleverd.  

 
*1) Richtlijn ‘Testing Compliance with Occupational Exposure Limits for Airborne Substances’: Indien één of 

meer van de 3 meetwaarden boven 10% van de grenswaarde liggen (tussen 10% en 100% van de 
grenswaarde in, dienen aanvullende metingen plaats te vinden of beheersmaatregelen te worden getroffen. 
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Bijlage 1. Meetresultaten 
Tabel 1.  Meetresultaten metaalelementen en totaal stof  
 

 
 

Datum Omschrijving Meettijd 
(min)/ 
Volume (L) 
 

Aluminium 
(metallisch 
µg/m3 

Chroom III 
(water-
oplosbaar 
µg/m3, als 
Chroom) 

IJzer 
µg/m3 

Kobalt 
µg/m3 

Molybdeen-
trioxide 
µg/m3 

Nikkel-
IV oxide 
µg/m3 

Titaan-
dioxide 
µg/m3 
 

Zinkoxide 
µg/m3 

Totaalstof 
mg/m3 

(meet- 
onzekerheid) 

17-3 2014 Minuut 0 t/m 5 5 / 103 <19 2,7 <29 1,3 <7,28 7,13 12,36 < 11,89 <0,48 
(0,097-0,874) 

 

17-3 2014 Minuut 5 t/m 10 5 / 110 <18 2,0 <27 <0,91 < 6,8 4,0 4,6 < 11,18 1,73 

(1,26-2,19) 
 

17-3 2014 Minuut 10 t/m 15 5 / 103 <19 3,6 <29 1,2 <7,28 8,40 9,07 <11,88 1,75 

(1,25-2,24) 
 

17-3 2014 15 minuten 
gemiddelde 

15 / 281 <7,1 1,7 <11 0,54 <2,67 8,08 <1,19 <4,36 0,64 
(0,46-0,82) 

17-3 2014 Stationair 

bedieningsplek 
buiten de HSG 

402/ 852 <2,3 0,25 <3,5 0,33 <0,88 0,78 <0,39 <1,44 0,08 

(0,03-0,134) 

21-3 2014 Stationair 
bedieningsplek 

buiten de HSG 

394/838 <2,4 <0,12 <3,6 0,31 <0,90 0,31 <0,40 <1,46 <0,06 
(0,012-0,107) 

 8 uurs 

grenswaarden 
metalen in  

µg/m3 

Resp. Stof in mg/ 

m3 

 Metallisch 

Aluminium 
50  

Chroom III 

water 
oplosbare 

verbindingen 
60 

3000 

(ijzer-
poeder)  

20 

(kobalt 
stof en 

rook NL, 
2007) 

Molybdeen-

trioxide 
100 (NL advies 

GR 2013) 
 

50 

Nikkel-
oxide 

3000 

Titaan-
dioxde, 

Zwitser-
land 

2000 

Zinkoxide 
(Finland) 

1 (publieke 

grenswaarde 
NL) 

 Toetsing 3 

metingen: 10% 
grenswaarde 

 5 6 300 2 10 5 300 200 0,1 

 15 minuten 

grenswaarden 

 -  - - - - - 10000 - 

 Toetsing 3 

metingen: 10% 
grenswaarde 15 

min 

 -  -    - 1000 - 
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Tabel 2. Meetresultaten Chroom VI  
 

Datum Meetplaats Meettijd 
(min)/ 
Volume 
(L) 
 

Concentratie 
Chroom VI (µg/m3) 

21-3 2014 Minuut 0 t/m 5 5 / 104 2,03 

21-3 2014 Minuut 5 t/m 10 5 / 104 2,11 

21-3 2014 Minuut 10 t/m 15 5 / 104 1,83 

21-3 2014 15 minuten gemiddelde 15 / 313 0,54 

17-3 2014 Stationair bedieningsplek buiten de 
HSG 

400 / 853 <0,117 

21-3 2014 Stationair bedieningsplek buiten de 
HSG 

394 / 831 <0,120 

 15 minuten waarde (advies SER 
invoering 1-4 2014) 

 20 

 10% van de 15 minuten waarde  2 

 toekomstige 8 uurs grenswaarde, 
advies SER invoering 1-4 2014 

 10 

 10% van de toekomstige grenswaarde  1 

 10% Grenswaarde Fr 2012 
(Grenswaarde is 1 µg/m3) 

 0,1 
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Bijlage 2. Meetapparatuur  
 
Monstername, apparatuur en analyses zijn uitgevoerd/geleverd door firma RPS. 
 
Analysemethodiek: 
 Chroom VI, PVC filter 47 mm, colorimetrie / gelijkwaardig aan NIOSH 7600. 
 Totaalstof: gravimetrisch / MDHS 14/3. 
 Metalenpakket Aluminium, Chroom, IJzer, Kobalt, Nikkel, Zink, Molybdeen en Titaan: 

Teflonfilter 47 mm, ICP-MS / Analyse: ISO 30011, ontsluiting: NEN-ISO 15202-2 
annex G. 

 
Stofmonitor: 
TSI Dusttrak, 8533 (DRX) voor het momentaan meten van de stofconcentratie. De meter 
is ingesteld op 1 meting per 10 seconden. Meetbereik: Totale stoffractie (tot ca 15 µm), 
PM10 (tot 10 µm), respirabel stof (tot circa 5 µm), PM2,5 (tot 2,5 µm) en PM1,0 (tot 1 
µm). Concentratiebereik tussen de 0,001 – 150 mg/m3. Meerkanaals / meet simultaan de 
fracties.  
 
Rookgenerator: gehuurd bij BBA door SHE E&M. 



Bijlage 3. Zeswaardig chroom (chroom VI) 
  
Lasrook (en slijpstof) bevat een aantal agentia die ingedeeld zijn in categorie 1 of 2 van de 
kankerverwekkende stoffen van de EU: dit zijn de nikkeloxiden (IARC groep 2b-mogelijk 
kankerverwekkend) en de hexavalente chroomverbindingen (IARC groep 1- 
kankerverwekkend).  
 
Chroom is zijn elementaire vorm een blauwwit, hard metaal met een zeer goede weerstand 
tegen corrosie. Chroom wordt tegenwoordig vooral toegepast als legeringselement. Zo verhoogt 
het in staal de hardheid en de corrosieweerstand: roestvast staal (vaak roest vrij staal 
genoemd) bevat vaak meer dan tien procent chroom. Daarnaast wordt het uiteraard toegepast 
voor het verchromen: het bedekken van metalen onderdelen met een fraai glanzend 
beschermingslaagje van metallisch chroom. Chromateren is een chemische 
oppervlaktebehandeling met chroomzuur, onder andere voor aluminum. Daarbij ontstaat een 
typisch metaal-achtige kleuring en bovendien leidt het tot corrosiebescherming. 
 
In chemisch opzicht is chroom bijzonder omdat het in vele verschillende oxidatietoestanden kan 
voorkomen. De gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan chroom zijn afhankelijk van 
de mate van oxidatie. In metaalvorm is chroom nauwelijks toxisch. Zeswaardig chroom is 
echter wel zeer toxisch. De bij metaalbewerking vrijkomende Chroom VI kan, afhankelijk van 
de omstandigheden, verbinding aangaan met andere stoffen waardoor het verder oxideert naar 
een minder schadelijke vorm.  
De snelheid hiervan is zeer variabel en hangt af van bijv. contact met andere zuren of deeltjes. 
Daar waar chroom VI zich bijv. op een metalen ondergrond bevindt en niet in contact komt met 
andere stoffen, kan chroom VI een aantal weken bestaan.  
 
Effecten van zeswaardig chroom op de huid kunnen zijn zweren, dermatitis, en allergische 
huidreacties. Inademing van zeswaardig chroom en de verbindingen die het vormt kan 
resulteren in zweervorming en perforatie van de slijmvliezen in de neus, irritatie van de 
keelholte en het strottenhoofd, astmatische bronchitis, bronchiale krampen, oedeem en 
longkanker. Luchtweginfecties kunnen resulteren in kuchen en niezen, kortademigheid en jeuk 
aan de neus. 
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Bijlage 4. Uitgangspunten High Speed Grinder 
From:  - SPLES  
Sent: dinsdag 13 november 2012 12:29 
To:  

 
Cc:  
Subject: Uitgangspunten High Speed Grinder 
 

Beste allen, 
 
Naar aanleiding van het gesprek van vanmorgen heb ik deze mail opgesteld.  
 

1. de machinerichtlijn 2006/42/EG moet worden toegepast. Dit betekent dat voor geluid 
en gevaarlijke stoffen moet worden voldaan aan de essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen: 

a. Artikel 1.5.7. risico’s door ontploffing: de machine moet zodanig zijn ontworpen 
en gebouwd dat de machine zelf en de gassen, vloeistoffen, stofdeeltjes, 
dampen en andere door de machine geproduceerde of gebruikte stoffen geen 
risico van ontploffing opleveren. De machine moet, wat betreft de risico’s van 
ontploffing door gebruik in de omgeving met ontploffingsgevaar, in 
overeenstemming zijn met de verplichte communautaire richtlijnen (ATEX137, 
ATEX95); 

b. Artikel 1.5.8. risico’s door geluid: de machine moet zodanig zijn ontworpen en 
gebouwd dat risico’s als gevolg van de emissie van luchtgeluid tot een minimum 
worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de techniek 
en de beschikbaarheid van middelen om geluid te verminderen, in het bijzonder 
bij de bron. Voor de beoordeling van het niveau van de geluidsemissie mag 
worden uitgegaan van vergelijkbare emissiegegevens voor soortgelijke 
machines; 

c. Artikel 1.5.13. risico’s door emissie van gevaarlijke materialen en stoffen: de 
machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat het risico van 
inademing, inslikken, contact met de huid, ogen en slijmvliezen en penetratie 
door de huid van gevaarlijke materialen en stoffen die deze produceert, wordt 
vermeden. Indien dergelijke gevaren niet kunnen worden geëlimineerd, moet 
de machine zijn uitgerust met voorzieningen om gevaarlijke materialen en 
stoffen op te vangen, af te zuigen, neer te slaan door waterneveling, te filteren 
of het te behandelen met een andere, even doeltreffende methode. Wanneer 
het werkproces niet in een volledig afgesloten ruimte verloopt tijdens de 
normale werking van de machine, moeten opvang- en/of afzuigvoorzieningen 
zich op de plaats bevinden waar zij een maximaal effect sorteren. 

 
2. de fabrikant verricht A-gewogen geluidsemissiedruk metingen. De gemeten waarde 

neemt hij op in de gebruiksaanwijzing, behorend bij de HSG. Conform artikel 1.7.4.2. u, 
inhoud van de gebruiksaanwijzing, staat de volgende informatie over de emissie van 
luchtgeluid: 

a. de A-gewogen geluidsemissiedruk op de werkplek(ken), voor zover deze hoger 
is dan 70 dB(A); als het niveau lager of gelijk is aan 70 dB(A), dan moet dit 
worden vermeld; 

b. de maximale waarde van de C-gewogen momentane geluidsemissiedruk op de 
werkplek(ken), wanneer deze meer dan 63 Pa bedraagt (130 dB ten opzichte 
van 20 µPa); 

c. het A-gewogen niveau van het door de machine uitgestraalde geluidsvermogen, 
indien het niveau van de A-gewogen geluidsemissiedruk op de werkplekken 
hoger is dan 80 dB(A). 

 
3. bij oplevering van de HSG zal door of via SHE geluidsmetingen worden verricht. De 

meetmethode die zal worden toegepast is: NEN-EN-ISO 9612 (2009): akoestiek: 
bepaling van de blootstelling van geluid op de werkplek. 

4. bij oplevering van de HSG zullen emissiemetingen worden verricht conform NEN-EN 
689: werkplekatmosfeer: leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij 
inademing van chemische stoffen voor de vergelijking van de grenswaarden en de 
meetstrategie. 

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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MILIEU: 

Voor de emissie naar buiten het gebouw is de NeR (Nederlandse emissie Richtlijn) van 

toepassing. De stoffen in de categorie minimalisatieverplichte stoffen (waaronder chroom VI 

verbindingen en nikkeloxide) zijn ingedeeld in een van de twee stofklassen MVP 1 en MVP 2. Bij 

deze stofklassen horen grenswaarden. Deze eisen geven aan welke emissieniveaus haalbaar zijn 

bij een maximale toepassing van de beschikbare maatregelen. Voor nieuwe situaties zijn deze 

waarden te beschouwen als een absolute bovengrens voor de te vergunnen emissieconcentratie. 

Voor bestaande situaties kan op grond van een afweging van de technische en economische 

mogelijkheden een hogere emissieconcentratie worden vergund dan de waarden van de MVP 

eisen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de milieueffecten onder het niveau van de 

luchtkwaliteitsnorm blijven. Ook als wordt voldaan aan de grenswaarden dient er een continu 

streven te bestaan naar vermindering van de emissie. Dit wordt nader ingevuld door middel van de 

onderzoeksverplichting. 

Voor stoffen met een minimalisatieverplichting gelden de volgende emissie-eisen. 

MVP 1 (waaronder chroom VI verbindingen en nikkeloxide): Algemeen geldt: bij een emissievracht 

van 0,15 gram per uur of meer geldt een emissie-eis van 0,05 mg/mo
3
.  

De klasse MVP 1 is van toepassing op de emissie van vaste stoffen omdat met filtrerende 

afscheiders een zeer hoge reinigingsgraad voor vaste stoffen mogelijk is.  

Maar een voetnoot in de NeR stelt: voor Chroom VI geldt voor bestaande en nieuwe 

situaties een emissieconcentratie-eis van 0,1 mg/m
3
 en een grensmassastroom van 0,5 g/u.  

Voor de emissie n inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden 
en de meetstrategie bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de 
grenswaarden en de  
ARBO: 
 
Afgaande op de aangeleverde informatie over de stoffen die vrij kunnen komen tijdens het HSG 
proces is chroom VI de stof met de laagste wettelijke grenswaarde (0,025 mg/m3). De overige 
stoffen die vrij kunnen komen hebben een hogere of geen wettelijke of private grenswaarde. 
Overigens geldt verder voor kankerverwekkende stoffen (waaronder chroom VI verbindingen) 
de minimalisatieverplichting. Dit betekent dat wanneer blijkt dat de blootstelling onder de 
grenswaarde nog enig risico op gezondheidsschade oplevert, moeten er aanvullende 
maatregelen getroffen worden om dit risico zo veel mogelijk te minimaliseren. Maximale 
waarde op de werkplek: 0,025 mg/m3 chroom (VI).  
 
Wat de afdeling SHE betreft zijn dit de definitieve uitgangspunten. 
 
Mochten er desondanks nog vragen zijn neem dan gerust contact op.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Hogere Veiligheidskundige / Arbeidshygiënist 
P.O. Box 7700 - 1117 ZL  Schiphol - Airport  The Netherlands 

10
.2.
10.2.e 1
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Bijlage 5. Foto’s 
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Bijlage 6. Ventilatie en recirculatie in de cabine van de 

Danobat HSG 
 
Reactie firma Danobat op onderstaande vragen:  
 

1. If the fan works on 100% 45000m3 is recirculated? Can we assume that if the fan 
works a 50% or 96% the recirculated air is according the %?  
Danobat response: 
The air flow recirculated within the machine enclosure with the fans working 100% is 
45000 cubic meter per hour. If the fans are working at 50%, the air flow recirculated 
within the enclosure would be according to the curve shown in page 14 of the Air 
Conditioning Manual (zie volgende pagina). If you look at the curve, you will be able to 
see that the flow with the fans running at 50% is practically inexistant (less than 
2000m3/h). This is programmed this way deliberately, as we do not want the fans and 
A/C to be working with doors open. 
 

2. And is the fan speed operation, temp controlled or is it preset to a % during 
programing? 
Danobat response: 
The fan speed has 2 operating modes at the moment: 100% with main doors closed, 
and 50% when main doors are open. In addition to this, we control the opening/closing 
of the butterfly valve with the aim of adjusting the amount of chilled water coming into 
the coils. That is to say, the PLC is looking at the temperature reading by the master 
enclosure temperature probe. Based on the reading taken by this probe, the system will 
open or close the 3 way valve in order to keep the enclosure T value within 20 +/- 1ºC, 
but the amount of air recirculated with doors closed is always 45000 m3/h. 

 
3. The fan recirculation system is a closed circuit, but where is the wet dust extractor 

getting the supply air from? It is dumping air on the to the roof, so that has to come 
from the machine? 
Danobat response: 
The wet dust extraction system is taking the air from inside the machine enclosure. The 
fan recirculation system within the enclosure is theoretically completely sealed, but 
there are always small gaps in the main door of the enclosure allowing entrance of a 
minor amount of air from outside the enclosure, which compensates for the negative 
pressure that would be generated by the dust extractor if the enclosure were perfectly 
sealed. 
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1 Samenvatting 
 

De gerobotiseerde plasmacabine (EN116022) heeft recent een upgrade ondergaan waarbij de 
effectiviteit van de ventilatie is verbeterd maar waarbij de capaciteit van de afzuigventilator niet is 
vergroot. KLM Health Services is gevraagd een onderzoek naar stof en zware metalen uit te voeren om 
te bepalen hoe snel de concentratie in de tijd daalt na het stoppen het proces. Hierbij wordt er vanuit 
gegaan dat de concentraties zware metalen zo laag mogelijk zijn, vooral omdat het hier 
kankerverwekkende stoffen betreft en zodat de medewerkers de cabine onbeschermd kunnen betreden. 

Daarbij is de vraag of de huidige ventilatiecapaciteit voldoende is om dit te bereiken.  
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de concentraties chroom VI en zware metalen in 
plasmacabine 116022 tijdens de eerste 10 minuten na afronding van het plasmaproces. Dit om vast te 
stellen of medewerkers binnen de eerste 10 minuten na het stoppen van het plasmaspuitproces de 
cabine zonder ademhalingsbescherming kunnen betreden. Op dat moment dienen de concentraties 

chroom VI en stof/zware metalen voldoende laag te zijn (d.w.z. niet detecteerbaar of maximaal 10% 
van de grenswaarden). Als vervolg hierop kan ook een uitspraak worden gedaan over het functioneren 

van de afzuiginstallatie/luchtverversing. Het onderzoek is bedoeld om het ontwerp van de plasmacabine 
te toetsen, de reikwijdte is onvoldoende om het (lange termijn) gezondheidsrisico t.a.v. blootstelling 
aan chroom VI en zware metalen voor medewerkers vast te stellen. De medewerkers verrichten 
namelijk verschillende werkzaamheden voor de 3 plasmacabines en komen hier meerdere keren per 

dag.  
 
Opzet 
Op 16 januari 2014 is door KLM Health Services in de eerste 10 minuten na afloop van het 
plasmaproces een aantal vrijgavemetingen naar stof en zware metalen uitgevoerd in de gerobotiseerde 
plasmacabine. Hierbij is het gebruikte poeder: CRC+NiCr met KLM partnummer Z91329BI. Dit is het 
‘worst case’ poeder dat in verhouding veel chroom en nikkel bevat. De te analyseren metalen / oxides 

zijn vastgesteld aan de hand van de materialen en coatings die in het plasmaspuitproces worden 
toegepast: aluminium, chroom, ijzer, kobalt, molybdeen, nikkel, titaan, zink en chroom VI (zeswaardig 
chroom). Tijdens de metingen werd in de plasmacabine 12.000 m3 lucht per uur afgezogen zonder 
recirculatie (dit is de worst-case situatie bij twee plasmacabines in bedrijf, als één plasmacabine in 

bedrijf is wordt per cabine 18.000 m3 lucht per uur afgezogen). 
De stof/metalen metingen zijn uitgevoerd met hoog volumepompen, concentraties stofdeeltjes zijn 
daarnaast gelogd met behulp van een stofmonitor (Dusttrak) en met een rookgenerator is de 

luchtverversing in de cabine visueel zichtbaar gemaakt.  
 
Voornaamste resultaten  
De concentraties metalen nemen tijdens de eerste 10 minuten na het stoppen van het proces sterk af, 
ze blijven echter verhoogd ten opzichte van de gehanteerde normen/grenswaarden. Dit geldt ook voor 
de 9e en 10e minuut. Het betreft vooral nikkel(IV)oxide, chroom VI, chroomtrioxide en kobalt.  

De metingen met de stofmonitor wijzen uit dat de concentratie deeltjes in de eerste 5 minuten het 
sterkst terugloopt. De concentraties metalen fluctueren in de tijd: in de 7e en 8e minuut zijn de 
concentraties chroomtrioxide, kobalt en nikkeloxide hoger dan in de 5e en 6e minuut. Vooral ter hoogte 
van de plasmarobot is de doorspoeling onvoldoende. Met de rookgenerator is zichtbaar gemaakt dat de 
lucht hier te lang blijft hangen.  
Daarnaast is de achtergrondconcentratie stofdeeltjes (tot 15 µm) in de operatorruimte verhoogd ten 

opzichte van de achtergrondconcentraties in de plasmacabine en de lucht in de hal.  

 
Voornaamste conclusie 
De conclusie is dat de concentraties metalen/metaaloxides en chroom VI niet laag genoeg zijn om 
Plasmacabine 116022 gedurende de eerste 10 minuten na het stoppen van het proces zonder 
ademhalingsbescherming te betreden. De effectiviteit van de ventilatie (combinatie van luchttoevoer en 
afvoer) is onvoldoende. Door luchtturbulentie en ‘dead spots’ waar de lucht blijft hangen, kan op basis 
van de huidige gegevens niet met zekerheid worden beredeneerd op welk moment de ruimte zonder 

ademhalingsbescherming kan worden betreden. 
 
Adviezen 
Geadviseerd wordt om, met inachtneming van de wettelijke verplichte arbeidshygiënische strategie en 
minimalisatieverplichting (voor kankerverwekkende stoffen) de volgende maatregelen te treffen: 
 In de huidige situatie is het advies om de plasmacabine in ieder geval in de eerste 10 minuten 

nadat het spuitproces gereed is, niet te betreden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen 

(waaronder ademhalingsbescherming). Momenteel is de plasmacabine nog niet voor productie in 
gebruikt en zal op korte termijn in samenwerking met UCT worden gewerkt aan het verbeteren van 
de ventilatie. Na het realiseren van de aanpassingen zullen herhalingsmetingen worden uitgevoerd 
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om het effect vast te stellen en om het moment te bepalen dat de plasmacabine zonder 
ademhalingsbescherming kan worden betreden.  

 
 De verdeling van de toegevoerde lucht dient in ieder geval te worden verbeterd zodat de huidige 

‘dode hoeken/ plekken’ worden voorkomen, bijvoorbeeld door: 

 Het plaatsen van regelbare lamellen in de deur; 
 Het creëren van een soort luchtgordijn waarbij de verhouding tussen afgezogen en ingeblazen 

lucht zodanig is dat de onderdruk in de cabine gehandhaafd blijft. 
In overleg met firma UCT zal worden besproken welke opties mogelijk zijn.  

 
 De meest optimale situatie is het actief toevoeren van gekoelde lucht met een optimaal 

inblaaspatroon (zo goed mogelijke verdeling over de wand) in combinatie met het verhogen van de 

afzuigcapaciteit zodat de cabine voldoende op onderdruk blijft. Randvoorwaarde van Engineering is 
dat de luchtsnelheid ter plaatse van het plasmaspuitproces maximaal 1,5 m/s mag bedragen. 

 
 Voor wat betreft de achtergrondmetingen – in het herhalingsprogramma van geheel Repair zal de 

operatorruimte worden meegenomen om de daggemiddelde concentraties chroom VI en metalen te 
bepalen.  
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2 Inleiding en doel van het onderzoek 
 

2.1 Aanleiding en probleemanalyse 
KLM Engine Services is sinds 2011 bezig met het aanpassen en vervangen van diverse kritische 
machines. Het management van Engine Services wil graag zeker stellen dat de investeringen ook 

bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden. In dit kader is in 2013 door KLM Health Services een 
0-meting uitgevoerd voor wat betreft klimaat en luchtkwaliteit (stof/metalen). Dit onderzoek wordt 
in 2014 herhaald. Daarnaast wordt voor een aantal specifieke situaties - de plasmacabine en de 
High Speed Grinder – nader onderzoek uitgevoerd om de gewijzigde situatie na revisie en 
vervanging in kaart te brengen. Voorliggende rapportage betreft de gerobotiseerde Plasmacabine 
EN116022. De nieuwe High Speed Grinder zal worden meegenomen in het herhalingsonderzoek 
van de gehele Groot Machinale.  

 

Situatie 
Plasmacabine 116022 heeft recent een upgrade ondergaan waarbij de effectiviteit van de ventilatie 

is verbeterd. Er is voor gekozen om de capaciteit van de afzuigventilator niet te vergroten. De 
lucht wordt via één rooster afgezogen en luchttoevoer vindt passief plaats aan de andere kant van 
de plasmacabine (boven en langs de deur, zie foto 2.1.).  

Tijdens het plasmaspuiten wordt de binnenlucht ververst door 12.000 m3/uur te ventileren (40% 
recirculatie / 60% lucht uit de hal en hierbij zijn twee plasmacabines actief). Na afronding van het 
proces wordt de cabine geventileerd met 100% lucht uit de hal. 
 
Door de leverancier van het systeem (UCT) is een stofmeting uitgevoerd op basis waarvan de 
huidige wachttijd (na het stoppen van het proces) voor het betreden van de cabine 9 minuten 
bedraagt. Dit wordt in de praktijk als niet efficiënt ervaren. KLM Health Services is gevraagd een 

onderzoek naar stof en zware metalen uit te voeren om te bepalen hoe snel de concentratie in de 
tijd daalt na het stoppen het proces. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de concentraties zware 
metalen zo laag mogelijk zijn, vooral omdat het hier kankerverwekkende stoffen betreft en zodat 
de medewerkers de cabine onbeschermd kunnen betreden. Daarbij is de vraag of de huidige 
ventilatiecapaciteit voldoende is om dit te bereiken. 

 

2.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de concentraties chroom VI en zware metalen in 
plasmacabine 116022 tijdens de eerste 10 minuten na afronding van het plasmaproces. Dit om te 
bepalen of medewerkers binnen de eerste 10 minuten na het stoppen van het plasmaspuitproces 
de cabine zonder ademhalingsbescherming kunnen betreden. Op dat moment dienen de 
concentraties chroom VI en stof/zware metalen voldoende laag te zijn (d.w.z. niet detecteerbaar of 

maximaal 10% van de grenswaarden). Als vervolg hierop kan ook een uitspraak worden gedaan 
over het functioneren van de afzuiginstallatie/luchtverversing.  
Het onderzoek is bedoeld om het ontwerp van de plasmacabine te toetsen, de reikwijdte is 
onvoldoende om het (lange termijn) gezondheidsrisico t.a.v. blootstelling aan chroom VI en zware 
metalen voor medewerkers vast te stellen. De medewerkers verrichten namelijk verschillende 
werkzaamheden voor de 3 plasmacabines en komen hier meerdere keren per dag.  
 

  
 

Foto 2.1. Luchttoevoerroosters  Foto 2.2. Afzuigrooster en te bewerken proefobject. 
(rechterzijde staat niet op de foto). 
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2.3. Vraagstelling 

Het antwoord op de doelstelling wordt gegeven door beantwoording van de volgende vragen: 
 Wat is de gemiddelde concentratie chroom VI en stof/zware metalen gedurende de eerste 10 

minuten na het stoppen van het plasmaspuitproces? 

 Wat is de gemiddelde concentratie chroom VI gedurende de eerste 4 en 6 minuten na het 
stoppen van het plasmaspuitproces? 

 Wat is de gemiddelde concentratie stof/zware metalen gedurende minuten 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 
en 9/10 in de eerste 10 minuten na het stoppen van het plasmaspuitproces? 

 Hoe zijn ventilatiestromingen in de ruimte? (zichtbaar gemaakt met de rookgenerator). 
 
In aanvulling hierop zijn stofmetingen tijdens en na het spuitproces uitgevoerd. Deze meter was 

gepositioneerd op een tafel op circa 3 meter van de plasmarobot. Tevens is een 
achtergrondmeting verricht in de plasmacabine, de operatorruimte en de hal. De stofmonitor 
maakt geen onderscheid in het soort deeltje maar meet de verschillende deeltjesgroottes (PM1, 
PM2,5, respirabel, PM10 en totaalstof in mg/m3) per tijdstip tegelijkertijd. Deze metingen leveren 
vooral aanvullende kwalitatieve informatie.  

 

 



KLM Health Services, stof en metalen Plasmacabine EN116022, ak/1453014/ov                                   7 
 

 

3  Meetstrategie   
 
Op 16 januari 2014 is door KLM Health Services een aantal vrijgavemetingen uitgevoerd in de 
gerobotiseerde plasmacabine (ENG116022).  
De metingen zijn uitgevoerd na het draaien van een testproces met een duur van 2 minuten. 

Hierbij is het gebruikte poeder: CRC+NiCr met KLM partnummer Z91329BI. Dit is het ‘worst case’ 
poeder dat in verhouding veel chroom en nikkel bevat. Tijdens de metingen werd in de 
plasmacabine 12.000 m3 lucht per uur afgezogen zonder recirculatie (dit is de worst-case situatie 
bij twee plasmacabines in bedrijf, als één plasmacabine in bedrijf is wordt per cabine 18.000 m3 
lucht per uur afgezogen). Zonder recirculatie houdt in dat volledig met lucht uit de hal wordt 
geventileerd. 
 

De meetkoppen voor het bemonsteren van stof en metalen zijn in de nabijheid van de plasmarobot 
geplaatst om de positie van de operator te simuleren (zie foto 3.1). De Dusttrak stofmonitor was 

op een tafel op een aantal meter van de plasmarobot geplaatst.  
 
De te analyseren metalen zijn vastgesteld aan de hand van de materialen en coatings die in het 
plasmaspuitproces worden toegepast: aluminium, chroom, ijzer, kobalt, molybdeen, nikkel, titaan, 
zink en chroom VI (zeswaardig chroom). Het betreft dezelfde analyses als de 0-meting in augustus 

2013.  
 
 
 

     
Foto 3.1./ 3.2. Opstelling meetapparatuur Chroom VI en stof/metalen (pas tijdens de meting wordt 
de plastic zak verwijderd). 

 

 
Foto 3.1. Plasmarobot in bedrijf  



KLM Health Services, stof en metalen Plasmacabine EN116022, ak/1453014/ov                                   8 
 

4 Resultaten en conclusies  
 
Plasmacabine 
De concentraties metalen nemen tijdens de eerste 10 minuten na het stoppen van het proces sterk 
af, ze blijven echter verhoogd ten opzichte van de gehanteerde normen/grenswaarden*1). Dit geldt 
ook voor de 9e en 10e minuut. Het betreft vooral nikkel(IV)oxide, chroom VI, chroomtrioxide en 

kobalt.  
 
*1) Alleen voor chroomtrioxide, chroom VI en zinkoxide zijn grenswaarden voor kortdurende 
blootstelling (15 minuten) beschikbaar. Deze grenswaarden begrenzen de kortdurende 
blootstelling om acute effecten te beperken maar tegelijkertijd mag de 8-uurs grenswaarde niet 
worden overschreden. Omdat de 8-uurs gemiddelde blootstelling van de medewerkers niet bekend 
is (medewerkers komen meerdere keren per dag in de drie plasmacabines) en het uitgangspunt is 

dat de cabine zo ‘schoon mogelijk’ is, is op de 8-uurs en 15 minuten grenswaarde een 
veiligheidsfactor van 10% toegepast. De meetresultaten zijn opgenomen in tabellen 1 en 2 in 

bijlage1.  
 
De metingen met de stofmonitor wijzen uit dat de concentratie deeltjes in de eerste 5 minuten het 
sterkst terugloopt. De concentraties metalen fluctueren in de tijd: in de 7e en 8e minuut zijn de 
concentraties chroomtrioxide, kobalt en nikkeloxide hoger dan in de 5e en 6e minuut (zie ter 

illustratie figuur 4). Dit kan worden verklaard doordat de meetopstelling voor de metalen dicht bij 
de plasmarobot was geplaatst en in dit gedeelte van de cabine is de doorspoeling onvoldoende. De 
stofmonitor was op grotere afstand van de plasmarobot geplaatst. Met de rookgenerator is 
zichtbaar gemaakt dat de lucht hier te lang blijft hangen. De passief toegevoerde lucht (vanuit de 
hal) wordt via inblaasfilters geleid om een zo laminair mogelijke doorspoeling van de cabine te 
krijgen. De indruk is dat deze filters voor een te grote weerstand zorgen waardoor de luchttoevoer 

onvoldoende is, de leverancier geeft echter aan dat dit niet het geval is. De toevoerroosters zijn 
naast en boven de deur gelokaliseerd (en niet goed over de gehele wand verdeeld) waardoor de 
ruimte niet goed wordt doorspoeld.  
Op dit moment is de afzuigcapaciteit 12000 m3/uur (200 m3/min). Als wordt uitgegaan van de 

optimale situatie dat de hele cabine met 200 m3/min wordt ververst, is dit op basis van de hoogte 
van de gemeten concentraties metalen niet voldoende om de ruimte binnen een aantal minuten 
schoon te hebben.  

 
Achtergrondconcentratie 
De achtergrondconcentraties in de plasmacabine, de operator ruimte en de hal zijn als volgt 
gemeten (stof met deeltjesgrootte tot 15 µm): 
 Plasmacabine (gemiddelde 5 minuten): 21 µg/m3  
 Operatorruimte (gemiddelde 5 minuten): 95 µg/m3 
 Hal (gemiddelde 4 minuten): 49 µg/m3 

De achtergrondconcentraties in de plasmacabine en hal zijn conform de te verwachten 
achtergrondconcentratie, in de operatorruimte is deze echter wel wat verhoogd. De 
achtergrondconcentratie in de hal wordt bepaald door de diverse machines en processen. Het 
ventileren van de plasmacabine met ongefilterde hallucht heeft niet de voorkeur maar is op dit 
moment niet het grootste knelpunt.  

 

Conclusie 
De conclusie is dat de concentraties metalen/metaaloxides en chroom VI niet laag genoeg zijn om 
Plasmacabine 116022 gedurende de eerste 10 minuten na het stoppen van het proces zonder 
ademhalingsbescherming te betreden. Door luchtturbulentie en ‘dead spots’ waar de lucht blijft 
hangen, kan op basis van de huidige gegevens niet met zekerheid worden beredeneerd op welk 
moment de ruimte zonder ademhalingsbescherming kan worden betreden.  
De effectiviteit van de ventilatie (combinatie van luchttoevoer en afvoer) is onvoldoende. De 

achtergrondconcentratie in de operatorruimte is hoger dan de hal en de plasmacabine, dit kan 
worden veroorzaakt door bijvoorbeeld vervuilde kleding en omdat deze ruimte in verhouding 
minder goed wordt ververst.  
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Figuur 4.1. Verloop concentratie Nikkel(IV)oxide na afloop van het plasmaproces. 

 

 
Foto 4.2. Rooktest: rook blijft hangen rondom de plasmarobot. 
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5  Maatregelen en adviezen 
Adviezen worden gegeven volgens de wettelijk verplichte arbeidshygiënische strategie waarbij 
bronaanpak op de eerste plaats staat en pas in laatste instantie wordt gekozen voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Voor Chroom VI als carcinogeen zonder veilige drempelwaarde geldt de 
minimalisatieverplichting: de blootstelling dient zo laag mogelijk te zijn (streven naar 0-
blootstelling). 

 
 In de huidige situatie is het advies om de plasmacabine in ieder geval in de eerste 10 minuten 

nadat het spuitproces gereed is, niet te betreden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen 
(waaronder ademhalingsbescherming). Door luchtturbulentie en ‘dead spots’ waar de lucht 
blijft hangen, kan op basis van de huidige gegevens niet met zekerheid worden beredeneerd 
wanneer de ruimte zonder ademhalingsbescherming kan worden betreden.  

 

 Momenteel is de plasmacabine nog niet voor productie in gebruik en zal op korte termijn in 
samenwerking met UCT worden gewerkt aan het verbeteren van de ventilatie. Na het 

realiseren van de aanpassingen zullen herhalingsmetingen worden uitgevoerd om het effect 
vast te stellen en om het moment te bepalen dat de plasmacabine zonder 
ademhalingsbescherming kan worden betreden.  

 
 In de huidige situatie wordt de lucht passief toegevoerd om de onderdruk in de ruimte te 

waarborgen. De verdeling van de toegevoerde lucht dient in ieder geval te worden verbeterd 
zodat de huidige ‘dode hoeken/ plekken’ worden voorkomen, bijvoorbeeld door: 
 Het plaatsen van regelbare lamellen in de deur; 
 Het creëren van een soort luchtgordijn waarbij de verhouding tussen afgezogen en 

ingeblazen lucht zodanig is dat de onderdruk in de cabine gehandhaafd blijft. 
In overleg met firma UCT zal worden besproken welke opties mogelijk zijn.  

 
 De meest optimale situatie is het actief toevoeren van gekoelde en gefilterde lucht met een 

optimaal inblaaspatroon (zo goed mogelijke verdeling over de wand) in combinatie met het 
verhogen van de afzuigcapaciteit zodat de cabine voldoende op onderdruk blijft. De 

randvoorwaarde hierbij is dat de luchtsnelheid ter plaatse van het plasmaspuitproces niet 
hoger mag zijn dan 1,5 m/s. 

 

 Voor wat betreft de achtergrondmetingen – in het herhalingsprogramma van geheel Repair zal 
de operatorruimte worden meegenomen om de daggemiddelde concentraties chroom VI en 
metalen te bepalen.  
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Bijlage 1. Meetresultaten 

Tabel 1.  Meetresultaten metaalelementen en totaal stof Plasmacabine 116022 
 

 

Datum Meetplaats Meettijd 

(min)/ 
Volume (L) 
 

Aluminium 

(metallisch) 
µg/m3 

Chroom-

trioxide 
µg/m3 

IJzer 

µg/m3 

Kobalt 

µg/m3 

Molybdeen-

trioxide 
µg/m3 

Nikkel-IV 

oxide 
µg/m3 

Titaan-

dioxide 
µg/m3 
 

Zinkoxide 

µg/m3 

Totaalstof 

mg/m3 

16-1 2014 Sessie 1, 10 min  10 / 204 < 9,8 528 < 15 17 < 3,7 328 < 1,64 < 6,0 2,25 

16-1 2014 Sessie 2, 10 min 10 / 204 < 9,8 671,28 43 15 < 3,7 434,78 < 1,64 < 6,0 2,25 

16-1 2014 Sessie 3, 10 min 10 / 204 < 10 427,41 18 6,4 < 3,8 303,58 < 1,69 < 6,19 1,37 

16-1 2014 Sessie 3, min 1&2 2 / 40,8 < 49 1971,89 < 74 29 < 18,39 1370,99 < 8,18 < 30 7,35 

16-1 2014 Sessie 3, min 3&4 2 / 40,8 < 49 161,92 < 74 4,5 < 18,39 165,88 < 8,18 < 30 1,23 

16-1 2014 Sessie 3, min 5&6 2 / 40,8 < 49 36,90 240 3,0 < 18,39 69,99 < 8,18 < 30 < 1,23 

16-1 2014 Sessie 3, min 7&8 2 / 40,8 < 49 46,93 < 74 9,8 < 18,39 170,81 < 8,18 < 30 < 1,23 

16-1 2014 Sessie 3, min 9&10 2 / 40,8 < 49 11,75 < 74 4,2 < 18,39 54,54 < 8,18 < 30 1,47 

 8 uurs 
grenswaarden 
metalen in  
µg/m3 

Resp. Stof in mg/ 
m3 

 Metallisch 
Aluminium 
50  

Chroom-tri-
oxide 
25 
(NL 2007) 

3000 
(ijzer-
poeder)  

20 
(kobalt 
stof en 
rook NL, 
2007) 

Molybdeen-
trioxide 
100 (NL advies 
GR 2013) 
 

50 
Nikkel-
oxide 

3000 
Titaan-
dioxde, 
Zwitser-
land 

2000 
Zinkoxide 
(Finland) 

1 (publieke 
grenswaarde 
NL) 

 Toetsing 1 - 3 
metingen: 10% 
grenswaarde 

 5 2,5 300 2 10 5 300 200 0,1 

 15 minuten 
grenswaarden 

 - 50  - - - - - 10000 - 

 Toetsing 1 – 3 
metingen: 10% 
grenswaarde 15 
min 

 - 5 -    - 1000 - 



KLM Health Services, stof en metalen Plasmacabine EN116022, ak/1453014/ov                                   12 

 

Tabel 2. Meetresultaten Chroom VI Plasmacabine 116022 
 

Datum Meetplaats Meettijd 

(min)/ 
Volume 
(L) 
 

Concentratie 

Chroom VI (µg/m3) 

16-1 2014 Sessie 1, 10 min 10 / 392 76,9 

16-1 2014 Sessie 1, min 1 t/m 4 4 / 155 172 

16-1 2014 Sessie 2, 10 min 10 / 392 66,3 

16-1 2014 Sessie 2, min 6 t/m 10 6 / 232 1,81 

16-1 2014 Sessie 3, 10 min 10 / 392 34,9 

    

 15 minuten waarde (advies SER 
invoering 1-3 2014) 

 20 

 10% 15 minuten waarde  2 

 10% toekomstige verbodswaarde  

(verbodswaarde 10 µg/m3, advies SER 
invoering 1-4 2014) 

 1 

 10% Grenswaarde Fr 2012 (GW 1 

µg/m3) 

 0,1 
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Figuur 1. Dusttrak: concentratie stofdeeltjes tijdens het plasmaspuitproces (sessie 1). Total: 
stofdeeltjes tot 15 µm. 
 

 
 

 
 

Figuur 2. Dusttrak: concentratie stofdeeltjes na afloop van het plasmaspuitproces (sessie 1). Total: 
stofdeeltjes tot 15 µm. 
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Bijlage 2. Meetstrategie 
 
Om concentraties in een zo kort mogelijke meettijd op voldoende laag niveau te kunnen 
bepalen, zijn de metingen uitgevoerd met hoog volume pompen. Normaalgesproken 
worden zowel de metalen als Chroom VI gemeten in inhaleerbaar stof (in dit geval met een 
PAS-18 meetkop met volume van 19,8 liter/minuut), voor Chroom VI is hier vanaf 

geweken om een lagere detectiegrens te halen. Chroom VI is gemeten met een PM-10 
meetkop met een volume van 38 liter/minuut.  
 
De metingen zijn gedurende 3 sessies uitgevoerd (3 keer na afloop van hetzelfde 
plasmaspuitproces met CRC+NiCr (KLM partnummer Z91329BI) met een duur van 2 
minuten). Omdat de PM-10 meetkop niet voldoende snel kon worden gewisseld is een 
extra meetsessie uitgevoerd. De volgende meetsessies zijn uitgevoerd: 

Sessie 1: Gedurende 10 minuten Chroom VI en totaalstof/metalen, gelijktijdig Chroom VI 
gedurende de eerste 4 minuten. 

Sessie 2: Gedurende 10 minuten Chroom VI en totaalstof/metalen, gelijktijdig Chroom VI 
gedurende de laatste 6 minuten. 
Sessie 3: Gedurende 10 minuten Chroom VI en totaalstof/metalen, gelijktijdig 
stof/metalen gedurende 5 x een meetperiode van 2 minuten (minuut 1&2, minuut 3&4, 
minuut 5&6, minuut 7&8 en minuut 9&10). Tussendoor zijn de PAS-18 meetkoppen 

gewisseld (dit kostte enkele seconden).  
 
Daarnaast zijn stofmetingen tijdens en na het plasmaspuit proces uitgevoerd met de TSI 
Dusttrak, 8533 (DRX). Meetbereik: Totale stoffractie (tot ca 15 µm), PM10 (tot 10 µm), 
respirabel stof (tot circa 5 µm), PM2,5 (tot 2,5 µm) en PM1,0 (tot 1 µm). 
Concentratiebereik tussen de 0,001 – 150 mg/m3. Meerkanaals / meet simultaan de 

fracties. 

 
Monstername, apparatuur en analyses zijn uitgevoerd/geleverd door firma RPS. 
Analysemethodiek: 

 Chroom VI, PVC filter 47 mm, colorimetrie / gelijkwaardig aan NIOSH 7600. 
 Totaalstof: gravimetrisch / MDHS 14/3. 

 Metalenpakket Aluminium, Chroom, IJzer, Kobalt, Nikkel, Zink, Molybdeen en Titaan: 
Teflonfilter 47 mm, ICP-MS / Analyse: ISO 30011, ontsluiting: NEN-ISO 15202-2 
annex G. 

 



Bijlage 3. Zeswaardig chroom (chroom VI) 
  
Lasrook (en slijpstof) bevat een aantal agentia die ingedeeld zijn in categorie 1 of 2 van de 
kankerverwekkende stoffen van de EU: dit zijn de nikkeloxiden (IARC groep 2b-mogelijk 
kankerverwekkend) en de hexavalente chroomverbindingen (IARC groep 1- 
kankerverwekkend).  
 

Chroom is zijn elementaire vorm een blauwwit, hard metaal met een zeer goede weerstand 
tegen corrosie. Chroom wordt tegenwoordig vooral toegepast als legeringselement. Zo verhoogt 
het in staal de hardheid en de corrosieweerstand: roestvast staal (vaak roest vrij staal 
genoemd) bevat vaak meer dan tien procent chroom. Daarnaast wordt het uiteraard toegepast 
voor het verchromen: het bedekken van metalen onderdelen met een fraai glanzend 
beschermingslaagje van metallisch chroom. Chromateren is een chemische 

oppervlaktebehandeling met chroomzuur, onder andere voor aluminum. Daarbij ontstaat een 
typisch metaal-achtige kleuring en bovendien leidt het tot corrosiebescherming. 
 
In chemisch opzicht is chroom bijzonder omdat het in vele verschillende oxidatietoestanden kan 
voorkomen. De gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan chroom zijn afhankelijk van 
de mate van oxidatie. In metaalvorm is chroom nauwelijks toxisch. Zeswaardig chroom 

(chroomtrioxide) is echter wel zeer toxisch. De bij metaalbewerking vrijkomende 

chroomtrioxide (Chroom VI) kan, afhankelijk van de omstandigheden, verbinding aangaan met 
andere stoffen waardoor het verder oxideert naar een minder schadelijke vorm.  
De snelheid hiervan is zeer variabel en hangt af van bijv. contact met andere zuren of deeltjes. 
Daar waar chroom VI zich bijv. op een metalen ondergrond bevindt en niet in contact komt met 
andere stoffen, kan chroom VI een aantal weken bestaan.  
 
Effecten van zeswaardig chroom op de huid kunnen zijn zweren, dermatitis, en allergische 

huidreacties. Inademing van zeswaardig chroom en de verbindingen die het vormt kan 
resulteren in zweervorming en perforatie van de slijmvliezen in de neus, irritatie van de 
keelholte en het strottenhoofd, astmatische bronchitis, bronchiale krampen, oedeem en 
longkanker. Luchtweginfecties kunnen resulteren in kuchen en niezen, kortademigheid en jeuk 
aan de neus. 
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Geachte heer  

 

Hierbij ontvangt u de rapportage van de in juli 2010 uitgevoerde 

blootstellingsmetingen in de Engine test Cell. Dit onderzoek is een vervolg op de 

rapportage van EHS (memo 26041OEVM van , zie bijlage 3) waarin 

nader onderzoek is geadviseerd om de blootstelling aan verbrande en onverbrande 

kerosine, rook, oliedamp en uitlaatgassen in kaart te brengen. Tevens is er 

bezorgdheid omtrent de mogelijke blootstelling aan TCP’s (tricresylphosphate). In 

navolging van het onderzoek van EHS is ademhalingsbescherming verstrekt in de 

vorm van een comfortabel wergwerpmasker met ABEP3 filter (bescherming tegen 

organische dampen, zure gassen, zwaveldioxide en fijne stofdeeltjes).  

 

1. Doelstelling van het onderzoek: 

Het beoordelen van de blootstelling aan gezondheidsschadelijke stoffen bij de Engine 

Test Cell operators.  

Toelichting: 

Het meetplan is gebaseerd op een vanuit de afdeling opgesteld memo waarin de 

processtappen zijn beschreven (zie bijlage 4). Deze memo is vertaald naar een tabel 

met de per werkzaamheid te meten componenten (zie bijlage 1). 

Analoog aan een eerder uitgevoerd onderzoek bij de KLM Tankdienst zijn de volgende 

componenten gemeten: oliemist, verhitte olie/kerosinedamp, stikstofdioxide, 

koolmonoxide en elementair koolstof (roet, een internationale marker voor 

dieselmotoremissie). Een gevalideerde meetmethode voor alle TCP’s is nog niet 

voorhanden (TCP bestaat uit 10 verschillende isomeren). De mogelijke blootstelling 

aan TCP’s wordt derhalve afgeleid van de blootstelling aan oliemist. Dit is toegelicht in 

bijlage 1 (tekst onder de tabel).  

De doelstelling is bereikt door antwoord te geven op de volgende vragen: 

 Wat is de blootstelling aan de genoemde componenten tijdens de werkzaamheden in 

tabel 1? 

 Is er risico op nadelige gezondheidseffecten door deze blootstelling? 

 Zo ja, op welke wijze kunnen deze risico’s worden beheerst? 

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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 Geven de resultaten aanleiding het onderzoek nog verder uit te breiden, kwantitatief 

of naar andere componenten? 

 

2. Uitvoering van het onderzoek 

Op 1 en 6 juli 2010 zijn de volgende componenten persoonsgebonden en deels 

stationair (aan het controlepaneel) gemeten: 

 Totaal oplosmiddelen waaronder kerosine en andere vluchtige stoffen (ook 

olievluchtige componenten); 

 Oliemist (aërosolen – kleine druppeltjes in de lucht); 

 Stikstofdioxide en koolmonoxide– als marker voor gasvormige uitlaatgassen; 

 Elementair koolstof (roet) als universele marker voor uitlaatgassen. 

 

De blootstelling tijdens Engine Water Wash is niet in kaart gebracht, hiervoor wordt in 

eerste instantie verwezen naar eerder uitgevoerd onderzoek (EHS memo 

‘ES.2006.053.ola/lvm). In de resultaten wordt hier kort op ingegaan. Daarnaast is de 

blootstelling aan ZOK 27 niet gemeten omdat dit product volgens de productinformatie 

niet in de categorie gevaarlijke stoffen valt (en de concentratie gevaarlijke stoffen 

kleiner is dan 5% en niet vermeld hoeft te worden). Daarnaast is de blootstelling 

tijdens schoonmaakwerkzaamheden buiten beschouwing gelaten omdat bij deze 

werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zullen blijven. Voor 

een compleet overzicht van gemeten componenten en methoden wordt verwezen naar 

bijlage 1.  

 

 

3. Bevindingen en conclusies 

In verband met het indicatieve karakter van de metingen is getoetst aan 10% van de 

grenswaarden van de verschillende componenten (op basis van NEN 689). Voor 

Kerosine / totaal oplosmiddelen is alleen een Belgische grenswaarde bekend.  

 De blootstelling aan kerosine/olievluchtige componenten en stikstofdioxide is boven 

de toetsingswaarde. Deze resultaten zijn oranje gemarkeerd in de hierna volgende 

tabellen (1 t/m 4). Bij stikstofdioxide is de blootstelling boven de 

achtergrondconcentratie buiten. Kortdurend (op 1 juli tijdens filterinspectie) wordt 

ook de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden.  

 Een verhoogde concentratie aan koolmonoxide ter hoogte van het controlepaneel is 

niet vastgesteld (koolmonoxide is niet persoonsgebonden gemeten).  

 De blootstelling aan oliemist is onder de toetsingswaarde/grenswaarde en dit geldt 

ook voor gemiddelde dagblootstelling aan elementair koolstof. Kortdurend is de 

toetsingswaarde voor elementair koolstof wel overschreden.  

 De zeer lage blootstelling aan oliemist geeft aan dat de blootstelling aan TCP ook als 

zeer laag wordt ingeschat (de maximale concentratie TCP in de toegepaste olie is 

5%). Kanttekening bij de meting naar oliemist is dat niet alle relevante teststappen 

konden worden gemeten.  

 De blootstelling aan elementair koolstof en stikstofdioxide liggen hierbij niet geheel 

op ‘één lijn’, beiden zijn markers voor uitlaatgassen. Mogelijke reden is dat het gaat 

om een relatief schoon verbrandingsproces met lage roetvorming en dat de 

gasvormige componenten meer ‘nadampen’ in verhouding tot de roetdeeltjes.  
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Op basis van deze indicatieve meetresultaten (geen worst-case situatie) wordt de 

blootstelling gecategoriseerd als: ’Gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten, maatregelen 

noodzakelijk’. Hierbij is het een optie om meer uitgebreide metingen te doen en de 

verschillende teststappen (nu niet allemaal gemeten) nauwkeuriger in kaart te 

brengen. Praktisch gezien zal het lastig zijn om tijdens noordoosten wind (de meest 

ongunstige windrichting) te meten omdat meetapparatuur van te voren moet worden 

gereserveerd. 

 

Wat betreft Engine water wash: uit het onderzoek van EHS blijkt dat de vloeistofnevel 

hoge concentraties zware metalen en minerale olie bevat. In de praktijk geldt een 

wachttijd van 5 minuten voordat de testruimte wordt betreden. Het is op basis van 

voorliggend onderzoek niet uit te sluiten dat blootstelling aan de vloeistofnevel zal 

plaatsvinden, er kan echter geen uitspraak worden gedaan over de omvang ervan. De 

hierna geadviseerde maatregelen zijn ook voor Water Wash van toepassing.  

 

4. Adviezen  

Maatregelen moeten worden gezocht in (bron)afzuiging*1. Totdat deze zijn 

gerealiseerd, dient de huidige ademhalingsbescherming te worden toegepast. Het op 

lange termijn toepassen van de huidige ademhalingsbescherming is geen goed 

alternatief: nog los van het beperkte draagcomfort bieden deze geen bescherming 

tegen de gasvormige factie waaronder stikstofdioxide/stikstofmonoxide. 

Indien (bron)afzuiging niet mogelijk is, is wellicht een ringleidingsysteem met 

onafhankelijke ademlucht een alternatief.  

 

Voor schoonmaakwerkzaamheden zal ademhalingsbescherming noodzakelijk blijven, 

hierbij kan worden volstaan met een P3-masker. 

 

Wat betreft het ventilatiesysteem/de luchtbehandeling geldt dat deze door Sodexo in 

orde moet worden gebracht en opgenomen in het systeem voor periodiek onderhoud.   
 

*1 De Arbowet noemt hierbij de arbeidshygiënische stragie als leidend: eerst moet gekeken 

worden naar beheersmaatregelen met het grootste effect (bronaanpak). Voor carginogene 

stoffen geldt de minimalisatieplicht: streven naar 0-blootstelling.  
1. Voorkomen bij de bron; 
2. Scheiden persoon en bron; 
3. Blootstellingsduur beperken; 
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Alleen als het technisch niet haalbaar is, mag worden uitgeweken naar een maatregel met een 
lager beschermingsniveau. 
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5. Meetresultaten 

 

Tabel 1. Meetresultaten C6-C16 (Kerosinedamp/totaal oplosmiddelen, ook de vluchtige 

componenten uit olie) 

Datum Meetplaats Gemiddelde 

concen-

tratie 

in mg/m3 

Analyse- 

Resul-

taat 

µg 

Meet 

Duur 

(min) 

Grenswaarde/ 

Toetsings 

waarde 

1-07 ‘10 Persoonsgebonden 

(hele dag) 

21,9 190,42 407 Grenswaarde: 

200 mg/m3 (België) 

1-07 ‘10 Persoons-gebonden 

tijdens filterinspectie 

100 85,52 40 Toetsings 

waarde: 

20 mg/m3 (10% 

grenswaarde) 

1-07 ‘10 Stationair controle 

Paneel 

19,1 155,29 380  

6-07’10 Persoonsgebonden 

t/m testfase 

3,95 20,87 248 

6-07’10 Persoonsgebonden 

inclusief 

filterinspectie 

preservation 

37,9 72,68 90 

6-07’10 Stationair controle- 

Paneel 

5,41 41 356 

 

 

Tabel 2. Oliemist 

Datum Meetplaats Gemiddelde 

concentratie 

in µg/m3 

Analyse

Resul- 

taat (µg) 

Volume 

(L) 

Meet 

Duur 

(min) 

Grenswaarde/ 

Toetsings-

waarde 

1-07’10 Persoons 

gebonden 

8,43 7,0 830 418 Grenswaarde: 

5 mg/m3 

1-07’10 Persoons 

gebonden tijdens 

filterinspectie 

<79,7 <5 62,8 32 Toetsings 

waarde: 

0,5 mg/m3= 

500 µg/m3 

6-7’10 Persoons 

gebonden 

24 16 667 338  

6-7’10 Stationair 20,7 5,9 286 151 
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Tabel 3. Stikstofdioxide 

Datum Meetplaats Gemiddelde 

concentratie 

in µg/m3 

Analyse- 

Resul-

taat (µg) 

Volume 

(L) 

Meet 

Duur 

(min) 

Grenswaarde/ 

toetsingswaar

de 

1-07‘10 Persoons 

gebonden 

103 3,16 30,6 307 Grenswaarde: 

400 µg/m3 

1-07’10 Persoons 

gebonden tijdens 

filterinspectie 

661 1,79 2,71 27 Toetsings-

waarde: 

40 µg/m3 

 

6-07‘10 Persoons 

gebonden 

56,9 1,92 33,7 338  

6-07‘10 Stationair 

controlepaneel 

56,1 1,95 34,8 348 

 

 

 

Tabel 4. Concentraties Elementair koolstof (roet, EC) en organisch koolstof (OC) 

Datum Meet 

Plaats 

Gemiddelde 

concentratie 

in µg/m3 

Analyse- 

Resultaat 

µg 

Volume Meet 

Duur 

Grenswaarde/ 

toetsingswaar

de 

1-07 ‘10 Persoons 

gebonden 

EC: 2,3 EC: 1,8 791 365 Grenswaarde: 

50 µg/m3 OC: 28 OC: 22 

1-07’10 Persoonsgebo

nden tijdens 

filterinspectie 

EC: 17 EC: 1,0 59,2 27 Toetsings 

waarde: 5 

µg/m3 
OC: 220 OC: 13 

6-07’10 Persoons-

gebonden 

EC: 1,5 EC: 1,1 728 338  

OC: 29 OC: 21 

6-07’10 Stationair 

controlepaneel 

EC: 1,3 EC: 1,0 767 348 

 OC: 26 OC: 20 

 

 

      

 

 

 

Aanvullende informatie m.b.t. de metingen en meetomstandigheden:  

 1 juli 2010: vrijwel alle stappen in het testproces zijn gedurende circa 6 uur 

doorlopen, weliswaar met een korte wet start en olievulstap (dit laatste was al 

gedaan). Tijdens de wet start vertoonde de motor lekkage (korte 

blootstellingsduur; ca 10 minuten). De totale blootstellingsduur in de testcell 

gedurende de meetdag (tijdens de verschillende stappen) bedroeg ongeveer 3,5 

uur (zie bijlage 5). De windrichting was west, dit is verlagend voor de 

blootstelling (geen worst case). De luchttoevoer/afvoeropeningen zijn zoveel 
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mogelijk dichtgehouden en de verwarming aan. De verwarming zorgt mogelijk 

voor een toename van gassen/dampen in de lucht van stoffen die tijdens de 

werkzaamheden op de verwarming terecht zijn gekomen. 

 6 juli: testpreparation  (olievullen) en wet start zijn niet gemeten (was al 

uitgevoerd i.v.m. waterwash). Engine preservation: hier zijn de brandstof en 

olie niet afgetapt. De totale blootstellingsduur in de testcell gedurende de 

meetdag (tijdens de verschillende stappen) bedroeg ongeveer 2,5 uur (zie 

bijlage 5). De luchttoevoer/afvoeropeningen waren tijdens de testfase een 

aantal keren open, de verwarming was aan. De windrichting was 

west/noordwest, geen worst-case. 

 Als gevolg van het ontbreken van een aantal teststappen (kortere 

blootstellingsduur) en het gegeven dat de luchttoevoer/afvoer geen worst-case 

situatie was, is de blootstelling op 6 juli lager in verhouding tot 1 juli. Eén 

uitzondering is de blootstelling aan oliemist; deze is op beide meetdagen zeer 

laag maar in tegenstelling tot de andere meetresultaten is de blootstelling op 6 

juli hoger dan op 1 juli. Hiervoor is niet direct een verklaring.  

 De verschillende blootstellingsstappen kunnen een grote variatie in aard en 

hoogte van de blootstelling vertonen. De hoogste blootstelling aan uitlaatgassen 

wordt verwacht tijdens storingen waarbij langdurig in de test cell moet worden 

gesleuteld en waarbij in de wintertijd de ventilatie beperkt zal zijn. Van de 

verschillende teststappen is de verwachting dat filterinspectie en preservation 

de hoogste blootstelling aan vluchtige stoffen en oliemist met zich meebrengen.  

 

 

Ventilatie in de Test Cell 

 De ventilatie in de Engine Test Cell zelf bestaat uit door de motor gegenereerde 

luchtverplaatsing, tijdens vol vermogen is de luchtverplaatsing zeer groot. In 

deze ruimte is geen actieve ventilatie aanwezig en is de luchtverversing 

afhankelijk van het openen/sluiten van de luiken. Voor de preparatieruimte 

waar de motoren worden opgebouwd geldt dat hier waarschijnlijk wel actieve 

ventilatie aanwezig is, deze ruimte wordt is niet betrokken in het onderzoek 

(hier vindt alleen de preparatiestap plaats, deze kan echter ook in de test cell 

zelf worden uitgevoerd) en wordt niet als probleem ervaren.  

 Sodexo beschikt niet over ontwerpgegevens van het ventilatiesysteem / gebouw. 

In het kantoorgedeelte is actieve ventilatie aanwezig maar de details zijn niet 

bekend. In deze ruimte zijn geen klimaatklachten. Er zijn twijfels over het 

onderhoud van het systeem, zie hiervoor verder de rapportage van EHS in 

bijlage 3. 
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Bijlage 1. Te meten 

componenten 

 

Type meting  Ingeschatte 

blootstellingsduur en 

personen 

Component Persoonlijk Bron Grenswaarde en 

analysemethode 

 

Oliemist Actief 

PVC filter 25 mm – 2L/min – 

IOM filterhouder 

 5 mg/m3 

NIOSH 5026 

Bij test preparation, mn 

als het vat leeg is 

geweest en er lucht in de 

leidingen is, duurt 15 

minuten (1 persoon) 

. 

Filter inspectie: 0,5 uur 

(1 tot 2 personen). 

  

Stikstofdioxide (NO2) Actief, TEA-buis iTX Multi-Gas monitor met 

datalogger 

400 µg/m3 per jan ’07 

(was 4000 µg/m3) 

NIOSH 6014 

Testprocedure  

0,5 – ca 1,5 uur (1 of 2 

personen) 

Elementair Koolstof Actief 

 

 Niosh 5040/ 

ASTM E 1019 

Testprocedure  

0,5 – ca 1,5 uur (1 of 2 

personen) 

Kerosinedamp: totaal 

oplosmiddelen C6-C16 

Passief 

Koolstofbadge 3M 3500 

 200 mg/m3 (België) Wet start 

Ca 1 uur (2 personen) 

Verhitte olie: 

Oliemist +  

oplosmiddelen C6 – C16 

 

Passief 

Koolstofbadge 3M 3500 

 

Actief (PVC, IOM) 

 Zie oliemist en 

kerosinedamp 

Filter inspectie 

0,5 uur (2 personen) 

 

Preservation 0,5 uur (1 – 

2 personen) 

Stikstofoxide (NO)  iTX Multi-Gas monitor met 

datalogger 

 Testprocedure  

0,5 – ca 1,5 uur (1 of 2 

personen) 

Koolmonoxide (CO)  iTX Multi-Gas monitor met 

datalogger 

 Testprocedure  

0,5 – ca 1,5 uur (1 of 2 

personen) 

Zok 27- onbekende lage Niet meenemen, ? ? Water Wash, betreden 5 
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conc. organische 

oplosmiddelen 

samenstelling is onbekend, 

naar metalen is al gemeten, 

rapportage opzoeken 

(Ellen). 

minuten na afloop 

procedure: nevel/resten 

op de vloer. 

Schoonmaakwerk met 

hoge drukspuit 

(aerosolen met diverse 

koolwaterstoffen): 

oplosmiddelen C6 – C16 

Kan, maar nemen we niet 

mee: er zullen hiervoor toch 

PBM’s noodzakelijk blijven 

en met het oog op de 

kosten. 

 

Passief 

Koolstofbadge 3M 3500 

 200 mg/m3 (België) Schoonmaken div. 

Tabel 1. Te onderzoeken stoffen, meetmethoden en materialen. 

 

 

Toelichting op het meten van TCP’s: 

Alleen voor tributylfosfaat en het isomeer tris-ortho-cresylfosfaat in de lucht is een gevalideerde meetmethode beschikbaar, 

deze verbindingen zijn echter niet aanwezig in BP Turbo oil 2380, 2197, Mobil Jet Oil 254. In een door IVM uitgevoerd 

onderzoek in opdracht van KLM Cityhopper (december 2009)  is gebleken dat Mobile Jet Oil II, BP2380, BP2197 en ROYCO 

500 de TCP-isomeren tri-meta- en tri-para-cresylfosfaat zijn aangetoond maar dat de meest toxische verbindingen mono- en 

tri-ortho-cresylfosfaat niet konden worden gedetecteerd.  

In een onderzoek van Christiaan van Netten (gepubliceerd in Air Quality and Comfort in Airliner Cabins) is geconstateerd dat 

in de geteste producten (Skydrol 500B-4, Mobil Jet Oil II en Mobil 291) vijf van de tien TCP isomeren zijn vastgesteld. 

Dezelfde isomeren zijn na pyrolise in de lucht gevonden, waarschijnlijk geasscocieerd met rookdeeltjes. Tri-orthocresyl 

fosfaat is niet geconstateerd.  

Kijkend naar de structuurformule van TCP’s is het zeer waarschijnlijk dat deze zich niet in de vluchtige fractie (C6-C16) zullen 

bevinden. Dit wordt bevestigd door het lab, veel validatie data hiernaar is echter niet beschikbaar. 
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Hoofdkantoor:Luchthaven Schiphol 

Vestigingen: Hilversum 
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Handelsregister Amsterdam nr. 34091331 

Bijlage 2. Achtergrondconcentratie stikstofdioxide en weeromstandigheden tijdens de metingen 

 

Grafiek 1. Achtergrondconcentratie stikstofdioxide op 1 juli 2010 
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Grafiek 2. Achtergrondconcentratie stikstofdioxide op 6 juli 2010 
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Tabel 5. Weersomstandigheden 1 juli 2010 
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Tabel 6. Weersomstandigheden 6 juli 2010 
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Bijlage 3. Memo EHS 

 

  internal memo 

Fro
m 

SPL/ES   classification Internal KLM use only 
date 3 juni 2010 
memo no 260410EVM 
 

telephone 020-  
telefax  
e-mail @td.klm.com 
 

   
  
to SPL/TM  
   
  
cc  , EHS 
  , arbo-aanspreekpunt ES 

                    , preventiemedewerker 
ES 
                    , preventiemedewerker 
ES 
                    , 
arbeidshygiënist,KHS 

 

subject 

 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de Motoren proefbank van Engine 

Services 

 

 

Aanleiding 

 

Bij de medewerkers van de proefbank is onrust ontstaan naar aanleiding van de 

Zembla aflevering met betrekking tot de stof Tricresylfosfaat (TCF). Een stof die 

aanwezig is in motorolie en bij verhitting hiervan vrij kan komen. Men geeft aan in de 

proefbank te maken te hebben met hete motoren en hete motorolie die uit kan 

dampen.  

Daarnaast heeft men ook te maken met uitlaatgassen die vrij komen tijdens het 

proefdraaien. 

Een aantal medewerkers heeft hoestklachten. 

 

Methode van onderzoek 

Op 15 maart j.l. is een bezoek gebracht aan de motoren proefbank en is gesproken 

met drie medewerkers en de preventiemedewerker, de heer N. Duivis.  

Tijdens het bezoek is ook een rondgang gemaakt door gebouw 420.  

Er werd tijdens het bezoek proefgedraaid met een motor. 

 

Bevindingen 

 

Situatieomschrijving 

In gebouw 420 wordt in de proefbank proefgedraaid met vliegtuigmotoren. Het gebouw 

dateert uit 1972. 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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Gebouw 420 bestaat uit een werkplaats/hal, de proefbank en een kantoor waarvan uit 

de proefbank bediend wordt. 

 

De proefbank zelf is een geconditioneerde, gekalibreerde, geluidsgeïsoleerde, af te 

sluiten ruimte, waar een motor aangekoppeld kan worden om te proefdraaien. In deze 

ruimte verricht men ook onderhoudswerkzaamheden die bij de activiteit proefdraaien 

horen. Aan de achterzijde van de motor zit een ‘tunnel’ waardoor de ontstane 

luchtstroom en uitlaatgassen worden afgevoerd. 

 

Men werkt in een tweeploegendienst met 4 man tegelijk. Het werk in gebouw 420 is 

onder te verdelen in: 

1. voorbereiden voor proefdraaien 

2. Water wash cleaning (niet altijd en alleen CFM en 80 E1 motoren) 

3. Proefdraaien  

4. Conserveren na proefdraaien  

5. Afbouwen van vliegtuigmotor na proefdraaien 

 

Gemiddeld wordt zo’n viermaal per week proefgedraaid. Het proefdraaien kan variëren 

van 1 tot 5 uur, afhankelijk van de problematiek die men tegenkomt. 

De overige activiteiten in de proefbank zijn water wash, circa 2 uur, en conserveren, 

circa 15 minuten. 

Vlak na het proefdraaien of tussen proefdraai sessies door is men aanwezig in de 

proefbank om reparaties, modificaties of onderhoudswerkzaamheden te verrichten. De 

tijd die men in de proefbank aanwezig is kan sterk variëren. 

Het komt ook voor dat men tijdens het proefdraaien tijdelijk in de proefbank aanwezig 

is (niet bij hoog vermogen). 

 

Naast deze werkzaamheden wordt de testcel (o.a. deuren & kappen van de proefdraai 

opstelling, luchtinlaatsysteem, cowlings, testcelplatform) door de medewerkers 

maandelijks schoongemaakt d.m.v. stoomreiniging. 

 

Tijdens het werk in de testcel draagt men beschermende handschoenen, 

beschermende kleding, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming. Men draagt geen 

adembescherming. 

 

Ventilatie proefbank: 

Als men gaat proedraaien worden ‘de luiken’ aan de voor- en achterzijde van de 

proefbank opengezet en zorgt de motor voor luchttoe- en afvoer. 

Als de motor uit gaat, doet men, behalve in de zomermaanden, de luiken dicht en is er 

geen ventilatie in de ruimte.  

 

Er is verwarming aanwezig, deze wordt alleen in de koude wintermaanden gebruikt. 

Wanneer de verwarming wordt aangezet ruikt men een onaangename geur. Deze 

wordt veroorzaakt doordat op de verwarmingselementen resten van gevaarlijke stoffen 

zitten die bij verwarming verdampen. 
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Als de wind uit het noordoosten komt worden alle uitlaatgassen weer naar binnen 

geblazen. 

 

Ventilatie gebouw 420 (excl. proefbank): 

In de werkplaats/hal kan mechanisch lucht worden toegevoerd. Deze toevoer wordt 

praktisch niet gebruikt. Alleen in de winter. Reden hiervoor is de hinder van het geluid 

en tocht als de toevoer aanstaat. 

In het kantoor wordt geen ‘verse’ lucht ingeblazen, afvoer vindt alleen plaats via de 

sanitaire groep. 

De in te blazen lucht wordt aangezogen op het dak en wordt door de technische ruimte 

via zakkenfilters geleid. De zakkenfilters ogen behoorlijk vervuilt. In de technische 

ruimte is geen logboek aanwezig waaruit duidelijk wordt wanneer de filters voor het 

laatst zijn vervangen. 

De aanzuigunit is regelbaar via kleppen. Het is voor de medewerkers onduidelijk of dit 

systeem nog geheel werkt. Het is zichtbaar verouderd en niet in goede staat. 

 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen  

In gebouw 420 wordt met de volgende gevaarlijke stoffen gewerkt: 

 BP Turbo oil 2380.  

o Informatie van het veiligheidsinformatieblad van de stof: 

 Bij onvolledige verbranding kan rook vrijkomen, CO2, gevaarlijke 

gassen, oxides van zwavel, stikstof en fosfor. Kan schadelijk zijn 

bij inademen van damp, nevels en rook als gevolg van 

thermische ontleding. 

 BP Turbo oil 2380 bevat Tricresylfosfaat 3%, gemixt met amio 

aromaten 5% 

 Kan irritatie van ogen, neus en keel veroorzaken bij blootstelling 

aan damp, nevels en rook die tijdens normaal gebruik ontstaan. 

 

 

 

 

 BP turbo oil 2197 

o Informatie van het veiligheidsinformatieblad van de stof: 

 Bij onvolledige verbranding kan CO en FO vrijkomen. Kan 

schadelijk zijn bij inademen van damp, nevels of rook a.g.v. 

thermische ontleding 

 BP Turbo oil 2197 bevat Tricresylfosfaat 1-5%. 

 

 Mobil Jet oil 254 

o Informatie van het veiligheidsinformatieblad van de stof: 

 Bij onvolledige verbranding kunnen rook, dampen, CO, FO, 

aldehyden en onvolledige verbrandingsproducten vrijkomen 

 Mobil Jet oil 254 bevat Tricresylfosfaat 1-3%, 

 Mogelijke symptomen van acute blootstelling aan 

ontbindingsproducten, hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van 

ogen, neus en keel. 
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 Brayco 599 (conserveren, smeermiddel, minerale olie) 

o Informatie van het veiligheidsinformatieblad van de stof: 

 Bij onvolledige verbranding kunnen CO, NO, FO (fosforoxiden) 

vrijkomen 

 Dampen en aerosol kunnen irritatie aan de slijmvliezen, neus en 

keel veroorzaken. 

 Bevat n-fenyl-1-naftylamine, kan een allergische reactie 

veroorzaken (R43, huid). 

 Brayco 460 (conserveren, smeermiddel) 

o Informatie van het veiligheidsinformatieblad van de stof: 

 Bij onvolledige verbranding kunnen CO en CO2 vrijkomen. 

 Kan schadelijk zijn bij inademen als blootstelling aan damp, 

nevels of rook het gevolg is van thermische ontleding. 

 
 ZOK 27 (gasturbine compressor wasmiddel  engine water wash) 

o Informatie van het veiligheidsinformatieblad van de stof: 

 Bij thermische ontleding ontstaat CO2 

 Vermijd inademing, draag een luchtfilter in een slecht 

geventileerde ruimte. 

 

 

Bij het proefdraaien kunnen ook gevaarlijke stoffen vrijkomen, dit zijn: 

 Rook (verhitte turbo oil) 

 Verbrande kerosine (roet) 

 Onverbrande kerosine, kerosinedamp 

 Olie damp 

 

Vaak wordt de motor direct na het proefdraaien overgebracht naar de werkplaats/hal. 

Omdat de motor nog heet is kan hier ook nog uitdamping van olie e.d. plaatsvinden. 

 

Onderzoek luchtkwaliteit fuel officers van ground services 

In 2007 is door KLM Health Services een onderzoek uitgevoerd naar de 

gezondheidsrisico’s luchtkwaliteit Schiphol Platform voor de Fuel-Officers van KLM 

Ground Services. 

In dit onderzoek zijn metingen gedaan naar CO, NO, NOx, rook, onverbrande kerosine 

en kerosinedamp. Deze metingen zijn in de buitenlucht verricht. Op het platform met 

aanwezig vliegverkeer en equipment. 

 Bij een onderzoek van KLM Health Services bij fuel officers zijn rokende 

vliegtuigmotoren in de buitenlucht onderzocht met een direct afleesbaar 

meetinstrument (NO, CO en NOx). Bij 8 motoren werd niets gemeten bij 5 wel. 

Voor NOx is eenmaal de grenswaarde gemeten.  Voor CO lagen de waarden 

tussen de 2-22 mg/m3 (grenswaarde is 29 mg/m3). Opgemerkt wordt dat de 

bijdrage van de rook van de vliegtuigmotoren in het niet valt in vergelijking met 

de bijdrage van het overige aanwezige equipment. 

 De rook is ook onderzocht op verbrande olie. Vervolgens is m.b.v. enkele 

aannames geconstateerd dat de concentratie TCP in de verbrande olie ver onder 

de grenswaarde zou liggen. 
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 Er zijn geen metingen gedaan naar oliedamp. 

 

Conclusies 

 

o Medewerkers van de proefbank kunnen tijdens hun werk worden blootgesteld 

aan schadelijke stoffen zoals rook (hoofdbestanddeel naar verwachting verhitte 

olie), verbrande kerosine, onverbrande kerosine en oliedamp.  

o Blootstelling kan plaatsvinden als de medewerkers in de testcel 

reparaties of modificaties aan het uitvoeren zijn direct na een proefdraai 

sessie of motoren aan het conserveren zijn, waarbij dicht bij ‘ de bron’ 

wordt gewerkt. Men werkt de gehele dag binnen, in en rond de testcel. 

o Blootstelling kan ook plaatsvinden tijdens het schoonmaken d.m.v. 

stoomreiniging. 

o Bij het werken aan de motor na het proefdraaien is deze nog heet en zijn 

de luiken dicht. Ventilatie is dan niet of zeer beperkt aanwezig. 

o De schadelijke stoffen bevatten giftige en carcinogene componenten (o.a. TCP 

en benzo(a)pyreen), een PAK. 

o Blootstelling aan rook, damp of nevel van een aantal aanwezige gevaarlijke 

stoffen geeft irritatie van de luchtwegen en kan in verband worden gebracht 

met de hoestklachten. 

o De hoogte van blootstelling is onbekend waardoor ook niet bekend is of men 

wordt blootgesteld aan concentraties boven grenswaarden ofwel 

gezondheidsschadelijke concentraties. 

o De metingen bij de fuel officers laten geen concentraties boven de 

grenswaarden zien. Naar oliedamp is niet gemeten. 

o In tegenstelling tot de fuel officers werkt men binnen, in een ruimte die 

niet geventileerd wordt als de motor niet draait en waaraan men 

gedurende langere tijd kan werken. De verwachting is daarom dat 

blootstelling kan optreden in dezelfde orde van grootte als bij de fuel 

officers en mogelijk hoger. 

o De ventilatie in de proefbank en gebouw 420 is niet in orde. 

o De werkgever heeft de plicht de mogelijke blootstelling aan deze gevaarlijke 

stoffen te onderzoeken. 

 

 

Aanbevelingen 

 

 Start op korte termijn met het dragen van adembescherming bij het werken in 

de testcel. 

o Draag bij ‘standaard’ werkzaamheden in de testcel een 3M ABE-P3 

wegwerpmasker (dit masker kan, afhankelijk van de specifieke 

werkzaamheden, meerdere dagen gebruikt worden). 

o Draag bij schoonmaakwerkzaamheden d.m.v. stoomreiniging een P3 

‘snuitje’. 

 Onderzoek de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de testcel.   
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o Laat een meetprotocol opzetten door KHS. Voorstel van EHS is om als 

uitgangspunt voor de metingen de meetstrategie die is toegepast in het 

onderzoek voor de fuel officers te gebruiken.  

o Vul het meetprotocol aan met metingen naar oliedamp, indien dit, 

volgens de laatste stand der techniek, zinvol is. Is het bijvoorbeeld 

mogelijk om nu wel TCF in de oliedamp te meten. 

o Een manier om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verlagen is 

door middel van ventilatie. Betrek de ventilatie van de proefbank en 

overige ruimten bij het onderzoek. 

 Vul de werkprocessen van de proefbank volledig in, in het EHS register (actie 

preventiemedewerkers). 

 

 

BIJLAGE 

 

Artikel 4.2. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen 

1.Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, ongeacht of 
met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden verricht, worden, in het kader van de 
risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard, de mate en de duur van 
die blootstelling beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen. 

2.Met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld aan welke 
gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan 
die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze 
blootstelling kan plaatsvinden. 

3.Met betrekking tot de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt in ieder geval 
vastgesteld wat het blootstellingniveau is. 

4.Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau wordt gebruik gemaakt van 
geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes 
of kwantitatieve evaluatiemethodes. 

5.Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval de volgende aspecten 
betrokken: 

a. de informatie over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier van een gevaarlijke stof bij 
of krachtens wettelijk voorschrift moet worden verstrekt, alsmede de voor de risico-evaluatie 
noodzakelijke aanvullende informatie van de leverancier of uit andere gemakkelijk toegankelijke 
bronnen; 

b. de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waaronder 

begrepen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan werknemers worden of kunnen worden 
blootgesteld; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_29-04-2010#Hoofdstuk2_PAR624212_Artikel5
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c. de redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen die kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van 
de mate van blootstelling ook indien er preventieve maatregelen zijn getroffen; 

d. de effectiviteit van de genomen of te nemen preventiemaatregelen; 

e. voor zover van toepassing, de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, 
bedoeld in de artikelen 4.10a en 4.10b. 

6.Indien sprake is van verschillende gevaarlijke stoffen, wordt de beoordeling, bedoeld in het eerste 
lid, gebaseerd op het risico dat die gevaarlijke stoffen in combinatie opleveren. 

7.De in het eerste lid bedoelde mate van blootstelling wordt overeenkomstig het vierde lid getoetst 
aan de voor de betrokken stof vastgestelde grenswaarde. 

8.De beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt regelmatig herzien, in ieder geval indien wordt 
aangevangen met nieuwe werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en voorts 
wanneer gewijzigde omstandigheden of de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige 
onderzoeken, bedoeld in de artikelen 4.10a en 4.10b, hiertoe aanleiding geven. 

9.Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling1/5/Artikel410a/geldigheidsdatum_29-04-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling1/5/Artikel410b/geldigheidsdatum_29-04-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling1/5/Artikel410a/geldigheidsdatum_29-04-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling1/5/Artikel410b/geldigheidsdatum_29-04-2010
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Bijlage 4. Processtappen Engine Test Cell 

 

  internal memo 

Fro
m 

SPL/TM  classification Internal KLM use only 
date 04 juni 2010 
memo no  
 

telephone 020-  
telefax  
e-mail @klm.com 
 

   
  
to SPL/TM    
 SPL/ES     
 SPL/CG    

 

 

 SPL/TM    
 SPL/AS     

 

 

subject 

Processtappen Testcell 

 

 

 Test preperation: Motoren worden afgevuld met nieuwe motorolie bij de 

start van het testproces. 

Deze handeling kan plaatsvinden in de prep hal en tevens in de test hal. 

Dit is afhankelijk van het type en merk olie. Dit wordt door de klant bepaald. 

 

 Wet start: Motor hangt in de testhal. Het fuel syteem wordt onder druk 

gezet en ontlucht dmv het opendraaien van een kraantje. Hierbij stroomt 

brandstof de tunnel in en stroomt onder het werk platform weg naar de 

opvangtank (clarifier). 

Het is in deze fase mogelijk dat niet correct gemonteerde brandstofleidingen 

brandstof lekken. Vaak ontstaat er dan een brandstofnevel. 

Nadat de lekkages zijn verholpen wordt de motor op de zg. starter gedraaid 

en ‘fuel on’ geselecteerd. Pure brandstof komt via de fuel nozzle’s 

rechtstreeks de  

testhal in (brandstofnevel). Hier zijn op dat moment geen personen binnen. 

De testhal wordt vlak na deze handeling betreden door proefbankpersoneel 

om te luisteren naar eventuele vreemde mechanische geluiden. 

 

 Waterwash: Procedure waarbij de motor inwendig wordt schoongemaakt. 

Dit proces wordt uitgevoerd met samenstelling van water en ZOK 27. 

Procedure genereert veel dampvorming. Verder is de inwendige vervuiling 

van de motor zichtbaar in het ‘sopje’ wat uit de motor komt. Het residu 

wordt afgevoerd via de centrale afvoer van testcell (clarifier put). Tevens 

blijft er een kleine hoeveelheid op het werkplatform liggen. 

In de werk procedure staat beschreven dat na afloop van het proces men de 

testhal pas na 5 minuten mag betreden (Frequentie : 4 a 5x maand). 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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 Testprocedure: Motordeuren worden gesloten en de test gaat starten. 

Hierbij geen personeel in de testhal. 

Na een draaitijd van +/- 1 uur wordt de motor stilgezet om trimpennen te 

plaatsen in de zg. Spinnercone aan de voorkant van de motor (grote zwarte 

dop, met witte komma!) en eventueel gewichten (LPT clips) aan te brengen 

achter in de motor. Om eea goed te bekijken is het noodzakelijk het hoofd 

in de motoruitlaat te steken. 

Motor is op dit moment warm en er zijn merkbaar uitlaatgassen in de tunnel 

aanwezig. Dit proces kan zich meerdere keren herhalen. 

 

 Filterinspectie: Nadat de testfase is afgerond wordt het olie- en 

brandstofsysteem geanalyseerd. 

Hierbij worden filters vervangen en screens bekeken op aanwezigheid van 

metaal, slijpsel of aanwezigheid van andere materialen. 

Al deze filters en screens zijn gevuld met olie of brandstof. De olie en 

brandstof komt op de hete motordelen terecht met dampvorming als gevolg. 

Olie en brandstof resten worden hierna verwijderd met een mengsel van 

water en Super Bee 300 LFG. 

 

 Preservation: de laatste fase van het proces is het preservation proces. 

Om motoren op te slaan wordt er BRAYCO 599 aan het olie systeem en 

BRAYCO 460 aan het fuel systeem toegevoegd. Deze toevoegingen hebben 

een corrosie weerend effect. 

De main fuel hose wordt gedemonteerd van de pomp. 

Hierbij komt een grote hoeveelheid brandstof vrij op hete motordelen. 

Tijdens dit proces (motor draait op de starter) spoelt de BRAYCO 460 door 

het gehele brandstof systeem en wordt onder het werkplatform afgevoerd 

naar de clarifier put. 

Ook wordt ‘fuel on’ een korte tijd geselecteerd waarbij de nevel in de testhal 

terecht komt.  

Na de preserveer procedure wordt het olie systeem en het fuel systeem bij  

+/- 50% van de geteste motoren afgetapt en verdwijnt deze olie via 

dezelfde route (vloer/ clarifier). 

De motor wordt hierna uit de testhal gereden waar al het test equipement 

wordt gedemonteerd. 

 

 

 

Buiten dit standaard testproces zijn er meerdere situaties denkbaar waar 

een goede meting meer duidelijkheid zou kunnen verschaffen. 

 

 Schoonmaakwerkzaamheden van Testcell Equipement. 

 Niet besproken, wel een bestaande situatie is de volgende : 

Wanneer er op het platform Hangar 11 wordt proefgedraaid komt het 

regelmatig voor dat de uitlaatgassen direct de luchtinlaat bereiken 
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van de motorproefbank. Dit resulteert in een uitlaatgas lucht door de 

gehele proefbank, inclusief kantoren. 
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Bijlage 5. Blootstellingsmomenten in de Test Cell tijdens de meetdagen 

 

In onderstaande tabellen wordt bij benadering de blootstelling tijdens de verschillende 

processtappen in de Test Cell tijdens de meetdagen weergegeven. 

 

Tabel 5.1. Werkzaamheden op 1 juli 2010 

Werkzaamheid Tijdsduur in minuten (bij 

benadering) 

Olie vullen + wet start (lekkage) 10-15 

PT clips + pennen plaatsen 20 

Storing - controle 3-5 

In de motor klimmen – contrôle 55 

Filterinspectie 65 

Preservation : brandstof en olie uit de motor laten lopen 

en olie vullen 

90 

Controle 10 

Olie weg laten lopen 10 

 Totaal ca 3,5 uur 

 

 

Tabel 5.2. Werkzaamheden op 6 juli 2010 

Werkzaamheid Tijdsduur in minuten (bij 

benadering) 

Contrôle 3 

Trimpennen plaatsen 10 

Gaat iets mis, contrôle 7 

Filterinspectie 60 

Olie meter is defect 4 

Storing, met ventilatieluiken open 20 

Preservation zonder drainen brandstof/olie 40 

 Totaal ca 2,5 uur 

 

 



 

 
  

  Internal memo 

From SPL/AS  

 

Classification Internal KLM use only 

Date 25 juni 2015 

Memo no. ak/1553109/BD 

 

Telephone 06-  

Telefax  

E-mail @klm.com 

 

   

  
To SPL/GT      

   

  
Cc  

  

 

Subject Stofbemonstering Hangaars op metalen en chroom VI 

 

Beste mevrouw  

 

Hierbij stuur ik u de aanbevelingen voor de geplande schoonmaak van de spanten van de 

verschillende hangaars. Op woensdag 17 juni zijn in de diverse Hangaars veegtesten 

uitgevoerd door RPS. Veegtesten zijn oriënterende metingen. Hiermee wordt de aanwezigheid 

van een metaal aangetoond. Op basis van de uitkomsten van deze veegtesten wordt hieronder 

een aantal aanbevelingen voor de schoonmaak van de hangaars gedaan. 

 

In het geanalyseerde stof uit alle hangaars zijn zware metalen aangetroffen. Dit betekent dat 

men zich goed beschermen op het moment dat men in aanraking met het stof kan komen. Zo 

gauw het stof beroerd wordt, is het mogelijk dat het op wervelt en dat men er via de 

luchtwegen of via de huid mee in contact komt. Onderstaand een aantal aanbevelingen om 

ervoor te zorgen dat de werknemers die de schoonmaak uitvoeren zo goed mogelijk beschermd 

zijn en daarnaast een aantal aanbevelingen om de doeltreffendheid van de schoonmaak te 

vergroten en er zo voor te zorgen dat KLM medewerkers na de schoonmaak op hoogte niet via 

de hangaar vloer alsnog in contact met het stof komen. 

 

Voor alle hangaars gelden de volgende aanbevelingen in verband met de schoonmaak 

op hoogte: 

 

Voorafgaand aan de schoonmaak 

- Maak met de uitvoerende partij goede afspraken over hoe de schoonmaak gecheckt 

wordt (visueel?) 

- Maak het vloeroppervlak voorafgaand aan de schoonmaak zo leeg mogelijk (en 

natuurlijk ook tijdens de schoonmaak). 

 

Tijdens de schoonmaak 

- Schoonmaken met stofzuigers met Hepa filter. 

- PBM’s schoonmakers: (naast de PBM voor de biologische agentia) P3 filter en witte 

overall, handschoenen. Deze artikelen na de schoonmaak afvoeren als chemisch afval 

- Houd deuren gesloten en toegang verbieden.  

- Voor de deco baai geldt als extra maatregel: tijdens de schoonmaak en gedurende de 8 

uur daarna de afzuiging in de grond aanzetten. 
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Na de schoonmaak op hoogte 

- Voer de check op de schoonmaak uit (zorg voor afdoende bescherming: witte overall, 

handschoenen en P3 masker) 

- Houd deuren gesloten en toegang verbieden.  

- Laat het eventueel vrijgekomen stof gedurende 8 uur* neerdalen en voer daarna een 

natte schoonmaak van de vloer uit. 

- Indien mogelijk de platte daken van de cabines ook nat schoonmaken of anders 

stofzuigen met een stofzuiger met hepa filter.  

- Het stof afvoeren als chemisch afval. 

- Na de natte schoonmaak kan de baai weer vrijgegeven worden. 

 

* De 8 uur is gebaseerd op een valsnelheid van 1 cm/sec voor een deeltje van 10 µm diameter. 

Echter doordat het stof al een tijd heeft gelegen zullen veel deeltjes zijn samengekoekt en zelfs 

sneller vallen.  

 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

KLM Health Services 

 

 

 

 

Hogere veiligheidskundige & Arbeidshygiënist 
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1. Inleiding 

In de vliegtuigonderhoudswereld werd en wordt vanwege eisen aan de luchtwaardigheid van de 

vliegtuigen gewerkt met chromaat houdende materialen. KLM E&M heeft vanaf begin jaren 90 
gewerkt aan het beheersen van de gezondheidsrisico’s van het werken met chromaat houdende 
materialen. Om inzicht te verschaffen in de KLM E&M werkwijze met deze chromaat houdende 
materialen is KLM Health Services gevraagd een documentenonderzoek uit te voeren, met als 
doel een overzicht te creëren van de getroffen maatregelen door KLM E&M en het effect 
daarvan. Hiervoor is het papieren verleden van KLM E&M op het gebied van chromaten in kaart 
gebracht. 

Tevens is KLM Health Services gevraagd om een korte steekproef te doen naar de huidige 
situatie. Dit is gedaan door middel van een aantal steekproefsgewijze werkplekbezoeken. 
 
Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

1) Inleiding 
2) Werken met chromaten bij E&M 

3) Huidige wetgeving voor het werken met chromaten. 
4) Getroffen maatregelen ten aanzien van werken met chromaten 
5) Huidige stand van zaken ten aanzien van werken met chromaten  
6) Conclusies 
7) Aanbevelingen 
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2. Werken met chromaten bij E&M 

Binnen de vliegtuigindustrie komen chromaten voor in de vliegtuigverfsystemen en kunnen 

vrijkomen bij het maken of repareren van chroom houdende componenten. 

Binnen diverse afdelingen van E&M werd en wordt gewerkt met vliegtuigverfsystemen. De 
pigmenten chroomtrioxide (chromic acid), zinkchromaat, bariumchromaat, calciumchromaat, 
natriumchromaat en strontiumchromaat hebben goede anticorrosieve eigenschappen en 
hechten goed aan aluminium. 

Vliegtuigen moeten daarom behandeld zijn met chroom houdende coatings, vanwege de eisen 
die vanuit de autoriteiten en fabrikanten zijn opgelegd. Zowel bij het opbrengen van de verf als 

het verwijderen (schuren) kan blootstelling aan de componenten van de primer of coating 
plaatsvinden. Tevens worden onderdelen hard verchroomd en worden en werden chromaat 
houdende allodines gebruikt.  
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3. Huidige wetgeving voor het werken met chromaten 

De arbeidsomstandighedenwet geeft doelvoorschriften voor het beschermen van de 

werknemers tegen de risico’s op het werk. Voor gevaarlijke stoffen staan de verplichtingen 
hiervoor uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een verplicht instrument binnen de 
arbeidsomstandigheden wetgeving is het risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Voor 
bepaalde onderwerpen, zoals kankerverwekkende stoffen, is daarnaast een specifieke 
inventarisatie en registratie verplicht.  

Chroom (VI) is een genotoxisch carcinogene stof zonder veilige drempelwaarde (SER advies 
13/04 ‘grenswaarden voor chroom VI verbindingen’ 2013). Het ministerie van SZW heeft voor 

een aantal stoffen een wettelijke (publieke) grenswaarden opgesteld op basis van een 
gezondheidskundige onderbouwd advies en een sociaal economische haalbaarheid. Zo ook voor 
verschillende vormen van chroom (VI). De werkgever heeft de verplichting om de blootstelling 
van zijn werknemers onder deze wettelijke grens te houden. Ook heeft de werkgever een 
vervangingsplicht. Deze vervangingsplicht houdt in dat er gestreefd wordt naar het vervangen 
van de kankerverwekkende stof. Mocht die vervanging niet lukken dan is een volgende stap 

maatregelen treffen om een ‘zo laag als technisch mogelijk blootstellingsniveau’ te bereiken. 
Hiervoor moeten de maatregelen allereerst op bron niveau liggen, daarna moeten mogelijk 
collectieve maatregelen worden toegepast alvorens men persoonlijke beschermingsmiddelen 
mag toepassen. Voorbeelden van collectieve maatregelen zijn gesloten systemen, ventilatie en 
recirculatie aanpassingen en het scheiden van mens en bron.  

De werkgevers moeten inzicht hebben in de aard, mate en duur van de blootstelling. Dit dient 
als basis voor de inschatting van het risico en daarnaast als basis voor een lijst van (mogelijk) 
blootgestelde werknemers. Deze werknemers moet een arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
aangeboden worden. Dit is een screeningsonderzoek bedoeld om te ontdekken of er 
ziekteverschijnselen zijn in een stadium waarbij normaliter nog geen medische hulp wordt 
gezocht. Ook moet voorlichting en onderricht gegeven worden, zodat de werknemers weten hoe 

ze moeten handelen om blootstelling aan de kankerverwekkende stof te vermijden of te 
beperken. De werkgever heeft als laatste de taak erop toe te zien dat de werknemers met de 
stof omgaan volgens afspraak zodat op deze wijze blootstelling wordt voorkomen of zoveel 
mogelijk beperkt.  
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4. Getroffen maatregelen ten aanzien van werken met chromaten 

Acties uit het verleden 

Vanaf begin jaren ’90 is er aandacht voor de risico’s van chromaten bij de KLM. Er zijn 
luchtmetingen uitgevoerd en op basis daarvan aanpassingen aan het werkproces uitgevoerd. 
Herhalingsmetingen die daarop volgden lieten zien dat gemeten concentraties onder de 
toenmalige MAC waarden waren. Er heeft in het verleden geen onderzoek plaatsgevonden 
waarbij alle locaties, waar een eventuele chroom (VI) blootstelling mogelijk is, op uniforme 

wijze zijn onderzocht.  

Voor chroom (VI) is er in 1997 een urine onderzoek bij galvaniseurs van Plating en TIG-lassers 
bij Plasma en Welding I/II uitgevoerd (Engine Services). In het archief zijn geen andere 
verslagen van arbeidsgezondheidskundig onderzoeken op chromaten blootstelling bij E&M 
gevonden. 

Eind jaren ’90 bleek dat bij een aantal metingen op andere (niet eerder gemeten) locaties de 

(toen geldende) MAC waarden overschreden werden. Dit resulteerde in de formering van een 

Kerngroep Chromaten (TD-breed). Deze kerngroep zorgde door het ontwikkelen van veilige 
werktechnieken voor een basis voor een lage blootstelling bij werken met chromaten.  

De aanpak van de kerngroep Chromaten is opgebouwd volgens de verplichtingen van de 
Arbowetgeving. De volgende zaken zijn in de periode 1999-2008 uitgevoerd: 
 

 Om te voldoen aan de vervangingsplicht zijn voor exterior coatings in overleg met 

Boeing chromaatvrije alternatieven ontwikkeld en gecertificeerd. Deze zijn ook bekend 
als het KLM ’groene verfsysteem‘. Ten aanzien van o.a. de primer (bekend als de 
groene primer) die als corrosieprotectie aan de binnenzijde van de romp moet worden 
toegepast, het hard verchromen en een aantal allodines zijn wereldwijd nog geen goede 
alternatieven gevonden en gecertificeerd door de vliegtuigfabrikanten zoals Boeing en 
Airbus, in het kader van vliegveiligheid en luchtwaardigheid van het vliegtuig en 
motoren. Dit geldt voor alle vliegtuigtypes en daarom voor alle MRO bedrijven 

wereldwijd. In het kader van REACH is voor deze specifieke toepassingen vanwege het 
ontbreken van alternatieven vanuit de industrie recent (2015) een autorisatie applicatie 

gedaan.  

 Voor het bereiken van een zo laag mogelijk blootstellingsniveau is de 
arbeidshygiënische strategie gevolgd bij het nemen van maatregelen.  

o De meest risicovolle handelingen (bijvoorbeeld het verspuiten van de verf) zijn 

verplaatst naar een semi gesloten systeem (model werkplek), die in 
samenwerking met TNO ontwikkeld is.  

o Voor de handelingen die niet in een semi gesloten systeem plaats konden 
vinden, zijn werkplaatsen ingericht met speciale voorzieningen zoals afgezogen 
werktafels, zuurkasten en puntafzuiging.  

o Hiernaast werd samen met TNO emissie arm handgereedschap ontwikkeld, 
waarbij het handgereedschap direct aangesloten kan worden op een stofzuiger.  

o De laatste stap in de arbeidshygiënische strategie is het verstrekken van 
persoonlijke beschermingsmiddelen: KLM voorziet in adembescherming, overalls 

en handschoenen.  

o Naast het beschikbaar maken van deze middelen heeft E&M ook gezorgd dat er 
een werkplekinstructie voor het werken met chromaten beschikbaar kwam en 
werd een voorlichtingsfolder opgesteld. 

Na implementatie van de maatregelen uit de kerngroep Chromaten is de aandacht vooral 

gericht op het borgen en monitoren van een veilige werkwijze in de praktijk en het monitoren 
van de wet en regelgeving. 
In 2009/2010 is er voor Vliegtuig Onderhoud en voor Component Services een nadere 
inventarisatie en evaluatie van gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Chroom (VI) is hierin 
opgenomen. In deze rapporten is de mate en duur van de blootstelling met behulp van het 
EASE (Estimation and Assessment of Substances Exposure) systeem in geschat. Daarnaast is 

op functie niveau een lijst van blootgestelden vastgesteld.  
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Meetwaarden uit het verleden 

De metingen uit het verleden laten zien dat bij spuitwerkzaamheden en bij 
schuurwerkzaamheden aan vliegtuigonderdelen hoge chroom(VI) concentraties in de lucht vrij 

kwamen. Hierbij werd gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij goed gebruik 
hiervan zou de blootstelling aan chromaten nihil moeten zijn. In de meetrapporten is geen 
oordeel gegeven over de doeltreffendheid van de gebruikte PBM’s. De metingen waren de basis 
voor de verplaatsing van spuit – en schuurwerkzaamheden naar semi gesloten systemen.  

Er zijn ook metingen uitgevoerd op plekken dicht bij deze werkzaamheden maar op dusdanige 
afstand dat er geen extra voorzorgsmaatregelen voorgeschreven werden voor de werknemers 

die andere werkzaamheden verrichtten. Deze meetwaarden zijn in grafiek 1 gegroepeerd. 
Hierbij laat iedere punt een serie van meetwaarden zien, die echter zo dicht bijeen liggen dat ze 
niet als afzonderlijke punten zichtbaar zijn. Hieruit blijkt dat na 1999 de gemeten 
achtergrondwaarden ruim onder de laagste grenswaarde voor chroom(VI) zijn en veelal onder 
de detectiegrens waren. Deze metingen hebben plaatsgevonden in H10 (’00), H11 (’00) en in 
H14 rondom de deco (’99 & ‘03)en spuitcabines (‘94 &’96) Gezien de ouderdom van de 
metingen zijn deze niet meer representatief voor de huidige situatie. Hiermee is echter wel de 

daling van de achtergrondwaarden in de periode 1994 -2009 inzichtelijk gemaakt. 

Grafiek 1: Achtergrond chroom (VI) metingen 

 

Toelichting: X-as: jaartal. Y-as: chroom (VI) waarden in µg/m3.  

De rode lijn laat de laagste MAC waarde / wettelijke grenswaarde zien: 10 µg/m3 (voor zink-, 

calcium- en strontiumchromaat geldig vanaf 1997) Voor andere chromaten gelden andere 
(hogere) waarden. 

Audits 

In 2003 is er door KLM Health Services een audit op het werken met chromaten uitgevoerd. In 

dit rapport werd geconcludeerd dat de inhoud van de WPI niet bij iedereen bekend was, er 
werden niet de juiste adembeschermingsmiddelen gedragen en een deel van de voorgeschreven 
beheersmaatregelen werden niet toegepast. Ook werd er nauwelijks toezicht gehouden op het 
toepassen van de beheers instructies. Niet overal was de WPI terug te vinden in de 
handboeken, waardoor de instructies niet geborgd waren. In het algemeen was de indruk dat 
met name in de werkplaatsen het goed mogelijk was om volgens de instructies te werken, in de 
vliegtuigen in de hangarbaaien was het lastiger. De instructies uit het WPI hebben de 
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werknemers bewuster gemaakt van de gevaren, maar het was zichtbaar dat in de loop der tijd 

‘de scherpte’ eraf was gegaan. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat bij meer dan de helft 
van de benoemde processen de situatie niet beheerst werd. Belangrijkste aandachtspunten die 
uit deze audit kwamen zijn: discipline bijbrengen, toezicht houden en kennis van WPI op peil 

houden. Deze bevindingen zijn aan het MT gepresenteerd. Verder is t.b.v. onderhavig 
onderzoek niet bekend welke maatregelen getroffen zijn. 
 
In 2009 is door KLM E&M een audit gehouden op het werken met chromaten in hangar 14 VOH. 
In deze audit werden de volgende conclusies getrokken; De gesproken medewerkers waren 
allen op de hoogte van de aanwezigheid en de inhoud van de WPI werken met chromaten. 
Echter bij de werkzaamheden werd de WPI niet altijd goed gevolgd. Als voorbeeld hiervan 

wordt het gebruik van de juiste PBM’s genoemd. Op basis hiervan zijn 4 findings geformuleerd. 
De findings zijn gesloten door een aantal acties.  

 
In 2011 heeft een generieke audit plaatsgevonden ten aanzien van gevaarlijke stoffen en PBM 
gebruik bij E&M. Bij unit CS is onder andere het volgende geconstateerd: 
Er is zeker aandacht voor de risico’s van gevaarlijke stoffen. Medewerkers ontvangen hierover 

instructies in het werkoverleg. Maar medewerkers beschermen zich niet altijd met de 

voorgeschreven middelen. Deze zijn ook niet allemaal beschikbaar op de afdeling. Er is 
onvoldoende aandacht voor het onderhoud en hygiëne van de persoonlijke 
adembeschermingsmiddelen. Hierop heeft CS medewerkers voorgelicht.  
 

In 2012 is bij een VOH brede audit op Arbo gebied een constatering gedaan ten aanzien van 
toezicht en de training en opleiding bij werken met chromaat houdende materialen bij 

decoproces. Correctieve actie is het voorlichten van betrokken medewerkers en een appel aan 
de leidinggevenden voor toezicht.  
 
In 2012 is tijdens een audit bij CS in de schuurcabines geconstateerd dat het PBM gebruik niet 
conform WPI’s is uitgevoerd. Correctieve actie door management CS uitgevoerd.  
 
Begin 2015 is bij een audit bij CS wederom aandacht besteed aan juist gebruik PBM’s en 

gevaarlijke stoffen.  

 
In 2015 is er een E&M brede audit uitgevoerd ten aanzien van gevaarlijke stoffen. 
Geconstateerd wordt dat tijdens het spuitproces in de Deco er medewerkers zonder PBM’s de 
baai binnen treden. Hieruit komt een bevinding bij VOH op het gebied van het 
veiligheidsbewustzijn van de Deco medewerkers.  
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5. Huidige stand van zaken ten aanzien van werken met chromaten 

Om een specifiek beeld te krijgen van de huidige werkwijze met chromaat houdende materialen 

binnen E&M zijn naast de reguliere audits in juni 2015 een viertal werkbezoeken uitgevoerd op 
procesplaatsen waar chromaten vrij kunnen komen. Naast een rondgang over de werkplek zijn 
een leidinggevende en medewerkers geïnterviewd en zijn procedures en registraties 
opgevraagd. 
Doel van de bezoeken was te achterhalen hoe en of de blootstelling aan chromaten zo laag als 
technisch mogelijk gehouden wordt. Hierbij werd er gekeken naar het kennisniveau over 
chromaten, het gebruik van de diverse hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen en 

daarnaast de rol van de leidinggevende. Hieronder worden een aantal bevindingen opgesomd. 
 
Organisatie 
Tijdens de rondgang bleken op diverse plekken nog potten chromaat houdende verf aanwezig te 
zijn en gebruikt te worden. Deze worden ook voor KLM toestellen exterior gebruikt. 
Bij een aantal processen is geen goede scheiding schoon – vuil aanwezig (bijv. Deco, schuur- 

en spuitcabines). Doordat er vanuit de vuile omgeving direct naar de schone omgeving wordt 

gelopen, wordt de schone omgeving besmet met chromaten houdend stof. Een protocol dat 
deze scheiding regelt is niet aangetoond.  
 
Kennis en voorlichting 
Sommige instructies genoemd in de WPI ‘werken met chromaten’ zijn niet correct; bijv. de 
recente aanscherping van de wettelijke grenswaarden is niet opgenomen en het gebruik van 

een bezem wordt toegestaan als er eerst vloerveegpoeder gestrooid wordt. Daarnaast is het 
WPI ook niet volledig; er wordt niets gezegd over het afdoppen van de stofzuigers na gebruik. 
Ook dient gereedschap na gebruik grondig gereinigd te worden (voor het opbergen), dit wordt 
niet vermeld.  
De laatste uitgebreide toolbox sessie over het werken met chromaten is in 2010 gehouden. In 
recentere audits is voorlichting tijdens werkoverleggen genoemd. Sinds 2008 is er een folder 
‘werken met chromaten’ beschikbaar.  

Niet alle medewerkers konden de gevaren van het werken met chromaten noemen. Wel wisten 
de betrokken medewerkers dat het gevaarlijk is. 
 

Gereedschap en afzuiging 
Op diverse plekken zijn puntafzuigingen, afzuigcabines en speciaal handgereedschap 
beschikbaar. Daar waar vaste puntafzuiging nodig is (op de werkplek) en aangebracht kon 

worden is het aanwezig. De puntafzuigingen worden aantoonbaar periodiek gekeurd en 
onderhouden en de werknemers kunnen uitleggen hoe het gebruikt wordt. 
Het handgereedschap wordt niet altijd (juist) gebruikt of kan niet meer juist gebruikt worden. 
Dit is te concluderen uit het feit dat koppelstukken niet passen of ongebruikt in de doos liggen. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
De medewerkers hebben in voldoende mate PBM’s (handschoenen, tyvek-overalls, etc.) 

voorhanden. Medewerkers verklaren dat deze ook gedragen worden. 
Het omgaan met de PBM’s is niet altijd correct. In het magazijn lag een vervuild masker 
opgeslagen. 
 
Toezicht 
Tijdens een ander bezoek, bleek dat niet-E&M medewerkers onderhoud pleegden aan de 

schuurcabine zonder dat deze medewerkers beschermd waren door PBM’s. Bovendien stond de 

deur open. Niet duidelijk is of de cabine vooraf gereinigd is en of voldoende inzicht is geweest 
ten aanzien van mogelijke blootstelling.(daar is niet naar gevraagd). 
Tijdens een ander bezoek is waargenomen dat een medewerker tijdens het spuiten van een 
vliegtuig zijn volgelaatsmasker omhoog deed om het werk te controleren. 
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6. Conclusie 
Met het ontwikkelen van een chromaatvrije verf heeft de KLM een goede basis gelegd voor het 
voldoen aan de vervangingsplicht. Zo lang naast de chromaatvrije verf ook nog chromaat 
houdende verf en allodines gebruikt moeten worden vanwege regelgeving, is het niet mogelijk 

voor KLM E&M om te voldoen aan deze plicht. 
 
Op de meest kritische plaatsen waar met chromaten gewerkt wordt, zijn in het verleden 
metingen uitgevoerd om de blootstelling te bepalen. Uit deze metingen blijkt dat er 
overschrijding van MAC waarden zijn geweest. In de meeste gevallen was er sprake van een 
beperkte overschrijding, maar er zijn ook situaties waar de grenswaarde ruim overschreden is. 
Bij overschrijding zijn nadere acties ingezet. De metingen laten na 1999 geen overschrijdingen 

van de grenswaarde zien buiten de speciaal afgezogen werkplaatsen. 
 
De aanpak van de kerngroep verliep volgens de Arbowetgeving. Naast het werken aan de 
vervangingsplicht hebben zij de arbeidshygiënische strategie gevolgd. 

 
Met het ontwikkelen van de modelwerkplek en het emissiearme handgereedschap heeft de KLM 

een ‘zo laag als technische mogelijk niveau’ proberen te bereiken. Hiermee werd voldaan aan 
de wettelijke verplichting tot minimaliseren van de blootstelling conform de stand van de 
techniek op dat moment.  
 
Voor Vliegtuigonderhoud en Component Services wordt met de rapporten uit 2009 en 2010 
voldaan aan de aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en 
kankerverwekkende processen. Echter doordat er bij de inschatting van de blootstelling (op 

basis van concentratie inschattingen m.b.v. EASE) van optimaal gebruik van de PBM’s en juist 
gedrag volgens WPI uit wordt gegaan, is het mogelijk dat er een onderschatting van het 
blootstellingsniveau is opgetreden.  
Deze aanvullende RI&E gevaarlijke stoffen is niet voor de overige onderdelen van E&M 
uitgevoerd (voor Engine Services wordt de aanvullende RI&E gevaarlijke stoffen meegenomen 
in de RI&E die 1 december 2015 wordt opgeleverd). 
 

In het verleden is voor chromaten blootstelling in 1997 een urine onderzoek bij galvaniseurs 
van Plating en TIG-lassers bij Plasma en Welding I/II geweest. Onduidelijk is of E&M 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek in het verleden heeft aangeboden aan haar overige 
blootgestelde medewerkers. 
 
Veilige werkwijze 

Uit de audits de afgelopen jaren en het de rondgang in juni jl. komt naar voren dat ondanks het 
voorlichten van medewerkers door leidinggevenden en bij toolboxen de veilige werkwijze niet 
gegarandeerd kan worden. Er is geen geborgde aanpak om systematisch de kennis over 
chromaten en de risico’s effectief bij de medewerkers en leidinggevenden op peil te hebben en 
houden.  
 
Dit vraagt om een structurelere aanpak van dit knelpunt omdat niet kan worden gegarandeerd 

dat blootstelling niet voorkomt. 
 
De KLM heeft geïnvesteerd in de aanschaf van middelen (puntafzuiging, afzuigcabines, 

handgereedschap), maar deze worden niet altijd (juist) gebruikt of kunnen niet meer juist 
gebruikt worden. Er is geen recente analyse of de huidige werkwijzen nog voldoen aan de 
actuele stand van de techniek voor een veilige werkwijze met chroom(VI). Mogelijk zijn er 
tegenwoordig veiligere middelen beschikbaar. Het is het onduidelijk of de verstrekte PBM’s nog 

afdoende zijn. 
 
Wanneer de WPI ‘werken met chromaten’ gevolgd wordt, worden veel risico’s gereduceerd. De 
meest risicovolle handelingen worden onder geconditioneerde omstandigheden uitgevoerd, 
hierdoor is het aantal blootgestelde medewerkers verkleind, echter door de wijze van omgaan 
met de chromaten (vervuiling van schone gebieden) is dit niet met zekerheid te zeggen. 

 
Het WPI is niet up-to-date en daarnaast is er te weinig frequent of voorlichting zonder 
voldoende diepgang mogelijk over de omgang met en de risico’s van chromaten. Dit heeft een 
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negatief effect op het kennisniveau. Medewerkers en leidinggevenden kennen de term 

“chromaten” en weten dat het werken ermee risico’s met zich meebrengt, maar de aard, de 
ernst en de grootte van het risico kunnen veelal niet worden uitgelegd.  
 

De omgang met PBM’s is dusdanig dat de PBM’s zelf een bron van blootstelling kunnen zijn en 
stof zich ook buiten de werkplek kan verspreiden.  
 
Leidinggevenden dienen toezicht te houden op de juiste werkwijze van de medewerkers. Als de 
leidinggevende niet de kennis hebben om te weten waarop ze toezicht moeten houden, kunnen 
ze geen adequaat toezicht houden. Ze kunnen medewerkers dan ook niet aangespreken op de 
juiste omgang of het juiste gebruik van de PBM’s. 

De gevolgen van het niet (effectief) toezicht houden zijn zichtbaar. Voorbeelden zijn een niet 
gebruikte puntafzuiging (omdat deze niet passend is), het opbergen van vuile PBM’s in het 
magazijn en het onbeschermd werken in een spuitcabine. Bij effectief toezicht was dit eerder 
opgevallen en hadden dit soort situaties niet mogen blijven bestaan. 
 
Als gevolg van het missen van een planmatige aanpak van de beheersing van blootstelling aan 

CMR stoffen bij E&M zijn er een aantal hiaten in het voldoen aan de wetgeving gesignaleerd:  

 
Er is geen actueel inzicht in de aard, mate en duur van de blootstelling aan chromaten. Hierdoor 
is niet zeker of de blootstelling aan chromaten niet boven de wettelijke grenswaarde uitkomt. 
 
Aan de verplichte registratie van de blootgestelde medewerkers wordt invulling gegeven d.m.v. 
een risico inschatting. Door hierbij uit te gaan van optimaal gebruik van de PBM (en dus de 

bescherming van het PBM te overschatten) kan hierdoor een onderschatting van het 
blootstellings-niveau zijn opgetreden.  
 
Er wordt aan de aan chromaten blootgestelde medewerkers geen arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek aangeboden. 
 
Samenvattend 

Het is de verwachting dat bij de aangetroffen wijze van werken, de omgang met middelen en 
PBM’s bij E&M er blootstelling aan chromaten plaatsvindt. Op de bovengenoemde punten 

voldoet de KLM niet aan de Arbowetgeving. Acties dienen ondernomen te worden waarbij het 
van belang is om de ingezette acties te borgen voor de toekomst. Hierbij is een planmatige 
aanpak onontbeerlijk. Voorlichting, gedrag en toezicht zijn de belangrijkste pijlers hierin.  
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7.Aanbevelingen  

7a Aanbevelingen per direct  
Waarborg dat de werkzaamheden met chroom(VI)houdende materialen uitgevoerd worden met 
juiste toepassing van alle beschikbare beschermende maatregelen (nr. 1, 2, 3 gelijktijdig) 
 
1 Vuil – schoon scheiding 
Scherm de gebieden waar eventueel met chroom gewerkt wordt, af voor onbevoegden.  

Optimaliseer de vuil – schoon scheidingen en het gebruik ervan bij de verf- en schuurcabines en 
decobaai. 
 
2 Beleid en documenten 
Actualiseer de WPI ‘Werken met Chromaten’ en zorg voor praktische uitvoerbaarheid. 
 

3 Verschaffen van middelen 
Zorg voor het juiste handgereedschap (inclusief aansluiting stofzuiger). 

Zorg voor een schoner PBM’s regiem en gebruik (ook onafhankelijk van chromaten).  
 
4 Communicatie  
Communiceer het WPI naar de medewerkers (bijvoorbeeld door de aanpassingen van het WPI 
te bespreken in het volgend werkoverleg). 

Licht de medewerkers regelmatig voor over chromaten in het werkoverleg (leg dit ook vast). 
 
5 Toezicht en borging 
Zie toe op het uitvoeren van de hierboven genoemde punten 1 t/m 4 binnen een half jaar.  
Zie toe op de werkzaamheden en voer regelmatig audits uit (of observaties rondjes). Leg de 
audits vast samen met een actiepuntenlijst (pdca cyclus). 
Zorg voor borging hiervan door duidelijke doelen te stellen (bijv. door KPI’s) en het onderwerp 

op te nemen in training bij wisseling management 
Zet een protocol op voor de verplichte registratie van blootstelling aan chromaten en bied 
blootgestelde medewerkers de mogelijkheid voor een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 

 
Aanvullende aandachtspunten zijn: 

- Audit de werkwijze van de onderaannemers (bijvoorbeeld de firma die de filters van de 

stofzuigers verwisselt). Leg de uitkomsten hiervan vast en koppel de resultaten terug 
naar de medewerkers en betrokken aannemers. 
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7b. Aanbevelingen op termijn 
Minimaliseren van het gebruik van chromaathoudende systemen. 
 

6 Inventariseer 
Inventariseer per werkplek de actuele blootstelling en toets of de huidige voorgeschreven 
maatregelen nog afdoende zijn in relatie tot de huidige stand van de techniek. Voer 
controlemetingen uit voor de werkzaamheden waar met PBM’s gewerkt wordt. Voer hierbij ook 
achtergrondmetingen uit als indicatie van vervuiling van de schone gebieden. Slechts bij 
aanpassingen van de processen in de toekomst dienen herhalingsmetingen uitgevoerd te 

worden. 
 
7 Beleid en documenten  
Actualiseer de aanvullende RI&E’s CMR stoffen uit 2009 en 2010.  
Actualiseer de lijst van blootgestelde medewerkers. 
Voer daarna de resterende actiepunten uit het plan van aanpak uit (het merendeel van de 
actiepunten uit 2009 en 2010 zijn opgenomen in de hier vermelde actiepunten).  

 

8 Streven naar een chromaatvrij verfsysteem 
Zorg dat voor KLM toestellen alleen chromaatvrije verf gebruikt wordt voor alle exterior-
toepassingen.  
 
Denk hierbij aan: 

 Beschouw alle niet-KLM toestellen (en onderdelen) als chromaat houdend, tenzij het 

tegendeel bewezen kan worden. 
 Chromaat houdende verf niet-bestelbaar maken (alleen voor geautoriseerde personen 

en specifieke processen) 
 (werk) Voorraden chromaat houdende verf afvoeren 
 Reparaties in het buitenland, indien mogelijk, ook met chromaatvrije verf laten 

uitvoeren 

 Zorg dat nieuwe vliegtuigtypes (bijv. B787) chromaatvrij zijn en chromaatvrij blijven. 
 Zorg voor informatie per KLM toestel over de gebruikte verf (een soort chromaatvrij 

verklaringsysteem). 

 Zorg voor juiste informatie (MSDS in het NL of Eng) over aangeleverde verf van andere 
maatschappijen.  

 Communiceer dit naar de leidinggevenden en de medewerkers en controleer hierop. 
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1. Inleiding 
 
Achtergrond 

Bij het decoreren van een vliegtuig wordt allereerst het vliegtuig ontdaan van oude 
verflagen d.m.v. afbijtmiddelen en door schuren. Daarna wordt het vliegtuig met 
verschillende lagen primers en eindlakken bespoten. KLM vliegtuigen worden aan de 

buitenkant al jaren behandeld met chromaatvrije primers en verven. Echter in verband 
met de vliegveiligheid is niet voor alle verven die de KLM gebruikt een chromaatvrij 
alternatief mogelijk. In de decobaai worden ook vliegtuigen van andere maatschappijen 
gedecoreerd. Afhankelijk van de opdrachtgever zijn de oude - en nieuwe verflagen 
chroom(VI) houdend. Om inzicht te krijgen in de blootstelling van de medewerkers aan 
chroom(VI) tijdens het decoreren van een vliegtuig zijn metingen uitgevoerd. Er is voor 
gekozen deze metingen uit te voeren tijdens het decoreren van een vliegtuig (Boeing 767) 

van Starair, omdat die met chroomhoudende verf wordt behandeld. Hiernaast is bekend 

dat de oude verflagen op dit vliegtuig ook chromaathoudend zijn. Gedurende de 
bewerkingen aan het vliegtuig komt er tijdens het schuren chroom(VI)houdend stof vrij en 
tijdens het verspuiten van de verf chroom(VI)houdende verfdeeltjes. Door gebruik te 
maken van een centrale afzuiging en afgezogen handgereedschap wordt de concentratie in 
de lucht verminderd. Door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de 
persoonlijke blootstelling van de medewerkers geminimaliseerd. Dit onderzoek is bedoeld 

om de blootstelling te bepalen samen met de doeltreffendheid van deze beschermende 
middelen. 

Chroom(VI) is een kankerverwekkende stof. De Arbowetgeving stelt specifieke eisen aan 
het werken met kankerverwekkende stoffen). Belangrijke elementen uit de wetgeving zijn: 

- Het bewust nagaan of vervanging van de kankerverwekkende stof mogelijk is, 

- Het minimaliseren van de blootstelling en isoleren van de werkzaamheden, 

- Het markeren van de werkomgeving waar kankerverwekkende aanwezig zijn, 

- Het geven van voorlichting en instructie, 

- Het beoordelen en registreren blootstelling op naam en 40 jaar bewaren in dossier, 

- Het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek (aan eigen 
medewerkers). 

 
Doelstelling  

Om een inschatting te maken van de mate van blootstelling aan chroom (VI) tijdens de 
decoreer werkzaamheden (het schuren en spuiten) in de decobaai is door de heer  

, Decoration Production Manager opdracht gegeven aan KLM Health Services om 
gedurende het decoreer proces luchtmonsters te verzamelen en op chroom (VI) en totaal 
stof te laten analyseren. Op basis van deze meetgegevens kan antwoord geven worden op 
de onderstaande onderzoeksvragen en kan er daarnaast een inschatting worden gemaakt 

van het risico op blootstelling gedurende de afgelopen jaren tijdens het decoreer proces. 

Onderzoeksvragen: 

 Wat is de concentratie van chroom(VI) en stof in de ademzone van de schuurder / 
spuiter?  
 

 Wat is de concentratie van chroom(VI) en totaal stof tijdens schuurwerkzaamheden en 
spuitwerkzaamheden in de decobaai en in de omliggende ruimtes?  

 
 Wat is de concentratie van chroom(VI) en totaal stof na vrijgave van de ruimte na 

schuurwerkzaamheden en na spuitwerkzaamheden in de baai en in de omliggende 
ruimtes? Is er nog blootstelling mogelijk na vrijgave? 
 

 Is er bij de schuurders /spuiters een verhoogde concentratie chroom(VI) in de urine? 
M.a.w. is er een inwendige blootstelling aan chroom(VI) tijdens de werkzaamheden en 

zijn de huidige beheersmaatregelen, waaronder PBM’s, afdoende? 
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 Extra onderzoeksvraag:  

Te bepalen wat de concentratie van vluchtige organische oplosmiddelen is tijdens de 
 
 

spuitwerkzaamheden in de baai en na vrijgave van de ruimte na spuitwerkzaamheden 
in de baai. (deze deelvraag wordt in een apart rapport besproken) 
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2. Meetstrategie 
 
De metingen zijn uitgevoerd tijdens normale werkuitvoering. Bij een normale 
werkuitvoering wordt tijdens het schuren gewerkt met afgezogen handgereedschap en 
staat de centrale afzuiging in de vloer aan. Het spuiten wordt elektrostatisch uitgevoerd en 
ook tijdens het spuiten staat de centrale afzuiging in de vloer aan. 

Het toestel dat geheel gedecoreerd werd, was een Boeing 767 van de maatschappij 
Starair. De totale werkzaamheden, zijnde afbijten, schuren en spuiten, duurden enkele 
diensten. 
 
De vraag of het risico van gezondheidsschade voldoende voorkomen wordt, hangt ten 
eerste samen met het in acht nemen van de wettelijke grenswaarden van 
kankerverwekkende stoffen. Een wettelijke grenswaarde geldt als het uiterste 

blootstellingsniveau die niet overschreden mag worden. Maar ook wanneer het 
blootstellingsniveau van een stof beneden de wettelijke grenswaarde ligt, blijft het 

algemene uitgangspunt (voorkomen van schade aan de gezondheid van werknemers) van 
kracht. Inspanningen zijn verplicht om de blootstelling naar beneden te brengen, zo laag 
als technisch mogelijk is. Om een werksituatie als veilig te kunnen beoordelen, wordt in dit 
rapport 10 % van de grenswaarde gehanteerd (volgens ‘testing Compliance with 
occupational Exposure Limits for Airborne Substances’ van de NVVA). De resultaten 

worden weergegeven als een percentage van de (in dit rapport) gehanteerde grenswaarde 
van 10 µg/m3 voor chroom(VI)verbindingen (zie Bijlage 6: wettelijke grenswaarden van 
chroom(VI)). De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de wettelijke grenswaarde van 
chroom(VI) door de overheid verlaagd wordt naar 2 µg/m3. 
 
Stationaire metingen 

Met behulp van PAS (Personal Air Sampler) pompen is gedurende de 
schuurwerkzaamheden en de verfwerkzaamheden op acht vaste posities stationair 
gemeten volgens NEN 689. Vijf posities hiervan waren in de decobaai. De overige drie 
posities lagen net buiten de decobaai; één in het kantoor en twee in de lichtstraat. Op 

deze wijze kan een eventuele verontreiniging naar buiten in kaart gebracht worden. De 
precieze meetplekken zijn in bijlage 2 op een plattegrond aangegeven.  
Op dezelfde posities is ook direct na het stoppen van de werkzaamheden stationair 

gemeten. De meetset is met behulp van een statief op anderhalve meter hoogte geplaatst 
met de filterkop naar beneden. De minimale meettijd was 2 uur.  
 
Persoonsgebonden metingen 
De lucht in de directe ademzone van drie medewerkers is zowel bemonsterd tijdens het 
schuren als tijdens het spuiten. Hiervoor hebben deze medewerkers tijdens hun 
werkzaamheden een PAS pomp gedragen. De filterkop was naast de inlaat van de autoflow 

op hun rug gemonteerd. Op deze wijze kan een inschatting worden gemaakt van de 
concentratie chroom(VI) direct in de inlaatzone van de autoflow en kan een inschatting 
worden gemaakt van de doeltreffendheid van de afzuiging en het afgezogen 
handgereedschap. 
 

Urine monsters 

Dezelfde drie medewerkers hebben naast het dragen van de meetset ook aan het begin en 
aan het einde van hun shift een urinemonster ingeleverd. Zij hebben dit zowel voor en na 
de schuurwerkzaamheden als voor en na de verfspuitwerkzaamheden ingeleverd. Deze 
monsters zijn op chroom en kreatinine (als referentie stof) geanalyseerd. 
Deze gegevens kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van de persoonsgebonden 
metingen. Op deze wijze kan een inschatting worden gemaakt van de doeltreffendheid van 
de persoonlijke beschermingsmiddelen en of er tijdens de werkzaamheden blootstelling 

aan chromaten heeft plaatsgevonden bij de schuurders en de schilders. 
 
Omstandigheden tijdens de metingen in de lucht, algemeen 

De deur naar het gereedschappen magazijn en lockers was continu open. De deur naar de 
verfmengruimte en opslag was wel gesloten maar werd regelmatig geopend door vooral de 
bezoekers in de baai. De nooddeur van het materiaalmagazijn naar de lichtstraat, stond 
standaard op een kier d.m.v. een stop.  

Vuilnisbakken t.b.v. schuurpads / overalls en ander vuil gebruiksmateriaal stonden 
standaard open tijdens en na de werkzaamheden. Ze waren soms overvol. Het is 
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onduidelijk welke vuilnisbakken er gebruikt worden voor het gevaarlijk afval, in alle bakken 
is vervuild materiaal (vnl. PBM’s) aangetroffen. 
 

Medewerkers droegen allemaal hun witte tyvek overall, echter de wijze van dragen 
verschilde per medewerker. Slechts één medewerker had hem helemaal dicht en had zijn 
capuchon op. De overige medewerkers droegen hun capuchon niet en hielden de overall 
open (i.v.m. warmte). Als er een gesprek gevoerd moest worden dan werd het masker op 
de werkplek afgedaan. Niet alle medewerkers maakten gebruik van een auto-flow, wel 
gebruikte iedereen een volgelaatsmasker. 
 

Na afloop van de werkzaamheden werden de overalls, maskers, schuurmachines etc. op de 
werkplek zelf uit of afgedaan. Ook als een collega nog aan het schuren was. Bij pauzes 
werden de PBM’s, witte overalls op de werkplek zelf achter gelaten. Overalls lagen open en 
bloot, zodat de binnenkant ook vuil kon worden, maskers lagen met de gezichtszijde naar 

boven. Een enkeling had zijn eigen trui bij de werkplek liggen en trok deze in de pauze na 
het schuren weer aan. 

De schoenen werden niet afgenomen voordat de ruimte boven betreden werd. De 
medewerkers wasten wel hun handen. 
 
Tijdens de schuurwerkzaamheden was er regelmatig bezoek in de baai. Naast de 
dienstdoende DOO-er ook personen waarvan de identiteit onbekend was en onbekend was 
of zij in de decobaai aanwezig moesten zijn. Ze kwamen uit de naastgelegen baai of via de 
grote schuifdeur. Er werd door medewerkers in en uit gefietst. 

 
Schuren 
De schuurwerkzaamheden zijn gemeten op dinsdag 12 januari tussen 8.30 en 14.30 uur. 
In deze dienst vielen een koffiepauze en een lunchpauze (half uur tot drie kwartier).  
De medewerkers startten om 8.30 met schuren. Bij de start van de werkzaamheden is de 
centrale afzuiging in de vloer aangezet. Omdat deze blijkbaar tijd nodig heeft om op te 

starten was het in de baai tijdens het begin van de schuurwerkzaamheden erg stoffig. Pas 

na enkele tientallen minuten trok dit stof zichtbaar weg. Tijdens de metingen is de 767 
hoofdzakelijk aan de onderzijde van de romp en aan de vleugels geschuurd. Er werd door 
ongeveer 10 personen gelijktijdig aan het vliegtuig geschuurd. 
 
Drie schuurders hebben een persoonlijke PAS-pomp (Personal air sampler, foto: zie bijlage 
1) bij zich gedragen. Twee van de drie schuurders schuurden aan het vliegtuig; de cowling 

en onderzijde vleugel (verticaal en boven het hoofd). De derde schuurder had een 
onderdeel gedemonteerd en schuurde dit onderdeel op ongeveer 15 meter vanaf het 
vliegtuig horizontaal op een tafel. De schuurmachines waren allemaal van hetzelfde type 
(Dynabride excentrisch roterende schuurmachine, type nr. 59029) met afzuiging. Deze 
afzuiging was bij iedere schuurder aangesloten en stond aan. Alle drie de medewerkers 
droegen een autoflow volgelaatsmasker met P3 filter en een witte overall. Eén van de 
medewerkers droeg anti-trillingshandschoenen, de andere twee droegen geen 

handschoenen. 
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3. Resultaten 
 
Hieronder worden de meetresultaten van de stationaire -, persoonsgebonden - en van de 
urine metingen voor het schuren en voor het verf spuiten weergegeven. De waarde van de 
meting wordt gegeven en daarnaast wordt een vergelijk met de geldende grenswaarde 
gemaakt. 

3.1 Schuren 
Stationaire metingen 

Tijdens en na het schuren is er op alle meetpunten geen chroom(VI) aangetoond. De 
detectiegrens van de meting is 0,10 µg (per filter). 
 
Persoonsgebonden metingen 
Bij de persoonsgebonden metingen is er wel chroom aangetroffen. Bij de medewerker (A) 
die het onderdeel gedemonteerd had, is de hoogste waarde: 6,7 µg/m3 gemeten. Bij de 

medewerker (B) die verticaal aan de cowling stond te schuren is een waarde van 2,31 

µg/m3 gemeten. De meting van de medewerker die verticaal boven zijn hoofd aan het 
schuren was onder de detectiegrens. Dus twee van drie persoonsgebonden metingen laten 
een waarde zien die tussen 10 % van de grenswaarde en de grenswaarde in liggen. Bij de 
andere persoonsgebonden meting is er geen chroom(VI) aangetroffen.  
 
Urine monsters 

Van deze drie werknemers is bij het begin en einde van de shift een urine monster 
genomen. Bij alle drie de werknemers was de chroomconcentratie in de urine zowel aan 
het begin als aan het einde van de shift niet verhoogd (een concentratie boven de 10 µg/L 
wordt gezien als verhoogd).  
 
Stofmetingen 
De stofanalyses van de schuurmonsters zijn niet door het laboratorium uitgevoerd. 

Hierover zijn dus geen resultaten te geven. 

3.2 Verf spuiten 
Stationaire metingen 
De metingen tijdens het verf spuiten laten zien dat in de decobaai op diverse plekken de 
grenswaarde van chroom(VI) wordt overschreden. Dit is het geval voor de meetpunten; 
tussen vliegtuig en kantoor (15,1 µg/m3), in de equipmentruimte (22,1 µg/m3 ) en net 
buiten het kantoor op het bordes (45,5 µg/m3). In de verfmengruimte is de concentratie 
chroom(VI) 3,45 µg/m3 (tussen 10 % van de grenswaarde en de grenswaarde). Op de 
twee meetpunten in de lichtstraat buiten de decobaai en in het kantoor van de decobaai is 

chroom(VI) tijdens het verf spuiten aangetroffen onder de 10 % van de grenswaarde (2 x 
lichtstraat: 0,395 en 1,05 µg/m3.en in het kantoor: 0,547 µg/m3).  
Bij de metingen na het vrijgeven van de decobaai na het verfspuiten wordt op één 
meetpunt na geen chroom(VI) meer gedetecteerd. Alleen in de lichtstraat net buiten de 
verfmengruimte wordt nog chroom(VI) gemeten, 0,485 µg/m3 (onder de 10% van de 

grenswaarde). 

 
Persoonsgebonden metingen 
De drie persoonsgebonden metingen laten waarden zien die tussen 20 x de grenswaarde 
en 130 x de grenswaarde in liggen; 224, 341 en 1330 µg/m3. Dit zijn concentraties 
gemeten buiten de adembescherming. De concentratie is dus niet gelijk aan de 
blootstelling van de werknemer.  
 

Urinemonsters 
Bij alle drie de werknemers was de chroomconcentratie in de urine zowel aan het begin als 
aan het einde van de shift niet verhoogd. 
 
 
Stofmetingen 
Van de stationaire stof metingen tijdens en na het spuitproces zijn drie meetpunten boven 

de detectiegrens (tussen vliegtuig en kantoor, in de equipmentruimte en op het bordes net 
buiten het kantoor, allen tijdens het spuitproces). De rest van de stationaire stof metingen 
zijn onder de detectiegrens. 
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4. Conclusie  
 
Uit de metingen komt naar voren dat bij bepaalde taken er sprake is van een verhoogde 
concentratie chroom(VI) in de lucht. Bij het juiste gebruik van de persoonlijk 
beschermingsmiddelen is de inwendige blootstelling van de medewerkers aan chroom(VI) 
adequaat beheerst. Per onderzoeksvraag ziet de conclusie er als volgt uit: 

 
Wat is de concentratie van chroom(VI) en stof in de ademzone van de schuurder / spuiter 
(voor de adembescherming)?  
De concentraties van chroom(VI) in de ademzone van de schuurder is onder de 
grenswaarde (tussen 10% van de grenswaarde en de grenswaarde). 
De concentraties van chroom(VI) in de ademzone van de schilder is hoog (1 meting 100x 
grenswaarde). Chroomblootstelling heeft vooral een chronisch effect. Omdat er maar 

enkele dagen per jaar met chroom houdende verf gespoten wordt, is de jaargemiddelde 
blootstelling beneden de grenswaarde. Daarnaast moet natuurlijk ook rekening gehouden 

worden met de gebruikte adembescherming. 
 
Wat is de concentratie van chroom(VI) en totaal stof tijdens schuurwerkzaamheden en 
spuitwerkzaamheden in de decobaai en in de omliggende ruimtes? 
Tijdens het schuren is er geen chroom(VI) aantoonbaar op de stationaire meetplekken (in 

de decobaai en de aanliggende ruimtes).  
Tijdens het spuiten is er sprake van een grenswaarde overschrijding rondom vliegtuig, in 
de equipment ruimte en op het bordes voor het kantoor. Deze overschrijding vond plaats 
gedurende de twee uur van de meting.  
 
Er vindt vanuit de Deco baai tijdens het spuiten verontreiniging plaats naar de 

aangrenzende ruimtes. In de lichtstraat en kantoor zijn de gemeten concentraties < 10% 
van de grenswaarde.  
Dit zijn echter ruimtes waarin het deco-proces niet plaatsvindt. Er wordt hier geen 
chroom(VI) blootstelling verwacht, de medewerkers zijn niet beschermd en treffen geen 

adequate hygiënische maatregelen.  
De scheiding tussen het werkproces met chroom en de omgeving is onvoldoende, terwijl 
dit op basis van wetgeving wel verplicht is.  

Met de gevonden concentratie van 45,5 µg/m3 (gemiddeld over twee uur) net buiten het 
kantoor is er een gerede kans dat, als de deur regelmatig open gaat, er binnen in het 
kantoor blootstelling plaatsvindt. Deze 45,5 µg/m3 is een niet verwachte hoge concentratie 
op deze locatie.  
 
In de equipmentruimte en net buiten het kantoor wordt meer chroom(VI) aangetroffen dan 
op de meetplek tussen het vliegtuig en de kantoren. Dit betekent dat de concentratie aan 

chroom niet recht evenredig afneemt met de afstand tot het vliegtuig.  
 
Wat is de concentratie van chroom(VI) en totaal stof na vrijgave van de ruimte na 
afronding van de schuur- en na spuitwerkzaamheden in de baai en in de omliggende 
ruimtes?  

Na het schuren is er geen chroom VI aantoonbaar op de stationaire meetplekken (in o.a. 

de aanliggende ruimtes) tijdens en na het schuren (allen zijn onder detectiegrens). 
Na het spuiten is de Chroom(VI) concentratie overal onder de detectiegrens behalve in de 
lichtstraat net buiten de verfmengruimte ( < 10% grenswaarde). 
 
Is er bij de schuurders /spuiters een verhoogde concentratie chroom(VI) in de urine? 
M.a.w. is er een blootstelling aan chroom(VI) tijdens de werkzaamheden en zijn de huidige 
PBM’s afdoende? 

De urine monsters van zowel de schilders als schuurders zijn niet verhoogd. (geen 
meetbare inwendige blootstelling). Dit geeft aan dat de huidige beheersmaatregelen 
(afzuiging in de vloer, afgezogen handgereedschap en PBM’s) afdoende zijn.  
 
Algemene conclusies: 
Tijdens het spuitproces is er sprake van een verhoogde concentratie chroom(VI) in de 
decobaai. Medewerkers zijn hiertegen adequaat beschermd met PBM’s.  

Dit geeft aan dat zolang de medewerkers het spuit- en schuurwerk uitvoeren conform de 
afgesproken werkwijze er geen gezondheidsrisico is door blootstelling aan chroom.  
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Uit de observaties (zie voor een beschrijving van de observaties hoofdstuk 2 
meetstrategie) is gebleken dat zowel tijdens het schuurproces als tijdens het spuitproces 
niet iedere medewerker altijd volgens WPI werkt en op een juiste manier gebruik maakt 

van de PBM’s. Bij onjuiste werkuitvoering en onjuist gebruik van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen kan er een hoge blootstelling aan chroom VI optreden. 
 
Mensen die ‘even’ de Deco baai betreden, en dit onbeschermd doen, kunnen blootgesteld 
worden aan chroom(VI). Omdat de tijdsduur van blootstelling beperkt is, zal ook hierbij 
geen noemenswaardige kans op het optreden van gezondheidsschade te verwachten zijn. 
Wel betekent dit een ongewenste en onnodige blootstelling aan kankerverwekkende 

stoffen.  
 
Extra onderzoeksvraag:  
Te bepalen wat de concentratie van vluchtige organische oplosmiddelen is tijdens de 

spuitwerkzaamheden in de baai en na vrijgave van de ruimte na spuitwerkzaamheden in 
de baai. (deze deelvraag wordt in een apart rapport besproken) 

 
Risico inschatting blootstelling aan chroom(VI) in de decobaai  
Op basis van de meetresultaten kan een inschatting van de blootstelling over de afgelopen 
jaren worden gemaakt. De huidige werkwijze wordt sinds 2000 gehanteerd.  
 
Uit de metingen blijkt dat tijdens het schuren in de decobaai geen hoge concentraties 
chroom(VI) aanwezig zijn. Tijdens het verspuiten van de chroomhoudende verf zijn er wel 

tijdelijk hoge concentraties chroom(VI) in de decobaai aanwezig. De urinemetingen laten 
zien dat de genomen maatregelen (centrale afzuiging in de vloer en afgezogen 
handgereedschap) en de gekozen PBM’s (witte overall, handschoenen en autoflow P3 
volgelaatsmasker) bij juist gebruik een adequate bescherming bieden. De medewerkers 
die volgens de voorschriften hebben gewerkt, lopen dus geen verhoogd risico op 
gezondheidsschade door de opgenomen dosis chroom(VI). De kans op gezondheidsschade 

door blootstelling aan chroom(VI) is dan ook zeer gering of nihil. Echter wie structureel 

afwijkend van de voorschriften gewerkt heeft, loopt wel een verhoogd risico op 
gezondheidsschade door blootstelling aan chroom(VI).  
 
Iedereen die niet of niet goed beschermd tijdens of net na het verfspuiten in de decobaai 
aanwezig is, kan tijdelijk blootgesteld zijn aan (hoge) concentraties chroom(VI).  
Omdat de blootstellingsduur kort is, zal de kans op gezondheidsschade gering zijn. De 

blootstelling aan deze kankerverwekkende stof is ongewenst en onnodig en moet daarom 
voorkomen worden.  
 
Risico inschatting blootstelling aan chroom(VI) buiten de decobaai 
De Arbowetgeving vereist dat blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk 
uitgebannen of geminimaliseerd wordt. Indien werken met kankerverwekkende stoffen 
plaats moet vinden, zal dit in een volledig beheerst werkproces moeten gebeuren, om de 

gezondheid van de medewerkers te beschermen. Onderdeel van de risicobeheersing is het 

voorkomen van verontreiniging met kankerverwekkende stoffen buiten de gemarkeerde 
blootgestelde zone (schoon/vuil scheiding).  
Uit de metingen blijkt dat tijdens het verfproces er vervuiling richting het kantoor en de 
lichtstraat plaatsvindt. Dit als gevolg van het regelmatig openen van de deuren tijdens het 
verfspuiten. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op andere plekken dan waar het 
proces wordt uitgevoerd is een afwijking van de wettelijke eisen rond omgang met 

kankerverwekkende stoffen. 
 
De gevonden waarde net binnen het kantoor is 5% van de grenswaarde. Dit is een 
indicatie dat de medewerkers in het kantoor tijdens het verfspuitproces blootgesteld 
kunnen zijn aan lage concentraties chroom(VI). De combinatie van de tijdsduur van het 
spuitproces en de tijdsduur dat een medewerker in het kantoor aanwezig is zorgt voor een 

blootstellingstijd van tientallen minuten. Dit samen met de waarde van 4 – 10 % van de 
grenswaarde zorgt voor een laag risico, maar is een afwijking van de wettelijke 
voorschriften.  

 
De gevonden waarden in de lichtstraat, net buiten de decobaai waren 4 -10% van de 
grenswaarde. Dit is een indicatie dat een medewerker die tijdens het verfspuitproces in de 
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lichtstraat ten hoogte van de decobaai aanwezig is, blootgesteld kan zijn aan lage 
concentraties chroom(VI). De combinatie van de tijdsduur van het spuitproces en de 
tijdsduur dat een medewerker ter hoogte van de decobaai in de lichtstraat aanwezig is 

zorgt voor een blootstellingstijd van enkele seconden tot minuten. Dit samen met de 
waarde van 4 – 10 % van de grenswaarde zorgt voor een zeer laag risico. Ook hier 
betekent het dat de scheiding van de verontreinigde zone met de algemene werkomgeving 
niet conform voorschriften gerealiseerd is.   
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5. Aanbevelingen 
 
Omdat recent bekend is geworden dat per 1 juli de decobaai sluit, zijn de aanbevelingen 
gericht op het nog tijdelijk (3 maanden) uitvoeren van werkzaamheden in de decobaai. 
Zowel voor de schuur- en decoreerwerkzaamheden als voor de AOG (aircraft on ground) 
werkzaamheden in de decobaai worden aanbevelingen gegeven. Omdat de 

werkzaamheden nog een relatief korte periode worden uitgevoerd, worden grote 
aanpassingen niet meer aanbevolen. Zo wordt bijvoorbeeld een verbouwing voor een 
goede vuil/schoonscheiding niet meer aanbevolen. Daarvoor in de plaats wordt aanbevolen 
om met de huidige middelen zo goed mogelijk een vuil/schoonscheiding te creëren.  
Hiernaast wordt aanbevolen welke mogelijke blootstellingen in het verleden 
gedocumenteerd moeten worden. 
  

Aanbevelingen voor het werkproces gedurende de komende drie maanden: 
- Tijdens het proces mogen alleen de medewerkers (uitgerust met de benodigde 

PBM’s) die werken aan het vliegtuig in de baai aanwezig zijn, anderen mogen niet 
in de baai zijn. Equipmentruimte en verfmengruimte worden als de baai 
beschouwd. De baai wordt afgesloten voor toegang voor alle andere personen. 
 

Gebruik de juiste middelen op de juiste wijze: 

- Zorg dat de afzuiging tijdig (minimaal 30 minuten voor aanvang werkzaamheden) 
wordt aangezet. Deze moet eerst op toeren komen. 

- Schuur gedemonteerde onderdelen dicht (onder het vliegtuig) bij de afzuiging.  
- Maak na afloop van de werkzaamheden altijd het equipment schoon, alvorens het 

op te bergen. (beschrijf dit in het WPI)  
- Verfspuiten (chroomhoudende) mag alleen uitgevoerd worden met 

volgelaatsmasker met AP3 filter met autoflow. Alleen een volgelaatsmasker met 
AP3 filter beschermt niet voldoende. Daarnaast moet de spuiter zich zo 
positioneren dat hij en zijn collega’s zo min mogelijk in de verfnevel staan. 
(beschrijf dit in het WPI) 

 
Vermijd onnodige blootstelling (onnodig is: buiten de decobaai en na afloop van de 
werkzaamheden in de decobaai)  

- Tijdens schuur- of verf spuit werkzaamheden moeten de deuren naar de 
aanpandige ruimten gesloten blijven, ook die naar het kantoor. 

- Zorg voor een tijdelijke vuil /schoon scheiding met daaraan gekoppeld een protocol 
hoe hiermee om te gaan. Onderdeel hiervan is het verbieden van verontreinigde 
witte overalls in het kantoor. (beschrijf dit in het WPI) 

- Maak na afloop van de werkzaamheden altijd het gebruikte materieel (manliften, 
bordessen enz.) nat schoon. (beschrijf dit in het WPI) 

 
Controleer of de medewerkers volgens afspraken werken. 

- Bespreek de observaties in bijlage 7 tijdens het werkoverleg. Let hierbij vooral op 
de observaties waardoor een secondaire blootstelling kan plaatsvinden. 
(bijvoorbeeld door stoffig materieel ergens op te bergen of bijv. een trui op de 

werkplek te laten liggen en deze in de pauze aan te doen). 

- Bespreek tijdens de kick off meeting van ieder project de veiligheidsafspraken. 
- Controleer regelmatig of de medewerkers volgens de veiligheidsafspraken en WPI’s 

werken. (tenminste dagelijks een VOR). Neem maatregelen indien men niet 
volgens voorschriften werkt.  

 
Aanbevelingen voor andere werkzaamheden in de decobaai 
Bij AOG werkzaamheden in de decobaai gedurende de komende drie maanden moet de 

decobaai aan de volgende eisen voldoen: 
- De vloer en het te gebruiken materieel (trappen, manliften, bordessen e.d.) moet 

nat schoongemaakt zijn. 
- Deco materieel dat niet is schoongemaakt mag niet gebruikt worden. 

 
Aanbevelingen voor een nieuwe bestemming van de decobaai 
Voordat de decobaai een nieuwe bestemming krijgt moet er een MOC (management of 

change) worden uitgevoerd, waarbij de risico’s in kaart gebracht moeten worden. 
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In ieder geval moet de baai grondig worden gereinigd. Denk hierbij aan: 
- verfresten op de vloer, 
- oud stof op de horizontale delen van de baai, de equipmentruimte en de 

verfmengruimte,  
- stof in de ventilatiekanalen,  
- het equipment met verfresten en opgehoopt stof, 
- de kantoren en de lichtstraat.  

 
Aanbevelingen voor registratie van mogelijke blootstelling in het verleden:  
Maak een deco register van werkzaamheden waarbij chroom(VI) blootstelling mogelijk is. 

Koppel hieraan de medewerkers die de werkzaamheden hebben uitgevoerd. 
Naast het bijhouden van de medewerkers die blootgesteld zijn aan het primaire proces is 
het verstandig om ook een aantekening te maken van de medewerkers die werkzaam zijn 
op het Deco-kantoor en de medewerkers die beroepshalve tijdens het verfspuit proces in 

de Deco baai aanwezig waren (bijvoorbeeld een schoonmaker). 
 

Omdat in de lichtstraat slechts een zeer laag risico wordt gelopen is registratie van 
aanwezige medewerkers hier niet noodzakelijk.  
 
 
  



  

15 
Ak/1653039/bd 

Metingen januari 2016 

 

Bijlage 1. Werkwijze 
 
Opzet en locatie van de metingen 
 
In dit onderzoek is de gemiddelde concentratie chroom(VI) en stof in de lucht bepaald.  

De metingen zijn uitgevoerd tijdens het schuren en tijdens het verspuiten van de verf. 
Daarnaast zijn metingen uitgevoerd gedurende 2 uur na het vrijgeven van de baai na de 
schuurwerkzaamheden en na de spuitwerkzaamheden. Uitgangspunt is dat de baai dan vrij 
is van verontreinigingen.  
De metingen tijdens en na het schuren zijn uitgevoerd op 12 januari en 13 januari 2016. 
De metingen tijdens en na het spuiten zijn uitgevoerd op 15 en 18 januari 2016. 
 

 
Monstername en analyse, gebruikte meetapparatuur 
 
Chroom(VI) en totaal stof is in de ademzone bemonsterd met behulp van een luchtpomp 
(debiet 2000 ml/min). In dit geval is de ademzone op de rug naast de inlaat van de 
autoflow. Naast deze persoonsgebonden metingen zijn er vijf stationaire metingen 
uitgevoerd. De meetapparatuur en de analyses zijn geleverd door een daarvoor specifiek 

uitgerust laboratorium. De aangezogen lucht is geleid over een kwartsvezelfilter. Deze 
filters zijn allereerst gravimetrisch geanalyseerd (weging) op het aanwezige stof. Daarna 
zijn ze spectrofotometrisch geanalyseerd volgens NIOSH methode 7600. 
 
Medium   PVC filter (25 mm) 
Flow  2 liter/minuut 

Meetkop  respirabel stof cycloon SKC HD (< 5 µm diameter) 
Detectiegrens analyse  0,100 µg chroom(VI) 

Detectie grens stof 0,05 µg stof 
 

 
 
Fig. 3. Meetapparatuur voor monstername  
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Bijlage 2. Plattegrond meetpunten 
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Bijlage 3. Stationaire en persoonsgebonden metingen tijdens het schuren 
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Bijlage 4. Stationaire en persoonsgebonden metingen tijdens het spuiten 
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Bijlage 5. Biologische monitoring 
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Bijlage 7. Overige observaties tijdens de metingen 
 
 
Organisatie 

 Er zijn ook niet-ATEX hoogwerkers in de baai aanwezig, waarschijnlijk vanuit een 
andere baai. 

 De ingehuurde partij die de stofzuigerfilters onderhoudt, droeg de PBM’s die door 
KLM verschaft zijn. De filters van de stofzuigers werden niet vervangen maar 
uitgeklopt. Bij navraag bleek dat ze opdracht gekregen hadden om de filters 1 x 
per 3 onderhoudsbeurten te vervangen. De vervanging (nu: uitkloppen) van een 

filter gebeurt vaak niet tijdig. Volgens de onderhoudsmedewerkers zou een 
vervanging na ongeveer 40/50 draaiuren nodig zijn. Vaak komt het voor dat er na 

180 uren pas vervangen (of uitgeklopt wordt).  
 De handling van de oneindige zak ging ook niet zoals uitgedacht. De zak werd 

doorgeschoven, losgesneden, opzij gezet en toen werd de onderzijde 
dichtgebonden en als laatste werd het volle gedeelte dichtgebonden. (Juiste 
werkwijze: Zak verlengen,2 x tie-wrap aanbrengen, zak tussen de tie-wraps 

lossnijden. Zo blijft de machine altijd gesloten)  
 
Techniek 

 De meeste hoogwerkers zijn ATEX uitgevoerd. De vloer is echter dusdanig met verf 
bedekt dat deze isolerend is. Wanneer de aarding van de hoogwerker bij een put of 
blank stukje komt, kan hij vonken. (Tijdens het gesprek is er een ander type 
aarding aangebracht, waarmee de kans dat dit plaatsvindt kleiner is.) 

 De hoogwerkers worden erg vuil, ze piepen en kraken snel, er is hierdoor extra 
onderhoud nodig. De monteur van de hoogwerker schat dat de levensduur 33% 
(van plm. 12 naar 8 jaar) bekort is. Hij vertelde dat in andere spuitcabines (bij 

andere bedrijven) de hoogwerkers ingepakt worden.  
 Normaal gesproken zijn er voor geaard materieel aardingspunten op de 

werkplekken, voor het geval dat de andere aarding niet werkt (vuil op grond 

o.i.d.). Deze ontbreken in de baai. 
 
Gedrag 

 Medewerkers zitten / staan op de hekken van de schaarhoogwerkers omdat deze 
door de vorm van het vliegtuig niet hoger kon in deze positie. Door de hoogwerker 
een stukje te verrijden, zou dit probleem opgelost zijn. (ook waren niet alle 
hoogwerkers in gebruik, dus er was ruimte om een extra hoogwerker te pakken.) 

 Er stond iemand op een tafel met wielen te werken. 
 Er was een rokende persoon (uit de andere baai waarschijnlijk) in de hoek van de 

baai, achter de laadplek van de hoogwerker. 
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1. Inleiding 

 
Achtergrond 

In de plaatwerkerij worden vliegtuigonderdelen ter reparatie mechanisch bewerkt 
(plaatwerk). Het plaatwerk bestaat uit aluminium delen die meestal bewerkt zijn met een 
primer, topcoat, of verf. Daarnaast kunnen de aluminium delen ook resten van lijm 

bevatten. Voor het bewerken van deze onderdelen worden verschillende gereedschappen 
gebruikt. Samen met TNO is een aantal jaren geleden voor de haakse schuurtol een 
afzuigsysteem ontwikkeld dat op het gereedschap gemonteerd kan worden. Dit is 
beschreven in rapport TNO-prestatietoets. Bij het bewerken van het aluminium komt stof 
vrij. Afhankelijk van het product waarmee het aluminium is bewerkt is het stof chroom (VI) 
houdend. Chroom (VI) is een kankerverwekkende stof.  

 

Stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte. Grotere stofdeeltjes slaan bij inademing 
neer in neus en keel. Deze deeltjes zijn vooral bij sterke lichtinval goed te zien. Kleinere 
deeltjes zijn onzichtbaar en dringen door tot in de longen. De kleinere deeltjes die tot in de 
longen doordringen noemt men het respirabel stof. Dit is de fractie van het stof die tijdens 
dit onderzoek gemeten is. Chroomdeeltjes in het stof in de lucht zullen immers via de 
longen in het lichaam komen.  

Voor respirabel stof zelf is er geen huidige publieke grenswaarde vastgesteld. Voor veel 
stoffen, waaronder respirabel stof, zijn in 2007 de landelijke grenswaarden vervallen. Voor 

respirabel stof was de grenswaarde 5 mg/m3 (5000 µg/m3). Hiervoor in de plaats moeten 

bedrijven, indien relevant, zelf een bedrijfsnorm vaststellen. In dit geval is het vooral van 
belang hoeveel chroom of andere schadelijke bestanddelen de stofdeeltjes bevatten, 
omdat deze het meest kritisch zijn voor het beoordelen van de kans op 

gezondheidsschade. Voor chroom (VI) gelden er verschillende grenswaarden. Zo is er een 
grenswaarde voor oplosbare chroom (VI) verbindingen en een grenswaarde voor 
onoplosbare chroom (VI) verbindingen. Daarnaast is er voor een aantal specifieke 

verbindingen ook een grenswaarde opgesteld, bijvoorbeeld voor strontiumchromaat. 
Momenteel werkt de overheid aan een voorstel voor een scherpere grenswaarde, waarbij 
er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen oplosbaar en onoplosbaar (in water). De 

verwachting is dat deze grenswaarde 1 µg/m3 zal worden en dus op 10 % van de huidige 

geldende grenswaarden zal liggen. 

Doelstelling  
In opdracht van de werkgroep Chromaten zijn er stofmetingen in de plaatwerkerij 
uitgevoerd. Deze stofmetingen geven een indicatie van de hoeveelheid stof die bij de 

diverse bewerkingen vrij komt in de lucht. Op basis van de samenstelling van de bewerkte 
primer, wordt een inschatting gemaakt van de blootstelling aan chroom (VI). Het 

onderzoek is bedoeld om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

 Hoeveel respirabel stof komt in de lucht vrij bij de bewerkingen in de plaatwerkerij met 
de verschillende gereedschappen?  

 Wat is de invloed van het door TNO ontwikkelde afzuigsysteem op de hoeveelheid 
respirabel stof dat in de lucht vrijkomt?  

 Wat is de invloed van het afzuigen met een slang vanuit het centrale afzuigsysteem of 
vanuit een stofzuiger op de hoeveelheid respirabel stof dat in de lucht vrijkomt?  

 Wat is de invloed van het soort te bewerken materiaal/oppervlak op de hoeveelheid 
respirabel stof dat in de lucht vrijkomt?  

 Wat is de invloed van de afvoergaatjes in de schuurpads en schuurschijfjes op de 
hoeveelheid respirabel stof dat in de lucht vrijkomt? 

 Hoe hoog is de chroom (VI) concentratie in de lucht per bewerking? (Inschatting op 
basis van de hoeveelheid respirabel stof concentratie in de lucht)  

 Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten gebruikt worden door 

plaatwerkers bij stof producerende werkzaamheden? 
 Hoe groot is het risico voor de gezondheid door blootstelling aan chroom (VI) bij een 

plaatwerker? 
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2. Meetmethoden 

 
Op woensdag 1 juni 2016 zijn er in een proefopstelling in de plaatwerkerij van H10 diverse 
werkzaamheden uitgevoerd. Met behulp van een Dusttrack pro is er per werkzaamheid 
gedurende één minuut het respirabel stof op ongeveer 30 cm afstand (tussen de 
bewerking en de medewerker) gemeten. Bijlage 2 bevat de foto’s van de diverse 
bewerkingen. 
 

Op maandag 6 juni 2016 zijn er in dezelfde proefopstelling in de plaatwerkerij van H10 
werkzaamheden uitgevoerd met schuurpads met afvoergaatjes en schuurpads / schijfjes 
zonder afvoergaatjes. De metingen zijn op dezelfde wijze uitgevoerd als de metingen van 
1 juni. Echter de metingen van 6 juni zijn in drievoud uitgevoerd. Dit betekent dat iedere 
meting driemaal op dezelfde wijze is uitgevoerd. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van 

de meting vergroot. 

 
Op maandag 5 september 2016 zijn er in dezelfde proefopstelling in de plaatwerkerij van 
H10 werkzaamheden uitgevoerd. Metingen zijn uitgevoerd tijdens de werkzaamheden die 
op 1 juni in enkelvoud zijn uitgevoerd en waarbij matig tot veel stof vrijkwam. Daarnaast 
zijn een drietal nieuwe afzuighulpstukken en een prototype van scotch brite getest. Tijdens 
het testen van deze middelen zijn ook stofmetingen uitgevoerd. Alle metingen zijn op 
dezelfde wijze uitgevoerd als de metingen van 1 juni. Daarnaast zijn alle metingen in 

drievoud uitgevoerd. 
 
Bij stof metingen wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen inhaleerbaar en 
respirabel stof. Inhaleerbaar stof bestaat uit grotere stofdeeltjes die na inademing in de 
bovenste luchtwegen achterblijven. Respirabel stof is het stof dat kan doordringen in de 
longblaasjes.  

 

Om een extrapolatie te maken van de concentratie respirabel stof in de lucht naar de 
concentratie chroom (VI) in de lucht is gebruik gemaakt van de informatie gegeven op het 
Material Safety Data Sheet (MSDS) van de groene primer: Fluid Resistant Epoxy Primer 
10P4-2NF (productcode 10P4-2NF) + Fluid Resistand Epoxy primer EC-117 Hardener 
(productcode EC-117). 
De extrapolatie is een theoretische inschatting waarbij voor een zogenaamde worst case 

(slechtste situatie) benadering is gekozen. Hierbij wordt er allereerst van uitgegaan dat al 
het respirabele stof afkomstig is van de primer. In praktijk zal dit stof ook deeltjes van het 
aluminium en van het equipment bevatten.  
De tweede aanname betreft het percentage strontiumchromaat in de opgedroogde primer. 
Hiervoor wordt de informatie uit rubriek 3 van het MSDS gebruikt. Het MSDS geeft aan dat 
de primer voor maximaal 25 % (7-25 %) bestaat uit strontiumchromaat. Van de overige 
bestanddelen is maximaal 50 % hars. De rest van de bestanden zijn allemaal vluchtige 

vloeistoffen. Deze zullen bij het opdrogen van de primer vrijwel volledig verdampen. Dit 
betekent dat de opgedroogde primer voor maximaal één derde deel (33%) uit 
strontiumchromaat bestaat. Op basis van deze twee aannames is dus maximaal 33 % van 
het respirabel stof strontiumchromaat.  
Strontiumchromaat ((SrCrO4: atoommassa 187,61) bestaat uit strontium (atoommassa 
87,62) en chromaat (CrO4). Het chromaat bestaat uit 1 atoom chroom (Cr, atoommassa 
51,996) en uit 4 atomen zuurstof (O, atoommassa 15,999). Op basis van atoommassa’s 

bestaat strontiumchromaat uit ongeveer 25 % chroom (VI)). 
Voor strontiumchromaat geldt een wettelijke grenswaarde van 10 µg /m3 TGG-15 min als 
Cr (VI).  
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Bovenstaande wordt schematisch weergegeven in onderstaande tabel: 
 
Tabel 1: Schematische weergave van de inschatting van het gehalte Chroom (VI) in het 
respirabele stof. 

Aanname Omrekenfactor 

Stap 1: 
Worst case: Al het respirable stof is afkomstig van de primer 

100 % 

Stap 2: 
Worst case: Op basis van de informatie uit het MSDS bestaat de 

opgedroogde primer maximaal voor 33 % uit strontiumchromaat (en 
66% epoxy) 

 
33 % 

Stap 3: 
Strontiumchromaat (SrCrO4: atoommassa 203,612) bestaat op basis 

van atoommassa’s uit 25 % Cr: atoommassa 51,996). 

25 % 

  

Conclusie: 
Het vrijgekomen respirabele stof bestaat voor maximaal 8 % uit Cr 

(VI) 

8 % 
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3. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 
Op basis van de metingen kunnen de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 
 
 Hoeveel respirabel stof in de lucht komt vrij bij de bewerkingen in de 

plaatwerkerij met de verschillende gereedschappen?  

 
De hoeveelheid respirabel stof in de lucht is in de tabellen in Bijlage 1 te lezen. Er zijn 
bewerkingen die duidelijk meer respirabel stof produceren. Dit zijn: slijpen/snijden, 
schuren met scotch brite en de corrosie borstel. Tijdens het slijpen/snijden en het schuren 
met scotch brite wordt tijdens de pieken ook de oude (geldig tot 2007) grenswaarde voor 
respirabel stof overschreden. Afzuiging tijdens deze bewerkingen zorgt voor een flinke 

daling in de stof concentratie. Bij de bewerking met de corrosie borstel was de respirabel 

stof concentratie in de lucht bij het op halve toeren werken van de schuurtol veel hoger 
dan bij het op volle toeren werken van het apparaat. Dit is een (nog) niet te verklaren 
observatie. De verwachting is dat bij een lager aantal omwentelingen de stofproductie 
verminderd zou zijn.  
 
 Wat is de invloed van het door TNO ontwikkelde afzuigsysteem op de 

hoeveelheid respirabel stof dat in de lucht vrijkomt?  
 
Tabel 3 (Bijlage 1) laat zien dat bij gebruik van het door TNO ontwikkelde afzuigsysteem er 
weinig tot geen extra respirabel stof in de ademzone van de medewerker gemeten wordt. 
(vergeleken met de 0-meting is er geen groot verschil). Wel wordt in de blast van het 
equipment (meestal is dat de positie recht tegenover de bediener van het equipment) een 
verhoging van het respirabel stof gemeten. Hieruit is te concluderen dat het afzuigsysteem 

goed werkt, maar dat afhankelijk van de positie ten opzichte van het equipment er wel een 
geringe verhoging van de concentratie in de lucht kan plaatsvinden. 
 
 Wat is de invloed van het afzuigen met een slang vanuit het centrale 

afzuigsysteem of vanuit een stofzuiger op de hoeveelheid respirabel stof dat 
in de lucht vrijkomt?  

 

Het afzuigen van het stof met een slang naast de bewerking zorgt voor een duidelijke 
reductie in de stofconcentratie in de lucht. Het maakt niet uit of de slang is aangesloten op 
het centrale afzuigsysteem in H10 of op een mobiele stofzuiger. Hierbij er van uit gaande 
dat de stofzuiger goed functioneert en geen volle filters heeft. Daarnaast laten de 
metingen geen duidelijk verschil zien tussen de verschillende afzuigmethodes: direct op 
het apparaat of met een slang direct naast de bewerking. Bij de keuze tussen het werken 

met het centrale afzuigsysteem of het werken met een stofzuiger moet de extra handeling 

in het afvoerproces (het feit dat een stofzuiger periodiek geleegd moet worden en dus een 
potentiele bloostellingsbron is voor de persoon die dit uitvoert) wel worden meegenomen. 
Hieruit volgt dat afzuiging met behulp van het centrale afzuigsysteem de voorkeur heeft. 
 
 Wat is de invloed van het soort te bewerken materiaal/oppervlak op de 

hoeveelheid respirabel stof dat in de lucht vrijkomt?  

 
De hoeveelheid respirabel stof wordt mede bepaald door het materiaal dat op het 
aluminium aanwezig is. De groene primer levert meer stof op dan onbehandeld materiaal 
of de witte topcoating. Tijdens de metingen viel op dat er pieken in de concentratie in de 
lucht waren op het moment dat delen geschuurd werden waar (zichtbaar) schuurstof op 
lag. 
 

 Wat is de invloed van de afvoergaatjes in de schuurpads en schuurschijfjes op 

de hoeveelheid respirabel stof dat in de lucht vrijkomt? 
 
Er is geen duidelijk verschil zichtbaar in de hoeveelheid respirabel stof dat vrij komt bij 
afzuiging met gaatjes in de schuurpads en afzuiging zonder gaatjes in de schuurpads. Wel 
is er een verhoging zichtbaar bij het schuren zonder afzuiging indien er gaatjes in de 

schuurpads aanwezig zijn. Dit is een nog niet goed te verklaren observatie. Mogelijk kan 
het stof via de gaatjes vrij komen. Ook bij de scotch brite is er geen duidelijk verschil 
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zichtbaar in de hoeveelheid respirabel stof dat vrijkomt door het prototype of het originele 
type scotch brite. Mogelijk dat de gaatjes toch snel verstopt raken waardoor de extra 
afzuiging te niet wordt gedaan. 
 

 Hoe hoog is de chroom (VI) concentratie in de lucht per bewerking?  
 
Op basis van de theoretische inschatting zoals weergegeven in hoofdstuk 2: Meet-
methoden is de chroom (VI) concentratie in onderstaande tabel per bewerking 
aangegeven. Hierbij is het, door de bewerking vrijgekomen, respirabele stof berekend door 
de gemeten concentratie te verminderen met de achtergrond concentratie (0-meting). 
Daarna is de chroom (VI) concentratie in de lucht berekend op basis van de concentratie 

vrijgekomen respirabel stof en de omrekenfactor 0,125. 
 
Tabel 2: Inschatting van chroom (VI) concentraties in de lucht per bewerking, met en 

zonder afzuiging. 

Bewerking Afzuiging 

(J/N) 
Gemeten 

respirabel stof 
in de lucht 

(µg/m3) 

Vrijgekomen 
respirabel stof in 

de lucht (µg/m3) A 

Geschatte 
Chroom VI conc. 

in de lucht 
(µg/m3) B 

Schuren met 

schuurtol 

J     12.6* ± 0 ± 0 

Schuurband J   135***    5 0.62 

Scotch brite 
bewerking 

J       4*** ± 0 ± 0 

Slijpen/snijden J   55*   16 2 

Boren J   53*   14 1.75 

Corrosie 

borstelen 

J   53*   14 1.75 

     

Boren N    66*   27 3.38 

Schuurband N     135*** 129 16.13 

Schuren met 
schuurtol 

N 1217* 1178 147.25 

Slijpen/ snijden N   2037*** 2036 254.5 

Scotch brite 
bewerking 

N   1744*** 1738 217.25 

Corrosie 
borstelen 

N   896*  857 107.13 

Toelichting tabel 1:  
    *: Meetwaarde (enkelvoudige meting) afkomstig uit tabel 3 (zie bijlage 1). 
  **:  Waarde (gemiddelde van 3 metingen) afkomstig uit tabel 4 (zie bijlage 1). 
  ***:  Waarde (gemiddelde van 3 metingen) afkomstig uit tabel 5 (zie bijlage 1). 
 A:  Vrijgekomen respirabel stof = gemeten respirabel stof min de achtergrond  
 concentratie respirabel stof. 
B:  Omrekenfactor respirabel stof naar chroom (VI) is 0,125 (8 %). 

: X < 10% van de grenswaarde (10 µg/m3 ) 

: 10% van de grenswaarde (10 µg/m3 ) < X < de grenswaarde (10 µg/m3 

: X > de grenswaarde (10 µg/m3 ) 

 : X > 10 X de grenswaarde (10 µg/m3 ) 

 
Ter vergelijk worden hieronder de testresultaten weergegeven uit de TNO prestatietoets. 
Bij deze toets zijn metingen verricht tijdens het schuren met een haakse slijper met 

afzuiging en zonder afzuiging. Hierbij is alleen de concentratie chroom (VI) in de lucht 
gemeten (stofmetingen zijn niet uitgevoerd). 

Bij de bewerkingen zonder afzuiging lagen de meetwaarden tussen de 10-98 µg/m3 

chroom (VI). Bij de bewerkingen met afzuiging lagen de meetwaarden tussen de 

detectiegrens (0,14) en 0,59 µg/m3 chroom (VI). 

Als deze TNO waarden worden vergeleken met de in dit rapport geschatte worst case 
chroom (VI) waarde dan is zichtbaar dat de hier geschatte worst case waarde (van het 
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schuren met schuurtol) een factor 1,5 x - 15 x hoger is dan de door TNO gemeten 
waarden. 
 
 Welke PBM’s moeten gebruikt worden door plaatwerkers bij stof 

producerende werkzaamheden? 
 
Deze vraag wordt in het hoofdstuk Aanbevelingen beantwoord. 
 
 
 Hoe groot is het risico op blootstelling aan chroom (VI) van een plaatwerker? 
 

Risico inschatting chroom (VI)blootstelling bij mechanisch bewerkingen zonder 
afzuiging: 
Bij het werken zonder afzuiging is het risico op blootstelling aan chroom (VI) reëel. Ook op 

enige afstand van de werkzaamheden is blootstelling aan chroom (VI) reëel. Belangrijk 
voor de totale risicobeoordeling is hoe lang er onder deze omstandigheden gewerkt wordt. 
Inschatting is dat de blootstelling doorgaans een samenspel is van werken onder goede en 

minder goede omstandigheden. Een blootstellingsduur van 15 – 30 minuten in de minder 
goede omstandigheden op een dag kan optreden. Blootstelling boven de grenswaarde (10 
µg/m3 TTG 15 min) is daardoor te verwachten als er geen goede beschermende middelen 
gebruikt worden.  
Daarnaast wordt door het ontbreken van afzuiging de omgeving verontreinigd. 
Medewerkers die na de werkzaamheden in de omgeving werken, kunnen onbewust chroom 
(VI) houdend stof opwervelen en inademen. Dus zowel voor de medewerker als voor de 

medewerkers in de directe omgeving én zowel tijdens als na de werkzaamheden is 
blootstelling aan chroom(VI) reëel. 
 
Risico inschatting van chroom (VI) blootstelling bij mechanisch bewerkingen met 

afzuiging: 
Indien er gewerkt wordt met afzuiging is het risico op blootstelling via de inademing klein. 
Echter ook met afzuiging komt er een kleine hoeveelheid chroom (VI) in de lucht vrij. 

Daarnaast kan opname ook via huidcontact verlopen. Afzuiging alleen is dus niet afdoende 
om het risico te minimaliseren.  
 
Op basis van de onderstaande inschatting van de Gezondheidsraad (Conceptrapport 2015) 
kan het werken met chromaten worden ingeschaald in de KLM Risk Matrix:  

De commissie concludeert dat alle chroom VI-verbindingen carcinogene stoffen zijn 

en dat hieraan stochastisch genotoxische werkingsmechanismen ten grondslag 
liggen. Gebaseerd op humane gegevens schat de commissie de extra kans op 
kanker voor chroom VI-verbindingen op:  

 4 x 10-5 bij 40 jaar beroepsmatige blootstelling aan 0,01 μg/ m3  

 en 4 x 10-3 bij 40 jaar beroepsmatige blootstelling aan 1 μg/ m3.  

 
Bij het werken zonder afzuiging en de voorgeschreven PBM’s zal de blootstelling voor de 
medewerker hoog zijn. Op basis van de worst case inschatting zal de blootstelling tussen 
100 μg/m3 en 200 μg/m3 bedragen. Hiermee wordt de publieke grenswaarde van 10 μg/m3 

(tgg 15 min) ruim (10 tot 20x) overschreden tijdens het werken. Omdat ingeschat wordt 
dat maximaal 10 – 20% van een werkdag deze werkzaamheden worden uitgevoerd, is er 
bij het werken zonder afzuiging en zonder PBM’s sprake van een forse overschrijding van 
de (wettelijke) grenswaarden. 
Bij inschaling in de KLM Risk Matrix wordt uitgegaan van het effect: 5, Catastrophic 
(longkanker) met een likelihood: D, Probable. Dit resulteert in een risicoklasse van 5D: 

HIGH. 
 
Bij het werken met afzuiging en daarnaast de voorgeschreven ademhalingsbescherming zal 
de blootstelling minimaal zijn. Hiermee wordt de situatie beoordeeld als adequaat beheerst 

volgens de Arbowet. 
Bij inschaling in de KLM Risk Matrix wordt uitgegaan van het effect: 3, Moderate 
(allergieën) met een likelihood: C, Occasional. Dit resulteert in een risicoklasse van 3C: 

MEDIUM. 
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4. Conclusie 

 
Op basis van de risico inschatting uit het vorige hoofdstuk wordt geconcludeerd dat er een 
overschrijding van de wettelijke grenswaarde zal plaatsvinden indien de mechanische 
bewerkingen aan chroom (VI) houdende materialen worden uitgevoerd zonder afzuiging of 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Er is dan volgens de KLM Risk Matrix sprake van een 

HIGH risico. 
Ook wordt er geconcludeerd dat bij het werken met afzuiging (zowel met afzuiging op het 
apparaat als afzuiging via een slang direct naast de werkzaamheden) de concentratie 
chroom (VI) in de lucht onder de wettelijke grenswaarde zal blijven. Dit samen met het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt voor een inschatting van de 
blootstelling van ruim onder de 10 % van de wettelijke grenswaarde. Op basis van de 

momenteel bekende informatie wordt de kans op gezondheidseffecten bij deze werkwijze 

zeer laag ingeschat. Dit is afdoende om de situatie te beoordelen als adequaat beheerst 
volgens de Arbowet. Er is volgens de KLM Risk Matrix dan sprake van een restrisico: 
MEDIUM. 
 
Het bewerken van chroom (VI) houdend materiaal zonder afzuiging en zonder 
voorgeschreven PBM’s moet niet worden toegestaan. De inschaling met de KLM Risk Matrix 

onderbouwt dit. De voorschriften voor de werkzaamheden waarbij chroom (VI) kan 
vrijkomen, zijn uitgewerkt in de aanbevelingen (zie hoofdstuk 5. Aanbevelingen). 
 
De werkzaamheden waarbij de verschillende boogafzuigingen worden gebruikt, geven zeer 
uiteenlopende meetresultaten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de mate van 
afzuiging erg afhankelijk is van de positionering van het hulpstuk. Dit betekent dat men er 
niet op kan vertrouwen dat de afzuiging afdoende is bij het gebruik van deze 

hulpmiddelen. Zowel de grote als de kleine boogafzuiging wordt om die reden afgeraden. 
Het hulpmiddel met de brede bek zuigt wel goed af. Dit is een hulpstuk dat een goed 
alternatief is indien afzuiging rechtstreeks op het equipment niet mogelijk is. 
 
Tijdens de metingen veroorzaakte het prototype scotch brite ongeveer net zoveel stof in de 
lucht als de scotch brite die momenteel door de plaatwerkers wordt gebruikt, bij gebruik 
op een bron afgezogen schuurmachine. Het prototype geeft op dit vlak dus geen voordeel. 

Mochten er andere redenen (bijvoorbeeld financieel of gebruiksgemak) zijn om het 
prototype te gaan gebruiken dan staan de meetresultaten dit niet in de weg. 
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5. Aanbevelingen 
 
Aanbevelingen voor het mechanisch bewerken van vliegtuigonderdelen 

 De mechanische bewerkingen aan vliegtuigonderdelen (schuren, slijpen/snijden, scotch 
brite bewerkingen, corrosie borstelen, boren) mogen alleen met afzuiging 
plaatsvinden.  
Onder afzuiging in volgorde van voorkeur wordt verstaan: 

o Schuurcabine 
o Schuurkast / tafel 

o Afgezogen handgereedschap 
o Afzuiging via een afzuigslang (centraal of van een juiste stofzuiger: Nilfisk Alto) 

 

 Bij de mechanische bewerkingen adviseren wij de volgende PBM’s (zie foto J) 
(verwerken in de WPI): 

o Volgelaatsmasker met aanblaasunit (autoflow / proflow masker) met filter 
P3. 

Bij het mechanisch bewerken van chroomhoudende oppervlakten bij gebruik 
van afzuiging is een halfgelaatsmasker met P3 filter afdoende. Omdat bij 
mechanische bewerkingen ook het dragen van een beschermbril vereist is, is 
het handiger om een volgelaatsmasker te kiezen. Daarnaast dient bij de keuze 
van het masker het comfort meegenomen te worden. Comfort uit zich in een 
goede pasvorm, een lage ademweerstand, goede communicatie mogelijkheden 
en een prettige temperatuur binnen het masker. Dit laatste is vooral van 

belang bij inspannende werkzaamheden of in een warme omgeving. Het 
proflowmasker dat tijdens de metingen van 6 september werd gedragen, werd 
door de medewerkers scoorde op al deze punten goed en werd als comfortabel 

ervaren. 
o Handschoenen (nitril of disposable handschoen), rekening houdend met de 

overige gevaren van de bewerking (bijv. snijden, verbranden, beknellingen) 

o Tyvek overall. 
 

 Na de werkzaamheden moeten de volgende acties worden uitgevoerd (verwerken in de 
WPI) 

o Schuuroppervlak + directe omgeving moeten na bewerking stofvrij worden 
gemaakt (bijv. met de stofzuiger of met kleefdoeken of, indien mogelijk, nat). 

o Gebruikte PBM’s moeten juist worden afgevoerd of schoongemaakt en 

opgeborgen worden. 
 Bovenstaande eisen gelden onafhankelijk van de locatie waar de werkzaamheden 

worden uitgevoerd. Deze gelden dus in de plaatwerkerij, in de baaien en in het 
vliegtuig.  

Indien afgeweken moet worden van bovenstaande voorschriften moet dit worden 
gezien als een safety issue (een mogelijk gevaar) en moet voorafgaand aan de 
werkzaamheden een SIRA (Safety Issue Risk Assesment volgens het iSMM, integrated 

Safety Management Manual) worden uitgevoerd. Op basis daarvan kan een V&G 
(veiligheid & gezondheid) plan worden opgesteld. 

 
Extra aanbevelingen op basis van de observaties 
 Afzuiging met behulp van stofzuigers moet uitgevoerd worden met goed 

functionerende stofzuigers: Zorg voor voldoende stofzuigers, geschikte stofzuigers 

voor het werken in moeilijk bereikbare plekken in het vliegtuig, een goed 
onderhoudssysteem voor de stofzuigers afgestemd op het werkelijke gebruik.  

 Afzuiging met behulp van een centraal systeem en/of afgezogen kasten in de 
plaatwerkerijen moeten goed functioneren. Zorg voor de juiste apparatuur, een goed 
onderhoudssysteem en een regelmatige check van de systemen. 

 Tijdens werkzaamheden moet de plaatwerkerij als een vuil werkgebied worden gezien 
en als dusdanig worden aangemerkt. Pas na de voorgeschreven schoonmaak mogen 

niet beschermde personen het werkgebied betreden.  
 De nooduitgang in de plaatwerkerij in H10 mag niet als een standaard in/uitgang 

worden gebruikt. Hierdoor komen de passanten onnodig (vaak ook nog in hun privé 
kleding/ schoenen) in een gevaarlijke werkomgeving.
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Bijlage 1: Meetresultaten 
In onderstaande tabel (tabel 2) worden de resultaten weergeven van de metingen die op 1 juni hebben plaatsgevonden. Naast de omschrijving van de 
uitgevoerde werkzaamheid en gereedschap wordt ook aangegeven welke afzuiging gebruikt wordt (indien er geen afzuiging is gebruikt, wordt dit 

aangegeven middels de lichtblauwe kleur). De hoeveelheid gemeten respirabel stof wordt weergegeven in µg/m3. Naast de gemiddelde waarde wordt 

ook het minimum en het maximum aangegeven (beide waarden zijn weergegeven als respirabel stof in µg/m3). De foto’s waarnaar verwezen wordt, 
staan in bijlage 2. 

 
Tabel 3: Overzicht van meetresultaten van 1 juni 2016 

 

Nr Werkzaamheid Soort afzuiging Gem. 
Respirabel 

stof in µg/m3  

Min. 
Respirabel 

stof in 
µg/m3  

Max. 
Respirabel 

stof in µg/m3  

4 0 meting: geen werkzaamheden: plaatwerkerij   39 35 48 

            

6 schuren met schuurtol (met gaatjes, bruin) 
(foto 3505) materiaal: metaalplaat met witte 
topcoat 

aan apparaat (gekoppeld aan centrale 
afzuiging) 

43 39 47 

7 schuren met schuurtol (met gaatjes, blauw) 
materiaal: metaalplaat met witte topcoat 

aan apparaat (gekoppeld aan centrale 
afzuiging) 

41 38 47 

8 schuren met schuurtol (met gaatjes, blauw) 
materiaal: metaalplaat met witte topcoat 

aan apparaat (gekoppeld aan mobiele 
stofzuiger)  

43 39 54 

9 schuren met schuurtol (met gaatjes, blauw), 
andere soort te schuren plaat (foto 3506) 

aan apparaat (gekoppeld aan mobiele 
stofzuiger)  

50 37 572 

10 schuren met schuurtol (met gaatjes, blauw) 
materiaal: kaal aluminium met rand plakband 
(foto 3509) 
 

aan apparaat (gekoppeld aan mobiele 
stofzuiger)  

46 39 61 
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11 groene plaat schuren met schuurtol (foto 3510) aan apparaat (gekoppeld aan mobiele 
stofzuiger)  

128 35 2230 

12 groene plaat schuren met schuurtol (foto 3511) geen afzuiging 528 50 3070 

13 groene plaat schuren met schuurtol centrale afzuiging via 50 mm slang 115 57 871 

14 groene plaat schuren met schuurtol (foto 3512) met mobiele stofzuiger via 36 mm 
slang 

61 45 197 

            

15 schuren met schuurband (foto 3513) centrale afzuiging via 50 mm slang 43 39 49 

16 schuren met schuurband  met mobiele stofzuiger via 36 mm 
slang 

44 39 51 

17 schuren met schuurband (foto 3514) geen afzuiging 124 40 567 

18 geen werkzaamheden, direct na 17 gemeten   45 38 54 

            

19 slijpen/snijden (foto 3515) geen afzuiging 1380 40 10200 

20 slijpen/snijden (foto 3516) centrale afzuiging via 50 mm slang 55 45 75 

            

22 corrosie schuren scotch brite (foto 3517) geen afzuiging 2310 64 6960 

28 corrosie schuren scotch brite (foto 3518) met afzuiging 124 55 1290 

            

29 boren geen afzuiging  66 54 97 

30 werkstuk schoonblazen met boormachine geen afzuiging 53 46 63 

            

31 corrosie borstel (foto 3520) met afzuiging 53 46 64 

33 corrosie borstel geen afzuiging 172 47 754 

35 corrosie borstel op halve toeren geen afzuiging  896 88 3160 
Toelichting:  

: 1 tot 2x de 0-meting (geen verhoging zichtbaar) 
: 2x – 10x verhoging ten opzicht van de 0-meting 
: > 10x verhoging ten opzichte van de 0-meting  
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Tabel 4: Overzicht van meetresultaten van 6 juni 2016 

nr Werkzaamheid Soort afzuiging Gem. 
Respirabel 

stof in µg/m3  

Min. 
Respirabel 

stof in 
µg/m3  

Max. 
Respirabel 

stof in 
µg/m3  

42 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol met gaatjes, met TNO afzuiging 14 11 23 

43 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol met gaatjes, met TNO afzuiging 12 9 17 

44 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol met gaatjes, met TNO afzuiging 11 8 18 

    Gemidddelde van de 3 metingen 12,3     

            

45 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol zonder gaatjes, met TNO afzuiging 14 10 22 

46 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol zonder gaatjes, met TNO afzuiging 12 9 15 

47 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol zonder gaatjes, met TNO afzuiging 12 9 16 

    Gemidddelde van de 3 metingen 12,6     

            

48 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol met gaatjes, zonder TNO afzuiging 1810 122 5320 

49 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol met gaatjes, zonder TNO afzuiging 984 62 2850 

50 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol met gaatjes, zonder TNO afzuiging 857 164 1770 

    Gemidddelde van de 3 metingen 1217     

            

51 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol zonder gaatjes, zonder TNO 
afzuiging 

864 53 6230 

52 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol zonder gaatjes, zonder TNO 
afzuiging 

576 52 2550 

53 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol zonder gaatjes, zonder TNO 
afzuiging 

633 34 3400 

    Gemidddelde van de 3 metingen 691     
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54 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol zonder gaatjes, met TNO afzuiging. 
Op 1 meter in de blast van het equipment 

23 16 32 

55 Aluminium plaat met groene primer schuren Schuurtol zonder gaatjes, zonder TNO 
afzuiging. Op 1 meter in de blast van het 
equipment 

2320 14 8210 

Toelichting:  
: 1 tot 2x de 0-meting (geen verhoging zichtbaar) 
: 2x – 10x verhoging ten opzicht van de laagst gemeten waarde = 11) 

: > 10x verhoging ten opzichte van de laagst gemeten waarde = 11) 

 
 
 

Tabel 5: Overzicht van meetresultaten van 5 september 2016 
nr Werkzaamheid Soort afzuiging Gem. 

Respirabel 
stof in µg/m3  

Min. 
Respirabel 

stof in 
µg/m3  

Max. 
Respirabel 

stof in 
µg/m3  

122 Nulmeting geen afzuiging 5 3 10 

123 Nulmeting geen afzuiging 8 3 41 

124 Nulmeting geen afzuiging 4 3 8 

    Gemidddelde van de 3 metingen 5.7   

          

125 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch breight 

met TNO afzuiging (foto A ) 3 2 8 

126 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch breight 

met TNO afzuiging (foto A ) 4 3 6 

127 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch breight 

met TNO afzuiging (foto A ) 5 3 6 

    Gemidddelde van de 3 metingen 4   
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128 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 

geen afzuiging (foto B) 1780 30 6440 

129 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 

geen afzuiging (foto B) 3320 268 12200 

130 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 

geen afzuiging (foto B) 132 115 150 

    Gemidddelde van de 3 metingen 1744   

         

134 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 
(prototype) 

met TNO afzuiging (foto C) 8 5 17 

135 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 
(prototype) 

met TNO afzuiging (foto C) 6 4 9 

136 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 
(prototype) 

met TNO afzuiging (foto C) 16 5 288 

    Gemidddelde van de 3 metingen 10   

         

146 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 
(prototype) 

geen afzuiging (foto D) 1610 326 4240 

147 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 
(prototype) 

geen afzuiging (foto D) 4820 726 16100 
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148 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren met scotch brite 
(prototype) 

geen afzuiging (foto D) 5630 1270 13200 

   Gemiddelde van de 3 metingen 4020   

      

137 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Boogborstel groot (foto E) 132 6 978 

138 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Boogborstel groot (foto E) 11 5 26 

139 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Boogborstel groot (foto E) 28 4 234 

   Gemiddelde van de 3 metingen 57   

      

140 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Boogborstel klein (foto F) 8 4 17 

141 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Boogborstel klein (foto F) 192 4 980 

142 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Boogborstel klein (foto F) 13 7 27 

   Gemidddelde van de 3 metingen 71   

      

143 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Brede bek afzuiging (foto G) 10 5 19 

144 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Brede bek afzuiging(foto G) 9 5 24 

145 Aluminium plaat met groene primer, 
corrosie schuren 

Brede bek afzuiging (foto G) 8 4 14 

   Gemidddelde van de 3 metingen 9   
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152 Aluminium plaat met groene primer Slijpen / 
snijden  

geen afzuiging (foto H) 2580 742 5380 

153 Aluminium plaat met groene primer Slijpen / 
snijden  

geen afzuiging 1440 482 3940 

154 Aluminium plaat met groene primer Slijpen / 
snijden  

geen afzuiging 2090 1003 4060 

   Gemidddelde van de 3 metingen 2037   

      

156 Aluminium plaat met groene primer 
schuren met schuurbandmachine 

geen afzuiging (foto I) 49 13 130 

157 Aluminium plaat met groene primer  
schuren met schuurbandmachine 

geen afzuiging 82 30 181 

158 Aluminium plaat met groene primer  
schuren met schuurbandmachine 

geen afzuiging 273 47 620 

   Gemidddelde van de 3 metingen 135   
Toelichting:  

: 1 tot 2x de 0-meting (geen verhoging zichtbaar) 
: 2x – 10x verhoging ten opzicht van de laagst gemeten waarde = 4) 8- 40 

: > 10x verhoging ten opzichte van de laagst gemeten waarde = 4) 40  

 
 
Observaties tijdens de metingen 

Tijdens de metingen zijn een aantal waardevolle observaties gedaan:  
 Zoals bekend is het respirabele stof niet goed te zien (bijvoorbeeld als een wolk of nevel). Tijdens de metingen is er op geen enkel moment stof 

in de lucht zichtbaar geweest, ook niet tijdens het overschrijden van de grenswaarde. Bij de medewerkers was het niet bekend dat 
grensoverschrijding niet zichtbaar hoeft te zijn.  
Blijkbaar wordt er tijdens deze mechanische handeling met name zeer fijn stof geproduceerd en niet het grovere zichtbare stof. Wel is er, tijdens 
de bewerkingen waarbij hogere concentraties in de lucht worden bereikt, een specifieke geur merkbaar.  

 Tijdens de bewerkingen hebben de plaatwerkers veelvuldig huidcontact met het chroomstof via de handen. Men is niet gewend om de 
bewerkingen met handschoenen aan uit te voeren. Na de bewerkingen kan er nog veel chroomstof op het object blijven liggen dat daarna met 
de handen wordt aangeraakt en nog in de lucht verspreid kan worden.  
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 Tijdens de metingen in de plaatwerkerij in H10 liepen andere medewerkers onbeschermd door de plaatwerkerij om door de nooduitgang naar 
binnen of naar buiten te gaan. Ook het feit dat wij met witte overall en met mondmaskers daar stonden te meten, was geen belemmering om de 
plaatwerkerij te doorkruisen. 

 Tijdens de metingen op maandag 5 september droegen de medewerkers een autoflow volgelaatsmasker. Dit werd als zeer prettig ervaren. 
Ademhaling tijdens het dragen is gemakkelijk, het masker heeft een comfortabele pasvorm en het dragen heeft geen negatieve invloed op de 

communicatie. 
 Tijdens de metingen met de diverse soorten afzuiging werd de 80 dB(A) zeker overschreden. Gehoorbescherming is aan te raden, mogelijk zelfs 

verplicht (> 85 dB(A). 
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Bijlage 2: Overzicht van foto’s van de werkzaamheden  
 

  
3505: Schuurtol (met gaatjes, bruin). 
Materiaal: aluminium met witte topcoat. 

3506: Schuurtol (met gaatjes, blauw). 
Materiaal: aluminium. 

  
3507: Stofzuiger waaraan een 36 mm 

slang gekoppeld is: te veel weerstand. 

3509: Afgezogen schuurtol. 

Materiaal: aluminium met rand plakband. 

10.2.e 10.2.e
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3510: Afgezogen schuurtol.  
Materiaal: aluminium met groene 

(chromaathoudende) primer. 

3511: Schuren zonder afzuiging.  
Materiaal: aluminium met groene 

(chromaathoudende) primer. 

  

3512: Schuren met afzuiging.  

Materiaal: aluminium met groene 
(chromaathoudende) primer. 

3513: Schuurband met afzuiging.  

Materiaal: aluminium met groene 
(chromaathoudende) primer. 
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3514: Schuurband zonder afzuiging. 
Materiaal: aluminium met groene 

(chromaathoudende) primer. 

3515: Slijpen / snijden. 
Materiaal: aluminium met groene 

(chromaathoudende) primer. 

  
3516: Slijpen/snijden met afzuiging. 
Materiaal: aluminium met groene 

(chromaathoudende) primer. 

3517: corrosie schuren (scotch breight) 
Materiaal: aluminium met groene 

(chromaathoudende) primer. 
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3518: Corrosie schuren (Scotch Brite). 
Materiaal: aluminium met groene 

(chromaathoudende) primer. 

3520: Corrosie borstel.  
Materiaal: aluminium met groene 

(chromaathoudende) primer. 
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A: Scotch brite met afzuiging 
 

B: Scotch brite zonder afzuiging 

  

C: Scotch brite prototype met afzuiging 
 

D: Scotch brite prototype z. afzuiging 
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E: boogborstel groot 
 

F: boogborstel klein 

 
 

G: brede bek afzuiging H: slijpen /snijden 
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I:Schuurband machine 
 

 

  
J: PBM’s 

 

K: detailfoto proflow 
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1. INLEIDING 

 

Aanleiding 

Op 1 maart 2017 is in Nederland de grenswaarde van alle chroom VI verschijningsvormen verlaagd 

naar 1 µg/m3. Als gevolg hiervan is de afdeling Safety Health & Environment (SHE) van KLM 

Engineering & Maintenance (hierna: KLM E&M) met de KLM brede Integrated Safety Services 

Organisation (ISSO) een impactanalyse gestart.  

In de vliegtuigonderhoudswereld werd en wordt vanwege eisen aan de luchtwaardigheid van 

vliegtuigen, motoren en vliegtuigcomponenten gewerkt met chromaat houdende materialen. Binnen 

de vliegtuigindustrie komen chromaten voor in de vliegtuigverfsystemen en kunnen vrijkomen bij 

het maken of repareren van chroom houdende onderdelen. Chromaten worden toegepast vanwege 

goede anticorrosieve eigenschappen en de  goede hechting aan aluminium ten behoeve van de 

bevordering van de veiligheid in de luchtvaart. Zowel bij het opbrengen van de verf als het 

verwijderen (schuren) kan blootstelling aan de componenten van de primer of coating plaatsvinden. 

Tevens worden onderdelen hard verchroomd, vinden diverse metaalbewerkingsprocessen (zoals 

plasma- slijp en lasprocessen) plaats en worden  chromaat houdende allodines gebruikt. 

KLM E&M is voor de onderhoudswerkzaamheden aan vliegtuigen, motoren en componenten 

onderhavig aan streng gereguleerd proces vanuit de luchtwaardigheid regelgeving. In Europa is EASA 

(European Aviation Safety Agency) de autoriteit op dit gebied. Voor onderhoud aan vliegtuigen, 

componenten en motoren van landen buiten de EU dient KLM E&M te voldoen aan de eisen van de 

betreffende nationale overheden. Het onderhoudsproces van KLM E&M is vanuit de regelgeving 

voorgeschreven in manuals van de (vliegtuig)fabrikanten, waar KLM niet van mag afwijken. Alle 

componenten in het vliegtuig proces moeten zijn gecertificeerd, gekwalificeerd en geindustrialiseerd 

door de vliegtuig- motoren- of componentenfabrikant waarbij moet zijn voldaan aan de 

internationale luchtwaardigheidseisen. Vervanging van materialen door alternatieven is derhalve 

alleen mogelijk als aan bovenstaand certificerings en kwalificatieproces invulling is gegeven waarbij 

de fabrikant uiteindelijk leidend is.  

KLM E&M en chromaten 

KLM E&M heeft vanaf begin jaren 90 gewerkt aan het beheersen van de gezondheidsrisico’s van het 

werken met chromaat houdende materialen. KLM E&M heeft een goede basis gelegd voor het 

voldoen aan de vervangingsplicht met het samen met een verfleverancier en de vliegtuigfabrikant 

ontwikkelen van een chromaatvrije verf (buitenkant romp). Echter lang niet alle toepassingen 

kunnen tot op heden vervangen worden vanwege het ontbreken van een alternatief die aan de 

luchtwaardigheidscriteria voldoet; er kan geen volledige invulling worden gegeven aan de 

vervangingsplicht. 

Op de meest kritische plaatsen waar met chromaten gewerkt wordt, zijn in het verleden (vanaf 

medio jaren 90) metingen uitgevoerd om de blootstelling te bepalen. Naar aanleiding hiervan zijn 

destijds acties ingezet, - middels Kerngroep Chromaten (TD-breed) - gericht op vervangingsplicht en 

de arbeidshygiënische strategie: o.a. het ontwikkelen van een modelwerkplek en emissiearm 

handgereedschap conform stand der techniek en door het verplaatsen van handelingen met 

chromaten zoveel mogelijk naar cabines of decobaai. De metingen van de achtergrondwaarden laten 

na 1999 geen overschrijdingen van de toenmalige grenswaarden zien. In de afgelopen jaren zijn er 

metingen uitgevoerd bij het galvaniseerproces en bij diverse cabines en de grootmachinale afdeling 
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naar aanleiding van een modernisering van de afdeling. Er zijn bij diverse processen stofmetingen 

uitgevoerd als ook metingen in het decoproces. Alle metingen zijn afgezet tegen de destijds 

geldende grenswaarden. Ook zijn er kwalitatieve blootstellingsinschattingen uitgevoerd op basis 

waarvan beschermingsmaatregelen zijn geadviseerd. 

Impactanalyse 

Het onderhavige rapport bevat een impactanalyse per afdeling van de verlaging van de grenswaarde 

op basis van reeds bestaande meetrapportages, blootstellingsinschattingen en hernieuwde 

rondgangen in de werkplaatsen. Voor de diverse processen is een inschatting gemaakt of er 

blootstelling via de lucht mogelijk is op basis van RI&E’s en eerdere onderzoeken en vervolgens hoe 

deze blootstelling zich verhoudt ten opzichte van de nieuwe grenswaarde van 1 µg/m3 TGG 8 h. Voor 

het categoriseren van de blootstellingsinschatting wordt in het rapport gebruik gemaakt van de vier 

onderstaande categorieën: 

1. Geen blootstelling via de lucht 

2. Blootstelling bekend, onder de grenswaarde 

3. Blootstelling bekend, grenswaarde overschrijding niet uitgesloten 

4. Mogelijke blootstelling nog niet gekwantificeerd en toetsbaar tegen de nieuwe norm 

In het volgende hoofdstuk wordt kort de organisatie beschreven. In de daaropvolgende 

hoofdstukken is per unit een globale blootstellingsinschatting opgenomen, inclusief de aanwezige 

preventieve maatregelen. Voor die werkzaamheden waar momenteel onvoldoende kwantitatieve 

informatie aanwezig is, is aanvullende informatie nodig. Dit is in een plan van aanpak opgenomen en 

weergegeven in deze rapportage. 
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2. KLM ENGINEERING & MAINTENANCE 
 

KLM Engineering and Maintenance (hierna: KLM E&M) is een MRO bedrijf (Maintenance Repair & 

Overhaul) waar vliegtuigen, motoren en componenten van KLM & Air France worden onderhouden, 

geïnspecteerd en gerepareerd. Naast de eigen vloot worden deze werkzaamheden aan vliegtuigen, 

motoren en componenten van derden uitgevoerd. KLM E&M bestaat uit maintenance units en 

stafunits: Airframe (hangars en platform), Engine Services, Component Services, en Central 

Engineering.  

Het grootste deel van de werkzaamheden bestaat uit het - gepland en ongepland - onderhoud en 

inspecties van vliegtuig(onderdelen) en motoren door gekwalificeerd personeel in vliegtuighangars 

en werkplaatsen.  

Het vliegtuigonderhoud hangars (unit AIRFRAME) vindt momenteel plaats in vier hangars. 

Afhankelijk van het vliegtuigtype en het type onderhoud, reparatie of inspectie wordt een vliegtuig 

in één van de vier hangars gestationeerd. De unit Engine Services beschikt over werkplaatsen waar 

onderhoud, reparaties en inspecties aan vliegtuigmotoren plaatsvinden. De unit Component Services 

beschikt over werkplaatsen in een apart gebouw en in de hangar waar onderhoud, reparaties en 

inspecties aan kleine en grote onderdelen van een vliegtuig, van wielen tot radar, plaats vinden. 

Daarnaast beschikt Component Services over een logistieke afdeling en is zij beheerder van het 

magazijn gevaarlijke stoffen. Staf-units houden zich onder meer bezig met marketing, kwaliteitzorg 

en audits, vliegveiligheid, opleidingen, arbo- en milieuzorg, compliance wet- en regelgeving, 

automatisering en personeelzaken. 

 

De gebouwen van KLM Engineering & Maintenance liggen op het afgesloten en bewaakte terrein van 

Amsterdam Airport Schiphol (Technisch Areaal Oost) zodat het betreden van onbevoegden wordt 

voorkomen (zie Figuur 1). In alle gebouwen zijn naast werkplaatsen of hangarbaaien kantoren 

gevestigd en is personeel aanwezig. 

 

De gebouwen die behoren tot de inrichting zijn eigendom van de KLM. De terreinen en wegen zijn 

eigendom en onder beheer van AAS.  

 

 
Figuur 1: Schematisch overzicht inrichting KLM E&M, terreingrens en toegangspoort.  
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Binnen de inrichtingsgrenzen (rood gestippelde lijn) zijn in alle blauw gekleurde gebouwen (alle 

eigendom van KLM E&M) medewerkers werkzaam. In onderstaande tabel worden de functies van de 

diverse gebouwen weergegeven.  

De rode pijl geeft de hoofdingang van het inrichtingsterrein weer.  

 

gebouw functie Unit 

355 KLM milieucentrum (KMC) Engine Services 

415 Galvanische afdeling  Engine Services 

420 Motorenproefbank  Engine Services 

Hangar 10 Vliegtuigonderhoud  Airframe 

Hangar 11 Vliegtuigonderhoud Airframe 

Hangar 12 Vliegtuigonderhoud Airframe 

Hangar 14 Vliegtuigonderhoud en componenten 

onderhoud (shop Hub) 

Airframe en Component Services 

Gebouw 410 Motorenwerkplaats  Engine Services 

Gebouw 411 Kantoor en leslokalen  Training E&M en Engine Services  

Gebouw 401-

404-407 

Kantoorruimte Divers 

Gebouw 405 Vliegtuigmotorenopslag, laboratorium en 

kantoren 

Engine Services en Engineering 

Gebouw 425 Avionica en accessoires  Component Services 
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3. ENGINE SERVICES 
 

Beschrijving van het proces: Engine Services  

 

KLM E&M Engine Services verricht onderhoud aan vliegtuigmotoren voor de KLM vloot en derden. 

Hier werken 750 medewerkers. De werktijden zijn zeven dagen per week in twee ploegendienst.  

Op circa 40.000 m2 worden per maand 15 tot 20 vliegtuigmotoren van verschillende types 

onderhouden. Elke vliegtuigmotor bestaat uit ongeveer 10.000 onderdelen en gaat in zijn geheel uit 

elkaar. 

Het betreft grote gasturbinemotoren van General Electric: de GEnx, de CF60-80C2 en de CF6-80E1 

series alsmede van CFMI de kleinere CFM56-7b. Deze laatste is de motor van de 737 Next 

Generation vloot. Behalve motoronderhoud worden ook reparaties uitgevoerd aan motor- als 

vliegtuigonderdelen en accessoires (repair). 

Eind 2004 heeft Engine Services een nieuwe behuizing gekregen: het hoofdgebouw voor assembly, 

disassembly en repair (410), een apart gebouw voor de galvanische afdeling (415). Ook de proefbank 

en gebouw 405 voor motoropslag behoren bij Engine Services. 

 

Gebouw 410 

Ten behoeve van het onderhoud (assembly, disassembly en repair) vinden in hoofdgebouw 410 op 

de eerste en tweede verdieping diverse metaalbewerkingsprocessen plaats zoals verspanende, las- 

en plasmaprocessen.  

Bij de volgende processen kan chroom (VI) worden toegepast of worden gevormd: 

• Plasmaspuiten: chroom (VI) is één van de elementen van de plasmapoeders of -draad welke 

gebruikt worden bij het plasmaspuitproces.;  

• Het bewerken van onderdelen waarop chromaathoudende verf is toegepast; 

• Lassen en slijpen: chroom (VI) wordt gevormd door het oxideren van chroom tijdens 

metaalbewerking onder hoge temperaturen; 

• Het aanbrengen van chromaat houdende verf op specifieke motoronderdelen; 

• Het aanbrengen van chromaathoudende primer met een stift of kwastje op kleine oppervlakken. 

 

Gebouw 415 

In gebouw 415 bevindt zich de galvanische afdeling waarbij een groot scala aan 

galvaniseerprocessen plaatsvindt, bij één van de processen wordt chroom (VI) toegepast.  

 

Inschatting blootstelling via de lucht t.o.v. grenswaarde: Engine Services 

 

Voor de diverse processen is een inschatting gemaakt of er blootstelling via de lucht mogelijk is op 

basis van RI&E’s en eerdere onderzoeken en vervolgens hoe deze blootstelling zich verhoudt ten 

opzichte van de nieuwe grenswaarde van 1 µg/m3 TGG 8 h. Dit resulteert in de vier onderstaande 

categorieën. 

 

Geen blootstelling via de lucht 

• Het aantippen van kleine oppervlakken met chromaat houdende primer met behulp van een 

stift of kwastje (gebouw 410). 

 

Blootstelling bekend, onder de grenswaarde 

• Reguliere galvaniseerwerkzaamheden (Galvano, gebouw 415). 
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Blootstelling bekend, grenswaarde overschrijding niet uitgesloten 

• Operator Groot Machinale (gebouw 410, Repair) – Het bedienen van diverse 

metaalbewerkingsmachines. Hierbij zijn waarden tussen 0,1 en 1 µg/m3 gemeten (8 uurs 

gemiddelde blootstelling).  

• Operator Plasma (gebouw 410, Repair) - Het handmatig plasmaspuiten in cabines. Hier zijn 8 

uurs gemiddelde blootstellingswaarden tussen de 0,75 en 1,61 µg/m3 gemeten. Tijdens 

plasmaspuiten wordt gebruik gemaakt van het verse luchtsysteem (onafhankelijke 

adembescherming) waardoor de medewerkers zijn beschermd.  

 

 Mogelijke blootstelling nog niet gekwantificeerd en toetsbaar tegen de nieuwe norm 

• Beperkte metaalbewerking (zoals schuren) aan kleine oppervlakken die niet in de cabines 

kunnen worden uitgevoerd (gebouw 410, Repair). 

• Grit-, spuit-, las- en bepaalde plasmaprocessen in de cabines (bediening van de gerobotiseerde 

cabine) (gebouw 410, Repair). 

• Vervanging van filters van beheersmaatregelen, zoals ontstoffings apparatuur door de 

medewerkers die het proces uitvoeren of door de onderhoudsafdeling (gebouw 410, Repair). 

• Onderhoudswerkzaamheden door de afdeling onderhoud (gebouw 410 en 415).  

• Toevoegen van chroom(VI) houdende componenten aan galvaniseerbaden (gebouw 415, 

Galvano). 

 

Preventieve maatregelen: Engine Services 

De onderstaande preventieve maatregelen zijn ten aanzien van bovenstaande processen bij Engine 

Services genomen: 

• Waar mogelijk zijn processen gerobotiseerd (bijvoorbeeld plasmaspuitrobot voor bepaalde 

plasmaspuitprocessen, slijp- en laserprocessen).  

• De galvaniseerprocessen bevinden zich in afgezogen procesbaden.  

• De verspanende-, las-, plasma-, en spuitprocessen vinden in cabines met gerichte afzuiging 

(30 stuks) plaats. De aard van de cabine afzuiging is afhankelijk van de bron en is uitgevoerd 

door middel van bijvoorbeeld (een combinatie van) laminaire luchtstroom, tafelafzuiging, 

verstelbare puntafzuiging, afzuigwand of bronafzuiging.  

• Voor de medewerkers is een ademluchtsysteem in de cabines aanwezig of men maakt 

gebruik van een volgelaatsmasker.  

• Voor de handelingen buiten de cabines is vaste of mobiele bronafzuiging beschikbaar.  

• Daarnaast zijn diverse persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikbaar om 

blootstelling te voorkomen (onafhankelijke adembescherming, volgelaatsmaskers met P3 

filter, huid- en oogbescherming).  

• Er is aandacht voor awareness vergroting: chromaten info punt op website E&M (Q&A’s, 

folders, links, presentaties, etc.)  
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4. AIRFRAME 
 

Beschrijving van het proces: Airframe 

E&M Airframe verricht vliegtuigonderhoud voor de KLM vloot en voor derden. De KLM vloot bestaat 

uit diverse vliegtuigtypes; dit zijn de Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Boeing 787 en de Airbus 

A330. Airframe is voor het uitvoeren van haar werkzaamheden gestationeerd in diverse hangars. Dit 

zijn Hangar 10 (baai 1, 2, 3), Hangar 11 (baai 1, 2, 3), Hangar 12 (baai 1) en Hangar 14 (baai 1 en 2). 

Iedere hangar is uitgerust met een plaatwerkerij. H14 is uitgerust met twee plaatwerkerijen. In de 

plaatwerkerijen kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden in afgezogen kasten en op 

afgezogen tafels. Daarnaast kan het handgereedschap in de meeste plaatwerkerijen aangesloten 

worden op een centraal afzuigsysteem. 

Tot halverwege 2016 voerde Airframe ook het decoreren van vliegtuigen uit. Hierbij werd in de 

decobaai (H14 baai 3) een vliegtuig van zijn oude lagen ontdaan door afbijten en schuren. Daarna 

werd het vliegtuig weer voorzien van primers en toplagen. Op 1 juli 2016 is de decobaai gesloten en 

daarna volledig gereinigd. 

De werkzaamheden binnen Airframe bestaan uit het uitvoeren van verschillende checks en 

daarnaast het onderhoud en reparaties aan de vliegtuigen. De checks en het onderhoud zijn 

geplande werkzaamheden. De reparaties zijn ad hoc werkzaamheden. 

Werkzaamheden aan het plaatwerk kunnen voortkomen uit: 

- Optreden van corrosie ( niet te voorspellen, wordt geconstateerd bij het uitvoeren van de 

reguliere checks); 

- Blikseminslag. Gemiddeld dient KLM E&M 52x per jaar een blikseminslag inspectie binnen de 

KLM vloot uit te voeren. De bliksem slaat meestal in op de neus van het vliegtuig en springt 

naar achteren. Meestal verlaat de bliksem via de vleugel wingtip en/of via de stabilizer. Bij 

de entry point en bij de exit point en tussendoor op de romp worden brandplekken 

aangetroffen. Soms zijn het er maar een paar, soms meer dan 40 plekken; 

- Beschadigingen aan het plaatwerk door incidenten; 

- Checks die uitgevoerd moeten worden op het kale metaal. 

Alle vliegtuigen (inclusief de 787) bevatten aan de binnenkant van de romp chromaat houdende 

primers. Voor de primers en toplaag aan de buitenkant van de toestellen heeft de KLM sinds een 

jaar of 10 toestemming van een van de vliegtuifabrikanten om gecertificeerde chromaatvrije primers 

en toplagen te gebruiken. Dit geldt echter alleen voor de romp, staart en cowlings (kappen rond de 

motoren). De vleugels en stabilizers (zijvleugels van de staart) van de oudere types zijn altijd 

chromaat houdend. Onderstaand schema geeft dit weer (tabel 2).  

De plaatwerkers en de poolschilders voeren bovenstaande werkzaamheden in de hangars (met in 

iedere hangar een plaatwerkerij unit) uit. Er zijn ongeveer 80 plaatwerkers en 10 poolschilders.  
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Types Aantal KLM 

toestellen 

Romp, Staart / 

Cowlings:  

Cr (VI) houdend 

Vleugels / 

Stabilizers:    

 Cr (VI) houdend 

Binnenkant:   

Cr (VI) houdend 

Landing gear:  

Cr (VI) houdend 

Airbus 12 12 Ja Ja Ja 

737 48 13  Ja Ja Ja 

747 18 1 Ja Ja Ja 

777 27 0 Ja Ja Ja 

787 8 0 Nee Ja Ja 
Tabel 2: overzicht van aantal KLM toestellen naar type en de chroom (VI) houdende onderdelen, data afkomstig uit 2016 

en aan verandering onderhevig 

 

Inschatting blootstelling via de lucht t.o.v. grenswaarde: Airframe 

Voor de diverse processen is een inschatting gemaakt of er blootstelling via de lucht mogelijk is op 

basis van RI&E’s en eerdere onderzoeken en vervolgens hoe deze blootstelling zich verhoudt ten 

opzichte van de nieuwe grenswaarde van 1 µg/m3 TGG 8 h. Dit resulteert in de vier onderstaande 

categorieën. 

 

Geen blootstelling via de lucht 

• Verfwerkzaamheden in de baaien (bewerkstelligd door een verbod op verspuiten van de verf in 

de baaien) 

• Het aantippen van kleine oppervlakken met chromaat houdende primer met behulp van een 

stift of kwastje 

 

Blootstelling bekend, onder de grenswaarde 

• Schuurwerkzaamheden in de baaien: worst case inschatting : 4h/dag schuren 0,45 µg/m3 TGG 

8h.  

• Schuurwerkzaamheden in de plaatwerkerijen: worst case inschatting  4h/dag schuren 1 µg/m3 

TGG 8h 

Bij beide worst case inschattingen is de blootstelling van de medewerkers daadwerkelijk veel lager, 

vanwege het feit dat er ook nog PBM’s worden gedragen en er cabines of afzuigtafels worden 

toegepast. 

 

Blootstelling bekend, grenswaarde overschrijding niet uitgesloten 

• Geen.  

 

Mogelijke blootstelling nog niet gekwantificeerd en toetsbaar tegen de nieuwe norm 

• Slijp- en schuurwerkzaamheden in de romp van het vliegtuig 

• Verf verspuiten in de plaatwerkerijen 

• Regulier onderhoud aan de chromaten stofzuigers inclusief het vervangen van de filters. 

• Inspectie en onderhoud van vaste afzuiginstallaties. 

• Inspectie en onderhoud van handgereedschap (schuurtolletjes e.d.) 

• Lassen: dit wordt incidenteel gedaan in de onderhoudswerkplaats. 

 

 

Preventieve maatregelen: Airframe 

Voor de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren (schuren of andere verspanende 

werkzaamheden) geldt de interne KLM regel dat men er altijd van uit moet gaan dat de oude lagen 

chromaathoudend zijn. Dit geldt zowel voor werkzaamheden aan de binnenkant als voor 
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werkzaamheden aan de buitenkant van het vliegtuig. Op basis van tabel 2 kan worden 

geconcludeerd dat bij diverse werkzaamheden geen blootstelling van chromaten mogelijk is, maar 

dienen de werknemers toch alle voorzorgsmaatregel in acht te nemen.  

 

In Airframe en Component Services is gedurende 2015 en 2016 de werkgroep chromaten actief 

geweest.  

Deze werkgroep heeft onderstaande punten opgeleverd: 

Awareness 

• 200 mensen voorgelicht in infosessies CS en AIRFRAME 

• Website E&M (Q&A’s, folders, links, presentaties, etc.)  

• E-learning KLM E&M 

• Instructiefilm en -foto’s voor AIRFRAME 

• Voorlichting ‘werken met chromaten’ is opgenomen in opleidingmatrix (recurrent training) 

• Workshop 3M over PBM’s 

Processen 

• End-to-end processen nagelopen en vastgesteld waar verbetering nodig was 

• WPI’s voor betrokken beroepsgroepen gescreend en aangepast. (WPI minimalisatie 

blootstelling chromaten en WPI minimalisatie blootstelling chromaten 

plaatwerkzaamheden) 

• Separate plek gecreëerd waar chromaten stofzuigers geserviced worden (+ WPI hiervoor) 

Middelen 

• Metingen door KLM Health Services uitgevoerd en neergezet in een gevalideerd rapport 

waaruit beleid is geactualiseerd ten aanzien van bescherming en afzuiging.  

• Diverse afzuiging op handgereedschap opnieuw aangepast 

• Stofzuigerplan (scheiding (non-)chromaten, afgesloten kasten, hulpstukken) 

• Uitrol 100 Proflows in Airframe (voorheen volgelaatsmaskers) 

• Verbeterd schoonmaakprotocol voor diverse werkplaatsen 
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5. COMPONENT SERVICES 
 

Beschrijving van het proces: Component Services 

In grote lijnen houdt Component Services zich bezig met het zekerstellen van de beschikbaarheid 

van serviceable componenten voor KLM en derden. Binnen CS wordt dit ten uitvoer gebracht 

door vier plants te weten:  

• Plant Component Availability: 

Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van componenten (ruilartikelen) in de "pool" 

volgens afspraak met de klant en regisseert deze beschikbaarheid door het bepalen van de 

optimale voorraadhoogte van componenten (ruilartikelen) voor een benodigde locatie, het 

voeren van regie over componenten in zowel reguliere als AOG (Aircraft On Ground) 

situaties, het coördineren van inleen en uitleen van componenten, en het regelen van 

reparatie en levering aan klanten. 

• Plant Shop Hub:  

De unit voor het onderhoud aan een range van vliegtuigdelen overeenkomstig klanteisen en 

in overeenstemming met de luchtvaartregelgeving. Het gaat om uiteenlopende 

vliegtuigdelen als: panelen, toiletten, vliegtuigkeukens, flight controls, kunststofdelen, 

deuren en neuskegels, stoelen en nooduitrusting, wielen en remmen. Technieken die 

worden toegepast zijn schilderen, schoonmaken en scheurinspectie en aanmaak 

vliegtuigdelen voor eigen gebruik. 

• Plant Shop MRO:  

De unit voor het onderhoud van vliegtuigcomponenten en voor calibratiediensten 

overeenkomstig klanteisen en in overeenstemming met de (luchtvaart) regelgeving. Het 

betreft vliegtuigcomponenten in de sectoren hydrauliek, high en low frequency, computers, 

indicators, air data en bottles. 

• Plant Logistics & KLM Support:  

De unit die verantwoordelijk is voor de logistiek, opslag en ondersteuning.  

 

De Plant Shop Hub is de enige unit binnen Component Services waar chroom (VI) houdende 

producten als verf (middels spuiten, kwasten en rollen) en sealants (veelal 2-componenten) worden 

toegepast en waar onderdelen die zijn voorzien van chroom (VI) houdende producten worden 

bewerkt. Deze plant bevindt zich in Hangaar 14. Binnen de overige drie genoemde plants worden 

geen chroom (VI) houdende producten gebruikt.  

 

Ten behoeve van het onderhoud binnen de Plant Shop Hub vinden binnen verschillende afdelingen 

in Hangaar 14 diverse kunststof- en metaalbewerkingsprocessen plaats. Het betreft de onderstaande 

werkzaamheden: 

• Schuurwerkzaamheden aan onderdelen waarop chromaathoudende verf is toegepast; 

• Laswerkzaamheden, waarbij chroom (VI) wordt gevormd door het oxideren van chroom; 

• Slijpwerkzaamheden aan onderdelen waarop chromaathoudende verf is toegepast of 

waarbij chroom (VI) wordt gevormd door het oxideren van chroom; 

• Boorwerkzaamheden aan onderdelen waarop chromaathoudende verf is toegepast; 

• Gritwerkzaamheden van onderdelen waarop chromaathoudende verf is toegepast; 

• Verven van onderdelen met chromaathoudende verf. 
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Inschatting blootstelling via de lucht t.o.v. grenswaarde: Component Services 

Voor de diverse processen is een inschatting gemaakt of er blootstelling via de lucht mogelijk is op 

basis van RI&E’s en eerdere onderzoeken en vervolgens hoe deze blootstelling zich verhoudt ten 

opzichte van de nieuwe grenswaarde van 1 µg/m3 TGG 8 h. Dit resulteert in de vier onderstaande 

categorieën. 

 

Geen blootstelling via de lucht 

• Mengen van 2-componenten sealants 

• Kwasten/rollen van kleine oppervlakken met chromaathoudende primer 

 

Blootstelling bekend, onder de grenswaarde 

• Lassen: persoonsgebonden metingen uitgevoerd: concentratie chroom (VI) als gevolg van 

las-rook: <1 µg/m3  

 

Blootstelling bekend, grenswaarde overschrijding niet uitgesloten 

• Stofmetingen bij demontage remmen: worst case berekende 8 uurs gemiddelde concentraties 

chroom (VI): 0,71-2,5 µg/m3 

Ook bij deze worst case inschatting is de blootstelling van de medewerkers daadwerkelijk veel lager, 

vanwege het feit dat er ook nog PBM’s worden gedragen en andere middelen worden toegepast. 

 

Mogelijke blootstelling nog niet gekwantificeerd en toetsbaar tegen de nieuwe norm 

• Beperkte metaalbewerking (zoals schuur-, boor- en slijpwerkzaamheden) aan kleine 

oppervlakken die niet in cabines (kunnen) worden uitgevoerd. 

• Gritwerkzaamheden in cabines. 

• Schuurwerkzaamheden in cabines. 

• Spuitwerkzaamheden in cabines. 

• Vervanging van filters door interne en externe medewerkers. 

 

Preventieve maatregelen: Component Services 

De onderstaande preventieve maatregelen zijn bij Component Services genomen 

• Schuurwerkzaamheden vinden in mechanisch geventileerde cabines plaats waarbij sprake is 

van gereedschap dat, waar mogelijk, wordt afgezogen. In de cabines is sprake van een 

verticale ventilatie (neerwaarts). Medewerkers die in de betreffende cabines werken doen 

dat volgens een werkplekinstructie en met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM). De PBM bestaan uit een volgelaatsmasker met overflow en filtertype P3, een witte 

wegwerpoverall en nitril handschoenen. Verder zijn de cabines voorzien van luchtdouches.  

• Schuur en spuitcabines: Vuil/schoon scheiding is aanwezig, plakstrippen zijn aangebracht. 

• Voor kleine schuurwerkzaamheden buiten de cabines is puntafzuiging aanwezig in de vorm 

van speciale chromaten stofzuigers.  

• Lassen en slijpen vindt plaats bij een puntafzuiging of bij een werkbank met horizontale 

ventilatie.  

• Spuitwerkzaamheden vinden plaats in spuitcabines waarvan er 2 zijn uitgevoerd met een 

verticale neerwaartse ventilatie (voor de grote onderdelen) en 1 met een horizontale 

ventilatie (uiteraard van de spuiter af).  

• Er zijn werkplekinstructies aanwezig met daarin beschreven de veilige en gezonde 

werkwijzen. 
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• Leidinggevenden en medewerkers hebben voorlichting ontvangen over de risico’s van 

chromaten en over het belang van veilig en gezond werken. (zie ook informatie bij 

werkgroep chromaten in hoofdstuk AIRFRAME) 

• Medewerkers hebben een instructie ontvangen vanuit de PBM leverancier over het juiste en 

veilige gebruik van de PBM.  
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6. E&M BREED: ALLE MAATREGELEN 
Voor het veilig werken met chromaten worden voor alle werkzaamheden waarbij met 

chromaathoudende producten wordt gewerkt de volgende activiteiten reeds uitgevoerd en 

gecontinueerd: 

 

• De afdeling Engineering volgt nauwgezet de ontwikkelingen binnen de vliegtuigbranche met 

betrekking tot het zoveel mogelijk chromaatvrij werken.  

• De technische voorzieningen, zoals bronafzuiging, cabineafzuiging, verse luchttoevoersystemen, 

filters zijn in preventieve onderhoudssystemen opgenomen.  

• In diverse  meetprogramma’s zijn en worden luchtmetingen (persoonsgebonden en stationair) 

en biologische monitoring uitgevoerd om inzicht te geven in concentraties op de werkvloer en 

de persoonlijke blootstellingen. Daar waar noodzakelijk wordt een periodiciteit bepaald 

Biologische monitoring wordt vooral daar waar met PBM’s wordt gewerkt toegepast of bij 

incidenten. 

• Via reguliere audits wordt periodiek gecheckt of medewerkers zich aan de voorgeschreven 

werkwijze en WPI’s houden en of de WPI’s nog actueel zijn. 

• Er worden veiligheidsobservatie rondes gelopen door het management 

• Er is een periodiek voorlichtingsprogramma gevaarlijke stoffen voor medewerkers om 

bewustwording te vergroten en behouden.  

• Een PMO wordt periodiek uitgevoerd daar waar noodzakelijk. 

• Bij wijziging van processen wordt een Management of Change proces gevolgd waarbij de impact 

op blootstelling wordt meegenomen en getoetst door deskundigen. 
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7. PLAN VAN AANPAK  
 

Inleiding 

Om inzicht te krijgen in de blootstelling aan chroom (VI) bij de diverse werkzaamheden op plaatsen 

waar dit nog niet voldoende inzichtelijk is, wordt voor bepaalde processen een aanvullend 

meetprogramma voorgesteld en ingepland. Doelstelling is dat blootstelling door werkzaamheden 

met chroom (VI) houdende producten te kunnen relateren aan de nieuwe grenswaarde. 

 

Voor de werkzaamheden waar nog onvoldoende inzicht is in de blootstellingswaarden tegen de 

nieuwe grenswaarde zullen afhankelijk van de situatie luchtmetingen (persoonsgebonden en 

stationair) en biologische monitoring worden uitgevoerd. 

Indien nodig  - op basis van de uitkomsten van de metingen -  kunnen daarna aanpassingen van 

werkzaamheden volgen, zoals het aanpassen van de gebruikte middelen / tools en/of het aanpassen 

van de voorgeschreven werkwijze in de werkplekinstructie. 

 

Het onderhavige plan bestaat uit twee delen.  

1. Technische audit van de middelen op effectiviteit. Het betreft o.a.het spuit en 

schuurcabines, plasmacabines, afzuigkasten en stofzuigers. Niet van alle middelen is recente 

informatie voorhanden waarmee de werking  in relatie tot de ontwerpeisen (specificaties) 

van de apparatuur getoetst is en kan worden tegen de nieuwe norm. Naast de technische 

audit worden bij deze middelen ook waar noodzakelijk blootstellingsmetingen onder meer in 

het kader van het uitvoeren van onderhoud  en inspectie aan deze middelen uitgevoerd. Dit 

betreft onder mee filter vervanging, onderhoud aan stofzuigers. 

 

2. Blootstellingsmetingen. Hierbij wordt afhankelijk van de situatie gekozen worden tussen 

metingen per functie en metingen per werkzaamheid. De meting per functie omvat een 

persoonsgebonden meting gedurende een representatieve en / of worst case werkdag. De 

meting per werkzaamheid bevat meestal stationaire metingen, zo mogelijk aangevuld met 

persoonsgebonden metingen. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, kan naast de 

persoonsgebonden metingen ook biologische monitoring  (ook wel interne 

blootstellingsmetingen, door  monitoring in bijv bloed of urine)worden uitgevoerd.  

 

Technische audit 

De technische audit van de middelen is voor alle afdelingen vergelijkbaar. Resultaat is  een actueel 

inzicht voor alle technische middelen of de werking volgens specificatie is. Daar waar knelpunten 

blijken te bestaan moeten middelen worden aangepast. Een actueel periodiek meet /technische 

audit programma (met een lijst van apparatuur) is aanwezig. 

 

Blootstellingsmetingen 

In het bedrijfsonderdeel Airframe zijn reeds op diverse locaties metingen uitgevoerd. Op basis 

hiervan zijn op verschillende vlakken aanpassingen gedaan om de blootstelling aan chroom VI te 

minimaliseren.  
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Voor de blootstellingsmetingen zal bij Engine Services en Component Services een combinatie 

worden gemaakt van metingen per functie en metingen per werkzaamheid. Bij een aantal kleinere 

afdelingen is een meting per functie in de praktijk goed mogelijk (bijvoorbeeld bij de spuiters van 

Plating, schilders of de lasser bij Heat Exchange). Bij grotere afdelingen en / of grote diversiteit in de 

werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden binnen de functie sterk variëren. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor Plasma & Welding 1 en 2 bij ES en voor de medewerkers van de plaatwerkerij CS (plaatwerkers 

en composietwerkers).  

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de cabines kunnen, ondanks de afzuiging / ventilatie, 

concentraties Chroom VI boven de nieuwe grenswaarde vrijkomen. In de cabines is hiertoe 

aanvullend voorzien in ademlucht /verse luchtsystemen of is het gebruik van andere 

ademhalingsbescherming verplicht waardoor de persoonsgebonden blootstelling geminimaliseerd is. 

Hierbij is het gedrag van de medewerkers een doorslaggevende factor, gekoppeld aan voorlichting & 

instructie en toezicht. 

Om deze reden zal bij Engine Services  en Component Services de persoonsgebonden blootstelling 

voor alle functies in alle blootstellingscategorieën met behulp van biologische monitoring worden 

vastgesteld.  

Daarnaast zullen luchtmetingen worden uitgevoerd bij medewerkers die werkzaamheden buiten 

cabines uitvoeren om te toetsen tegen de nieuwe grenswaarde. Dit betreft o.a. medewerkers van 

Plasma & Welding , monteurs die werkzaamheden buiten cabines uitvoeren zoals het kaplichten en 

frezen van Abraidable seal en medewerkers  die werkzaamheden uitvoeren in/met de straalcabines 

Op basis van een risicoinschatting  van de werkzaamheden en het aantal medewerkers, aard en 

tijdsduur en worden  in 2017 blootstellingsmetingen gepland op circa 8 plekken binnen E&M bij 

verschillende soorten werkzaamheden. Dit wordt in verschillende onderzoeksvoorstellen 

opgenomen met per situatie een specifieke meetstrategie.  

Om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen waarborgen wordt gebruik gemaakt van een standard 

operating procedure voor de monstername en analyse en ter analyse aangeboden aan een 

geaccrediteerd laboratorium. Beoordeling van de (meet)data en rapportage van het onderzoek 

gebeurt uitsluitend door een (gecertificeerd) arbeidshygiënist.  

 

Uit de resultaten van deze  metingen zullen waar nodig aanvullende beheersmaatregelen genomen 

moeten worden aangevuld met, indien nodig, aanvullende effectmetingen. Ook zal de periodiciteit 

van herhaalmetingen worden bepaald. 

Na afronding van deze metingen en een evaluatie van de resultaten zal bekeken worden of en waar 

er op andere lokaties aanvullende metingen noodzakelijk zijn vanwege de grenswaarde verlaging. Dit 

wordt vervolgens ingepland. 
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In de hangars heeft zich in de loop der jaren op de horizontale delen stof opgehoopt. In dit stof 

zitten stoffen afkomstig uit de werkzaamheden die in de hangars zijn uitgevoerd. Tijdens 

oriënterende metingen in juni 2015 is alleen in hangar 14, baai 3 en in hangar 14, baai 2 

chroom VI aangetoond. In de overige hangars is chroom VI niet aangetroffen, wel andere 

zware metalen als cadmium, kobalt, lood, nikkel, strontium en zink. Cadmium, chroom, kobalt, 

strontiumchromaat en nikkel staan op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Lood is voor de 

voortplanting vergiftig. Blootstelling aan deze stoffen moet zoveel mogelijk voorkomen worden, 

waarbij overschrijding van grenswaarden als uiterste grens wordt gehanteerd. Of er sprake is 

van risico voor de gezondheid hangt af van de situatie ter plekke (hoeveel schadelijke stoffen 

zijn aanwezig), de mate van beschermende maatregelen en de tijdsduur van de 

werkzaamheden.  

Naast deze chemische agentia zijn er ook biologische agentia aangetroffen in de vorm van 

vogel karkassen en uitwerpselen. Contact met deze materialen kan leiden tot 

gezondheidsklachten. 

 

In deze memo wordt een uitleg gegeven over de risico’s van het werken in een omgeving met 

de oude stoflagen en vastgelegd welke maatregelen nodig zijn voor een veilige werkwijze. 

 

 

Blootstelling 

De blootstellingsroute van de zware metalen is vooral via de inademing. Sommige 

componenten kunnen opgenomen worden of een effect geven bij huidcontact (bijv. Chroom 

VI). Het stof is geanalyseerd op het gehalte aan chroom(VI). De norm voor chroom is 

vastgesteld voor het voorkomen van gezondheidsschade door langdurig blootstelling. Deze 

norm kan niet toegepast worden als maat voor kortdurende blootstelling. 

Ook de blootstellingsroute van de biologische agentia is vooral via de inademing, waarna de 

luchtwegen reageren met een soort ontstekingsreactie. Na contact met de handen kan 

besmetting optreden met bepaalde huidontstekingen tot gevolg.  
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De mate van blootstelling is afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig los liggend stof en de 

mate van op werveling.  

De hoeveelheid aanwezig stof is afhankelijk van de grootte van het oppervlak van de 

horizontale delen, de ter plekke uitgevoerde werkzaamheden in het verleden en de ter plekke 

uitgevoerde reinigingswerkzaamheden. Soms klontert het stof samen tot een harde koek, die 

alleen bij mechanische bewerking als stof vrij kan komen. 

De mate van op werveling wordt bepaald door de uit te voeren werkzaamheden. Bij het 

betreden van de ruimte wordt men niet direct blootgesteld aan de metalen. De metalen zitten 

in het stof dat daar al jaren ligt en niet direct door een kleine luchtwerveling opstuift. Echter 

wanneer de werkzaamheden die een medewerker daar ter plaatste uitvoert, zorgt voor 

opwervelend stof is een mogelijk blootstelling voor de medewerker niet uit te sluiten. Mochten 

de werkzaamheden voor veel opwervelend stof zorgen is er zeker blootstelling en is een 

mogelijke blootstelling van de overig aanwezigen niet uit te sluiten.  

 

Reiniging vooraf 

Het heeft natuurlijk de voorkeur om de voorziene werkomgeving schoon te maken voordat de 

werkzaamheden plaatsvinden. Op deze wijze wordt direct de bron aangepakt. Voor grote 

oppervlakken zou een reinigingsbedrijf dit kunnen doen (natuurlijk met de juiste middelen en 

beschermingsmiddelen voor het eigen personeel). Voor kleine oppervlakken kan de werknemer 

dit zelf doen met behulp van een geschikte stofzuiger en/ of een natte reinigingstechniek. 

Geschikte stofzuigers bevatten een speciaal filter dat ervoor zorgt dat fijne deeltjes niet verder 

worden verspreid.  

 

 

Risicobeoordeling en advies 

Bij werkzaamheden in de baaien, waarbij de horizontale delen met stof niet geraakt worden 

door de werkzaamheden, zal niet of nauwelijks sprake zijn van mogelijke blootstelling. De 

werkzaamheden kunnen zonder aanvullende maatregelen uitgevoerd worden. 

Op momenten dat door werkzaamheden horizontale delen met oud stof actief geraakt worden, 

kan gedurende het werk blootstelling optreden. In deze situaties zou gedurende het bewerken 

van oude stoflagen een ongewenste blootstelling op kunnen treden. Of hiermee werkelijk kans 

bestaat op risico voor de gezondheid hangt af van de mate van vrijkomen van stof, de tijdsduur 

van de werkzaamheden en getroffen beschermende maatregelen.  

Bovenstaande betekent dat per uit te voeren project, waarbij oude stoflagen geraakt worden 

met behulp van een werkplekbezoek een inschatting gemaakt moet worden van de mate van 

blootstelling. Hierbij zal de situatie ter plekke bekeken worden (is er veel of weinig stof 

aanwezig; visuele check) en daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de invloed van de 

werkzaamheden op het aanwezige stof. Deze gegevens kunnen in onderstaande tabel worden 

ingevoerd, op basis waarvan een blootstelling niveau bepaald wordt. Bij twijfel kan de 

specifieke situatie aan een arbeidshygiënist worden voorgelegd.  

 

Beheersplan H14 baai 3 

In het najaar van 2016 is hangar 14 baai 3 (de oude Deco baai) grondig gereinigd. Hierdoor 

kan baai 3 als ieder andere baai worden beschouwd. Echter een deel van de kelderruimte en de 

ruimte onder de lift is niet gereinigd. (zie schematische weergave van de kelder, pag 7). Voor 

het betreden van deze ruimten en het uitvoeren van werkzaamheden in deze ruimten gelden de 

eisen van niveau III.  
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Tabel 1: Blootstelling niveau op basis van de hoeveelheid stof en de werkzaamheid (zonder 

beschermende maatregelen) 

                         Hoeveelheid 

stof        

Werkzaamheid 

Weinig stof Veel stof en /of biologische 

agentia 

Betreden van de loopbruggen 

boven in de hangars/ baaien + 

inspectie 

I I 

Werkzaamheden met weinig 

luchtwervelingen (tijd > 1 h) 

I II 

Werkzaamheden met weinig 

luchtwervelingen boven het 

hoofd (tijd > 1 h) 

II II 

Werkzaamheden met veel 

luchtwervelingen/mechanische 

bewerking stoflagen (tijd> 1 h) 

III III 

 

 

Tabel 2: Bijbehorende beschermingsmaatregelen per niveau 

Niveau  Geadviseerde maatregelen (PBM’s) per 

niveau  

0 Geen maatregelen noodzakelijk 

I  Handschoenen. 

II Handschoenen en P3 masker. 

III Handschoenen / volgelaatsmasker P3 / witte 

overall. 

Daarnaast moet op de grond / in de nabije 

omgeving ook maatregelen getroffen worden 

(afzetting), zodat geen andere werknemers 

blootgesteld worden. 
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Werkplekinstructie Niveau I 

 
Inleiding 

U gaat werkzaamheden uitvoeren in een vliegtuigonderhoud hangar. In deze hangars heeft 

zich in de loop der jaren op de horizontale delen stof opgehoopt. Dit stof is mogelijk 

verontreinigd met stoffen afkomstig van de werkzaamheden die in de hangars zijn uitgevoerd. 

Dit zijn onder andere een aantal zware metalen die staan op de lijst van kankerverwekkende 

stoffen en/of voor de voortplanting vergiftige stoffen. Daarnaast kunnen er ook vogel resten 

aanwezig zijn (uitwerpselen en kadavers). Blootstelling aan deze chemische stoffen en 

vogelresten moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Als er door de werkzaamheden contact is met het aanwezige stof, kan er blootstelling via 

inademing of via de huid optreden. Of dit daadwerkelijk een gezondheidsrisico vormt, hangt af 

van de mate van vrijkomen van stof, de tijdsduur van de werkzaamheden en getroffen 

beschermende maatregelen.  

De kans op blootstelling zonder beschermende middelen is in 4 niveaus onderverdeeld, waarbij 

bij niveau 0 er geen kans op blootstelling is (gereinigde omgeving); er bij niveau I weinig kans 

op blootstelling is; bij niveau II er kans op blootstelling is en bij niveau III er grote kans op 

blootstelling is. Per niveau worden aangegeven welke werkzaamheden hieronder vallen. 

Daarnaast worden de maatregelen opgesomd die men moet nemen om de werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren met een minimaal blootstellingsrisico. Andere gevaren (bijv. werken op 

hoogte, geluid) worden buiten beschouwing genomen. 

 

Welke werkzaamheden 

 Het betreden van niet gereinigde loopbruggen van de hangars.  

 Inspecties op niet gereinigde loopbruggen van de hangars. 

 Werkzaamheden met weinig luchtwervelingen (tijd > 1 h) in een omgeving met weinig 

stof 

 

Algemene instructies 

 Wervel geen stof op 

 Vermijd contact met de blote huid 

 

 

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

 
Wegwerp- of nitril handschoenen 

 

 
  

https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/thesafetyshop/article32238966.jpg?
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Werkplekinstructie Niveau II 

 
Inleiding 

U gaat werkzaamheden uitvoeren in een vliegtuigonderhoud hangar. In deze hangars heeft 

zich in de loop der jaren op de horizontale delen stof opgehoopt. Dit stof is mogelijk 

verontreinigd met stoffen afkomstig van de werkzaamheden die in de hangars zijn uitgevoerd. 

Dit zijn onder andere een aantal zware metalen die staan op de lijst van kankerverwekkende 

stoffen en/of voor de voortplanting vergiftige stoffen. Daarnaast kunnen er ook vogel resten 

aanwezig zijn (uitwerpselen en kadavers). Blootstelling aan deze chemische stoffen en 

vogelresten moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Als er door de werkzaamheden contact is met het aanwezige stof, kan er blootstelling via 

inademing of via de huid optreden. Of dit daadwerkelijk een gezondheidsrisico vormt, hangt af 

van de mate van vrijkomen van stof, de tijdsduur van de werkzaamheden en getroffen 

beschermende maatregelen.  

De kans op blootstelling zonder beschermende middelen is in 4 niveaus onderverdeeld, waarbij 

bij niveau 0 er geen kans op blootstelling is (gereinigde omgeving); er bij niveau I weinig kans 

op blootstelling is; bij niveau II er kans op blootstelling is en bij niveau III er grote kans op 

blootstelling is. Per niveau worden aangegeven welke werkzaamheden hieronder vallen. 

Daarnaast worden de maatregelen opgesomd die men moet nemen om de werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren met een minimaal blootstellingsrisico. Andere gevaren (bijv. werken op 

hoogte, geluid) worden buiten beschouwing genomen. 

 

Welke werkzaamheden vallen onder niveau II 

 Werkzaamheden met weinig luchtwervelingen (tijd > 1 h), in een omgeving met veel 

stof en /of biologische agentia. 

 Werkzaamheden met weinig luchtwervelingen boven het hoofd (tijd > 1 h) in een niet 

gereinigde omgeving. 

 

Algemene instructies 

 Wervel geen stof op 

 Vermijd contact met de blote huid 

 

 

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

  
Wegwerp- of nitril handschoenen, P3 

masker 

 

 
  

https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/thesafetyshop/article32238966.jpg?
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWk4muzOjMAhVJuRQKHei6DiEQjRwIBw&url=http://www.thesafetyshop.nl/c-2601614/gebodstekens/&bvm=bv.122448493,d.ZGg&psig=AFQjCNGWjIdNqUwJ-50NK0i85CSeDS5o0Q&ust=1463831698195906
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/thesafetyshop/article32238966.jpg?
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWk4muzOjMAhVJuRQKHei6DiEQjRwIBw&url=http://www.thesafetyshop.nl/c-2601614/gebodstekens/&bvm=bv.122448493,d.ZGg&psig=AFQjCNGWjIdNqUwJ-50NK0i85CSeDS5o0Q&ust=1463831698195906
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Werkplekinstructie Niveau III 

 
Inleiding 

U gaat werkzaamheden uitvoeren in een vliegtuigonderhoud hangar. In deze hangars heeft 

zich in de loop der jaren op de horizontale delen stof opgehoopt. Dit stof is mogelijk 

verontreinigd met stoffen afkomstig van de werkzaamheden die in de hangars zijn uitgevoerd. 

Dit zijn onder andere een aantal zware metalen die staan op de lijst van kankerverwekkende 

stoffen en/of voor de voortplanting vergiftige stoffen. Daarnaast kunnen er ook vogel resten 

aanwezig zijn (uitwerpselen en kadavers). Blootstelling aan deze chemische stoffen en 

vogelresten moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Als er door de werkzaamheden contact is met het aanwezige stof, kan er blootstelling via 

inademing of via de huid optreden. Of dit daadwerkelijk een gezondheidsrisico vormt, hangt af 

van de mate van vrijkomen van stof, de tijdsduur van de werkzaamheden en getroffen 

beschermende maatregelen.  

De kans op blootstelling zonder beschermende middelen is in 4 niveaus onderverdeeld, waarbij 

bij niveau 0 er geen kans op blootstelling is (gereinigde omgeving); er bij niveau I weinig kans 

op blootstelling is; bij niveau II er kans op blootstelling is en bij niveau III er grote kans op 

blootstelling is. Per niveau worden aangegeven welke werkzaamheden hieronder vallen. 

Daarnaast worden de maatregelen opgesomd die men moet nemen om de werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren met een minimaal blootstellingsrisico. Andere gevaren (bijv. werken op 

hoogte, geluid) worden buiten beschouwing genomen. 

 

Welke werkzaamheden vallen onder niveau III 

 Werkzaamheden met veel luchtwervelingen/mechanische bewerking stoflagen  

(tijd> 1 h) in een niet gereinigde omgeving. 

Specifiek voor H14  

 Werkzaamheden in de vuile ruimten onder H14 B3.  

 Werkzaamheden in de technische ruimte onder de lift H14 B3.  

 

Algemene instructies 

 Wervel zo min mogelijk stof op. 

 Zet de nabije omgeving af (verboden 

toegang)  

 Natte reiniging van op gewerveld stof 

/ oppervlakken 

 Vermijd contact met de blote huid 

 

 

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

  

  
Nitril handschoenen, volgelaatsmasker 

P3, witte overall 

 
 
 
 

https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/thesafetyshop/article32238966.jpg?
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/thesafetyshop/article32238957.jpg?
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/thesafetyshop/article32238966.jpg?
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/thesafetyshop/article32238957.jpg?
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Schematische tekening kelder H14 b 3 
 

 
 
Schematische tekening kelder H14 b 3 
Besloten ruimte: K0466 Deze is gereinigd maar heeft een open goot waarin kerosine en 

andere afvalstoffen uit de hangars en CS zich kunnen bevinden. 
(werken met een aanvullende werkvergunning besloten ruimten / EX 
gebied) 

Vervuild gebied: K0462, K0468 (niveau III, werken met een werkvergunning) 
Schoon gebied:  K0464, K0461 (alleen toegang voor bevoegden) 



Veilig werken met 
Chromaten in E&M
End of Project

Mei 2017
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aanleiding / aanpak

Aanleiding

• cases in pers over NS en Defensie

• vragen van onze centrale OR wat de status is in E&M in 2015

Aanpak

• SHE heeft KHS gevraagd (begin 2015) een scan te doen van situatie in E&M; conclusies :

– geen gevaarlijke situaties

– geen bekende gezondheids-cases

– wel aandacht nodig op awareness, middelen en processen

• Instellen van projectgroep met lijnvertegenwoordiging van VO, ES en CS met daarbij SHE en KHS

– Projectopdracht in nov 2015 : In de reguliere processen borgen op korte en lange termijn, dat medewerkers altijd weten
hoe met chromaten moet worden omgegaan, hier de juiste beschermingsmiddelen voor hebben en hier ook naar acteren
en de genomen stappen goed documenteren zodat dit ook voor de overige gevaarlijke stoffen, als separaat project, kan
worden uitgerold.

• Projectgroep aan het werk op de 3 assen :

– Awareness : voorlichting, communicatie, aanspreken

– Processen : end-to-end processen doorlopen. WPI’s aanpassen

– Middelen : via metingen besluiten welke PBM’s en afzuiging veilig is

Afsluiting project voorjaar 2017 (waarbij ES nog verder gaat volgens de 3 assen)
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algemene opmerkingen project

• Deze opzet, volgens 3 assen, is een template voor het omgaan met gevaarlijke
stoffen in E&M. SHE wil dit format overnemen.

– de Portal “veilig werken met Chromaten” kan ook gebruikt worden voor alle gevaarlijke stoffen

• MZ is intensief betrokken bij dit traject
– VGWM van DR gesproken

– VGWM van ES gesproken

– GC’s van CS en VO op de hoogte

– VGWM OR op 17 okt 2016

• Ook Martinair en Transavia zijn aangesloten en gaan hetzelfde traject volgen.

• Niet binnen de scope maar wel duidelijke raakvlakken had de sluiting van de 
deco (H14 Baai 1). Besluitvorming, communicatie en rapportage daaromheen is 
steeds over en weer gedeeld.
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deliverables
Awareness

• 200 mensen voorgelicht in infosessies CS en VO (ES start daar nu mee).

• website E&M (Q&A’s, folders, links, presentaties, etc.) 

• specifieke e-learning E&M in opleidingmatrix (recurrent training)

• instructiefilm en -foto’s voor VO

• workshop 3M over PBM’s

• Artikel in de “Safety”

Processen

• end-to-end processen nagelopen en vastgesteld waar verbetering nodig was. Wat nog niet af is staat op de sheet “open items”.

• WPI’s voor betrokken beroepsgroepen gescreend en aangepast.

• separate plek gecreerd waar Chromaatstofzuigers geserviced worden

• schoonmaakprotocol voor alle soorten stofzuigers met Sodexo afgesproken

• verbetert schoonmaakprotocol voor diverse werkplaatsen

Middelen

• metingen door KHS uitgevoerd en neergezet in een gevalideerd rapport waaruit concreet beleid gemaakt is voor bescherming en afzuiging. 
Rapport : As/bv.1653131.BD Stofmeting in de plaatwerkerij (H10) 2016 

• div. afzuiging op handgereedschap aangepast

• stofzuigerplan (scheiding (non-)chromaten, afgesloten kasten, hulpstukken…

• CS installaties Vuil/schoon scheiding is gerealiseerd, plakstrippen aangebracht

• uitrol 100 Proflows in VO

• verbouwing PLW H11/12 Chromaat expertise meegenomen
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borging (plan do check act)

In de operatie

• leidinggevenden ingelicht in de infosessies

In  het  proces /middelen

• WPI’s onderhoud zijn aangepast

• middelen (PBM’s en gereedschap) ontworpen volgens specs van de gebruikers

• instructie-film door de mensen zelf gemaakt
equipment beheer zeer intensief betrokken

• archivering van het project op de I-schijf (incl. meetrapporten)

Training / Communicatie

• website in place

• e-Learning verspreid en verder te gebruiken

• recurrent trainingen in de opleidingmatrix opgenomen

• er is een overzicht van verantwoordelijkheden bij de overgave vanuit het project

Plan do check act

• audit in 2017 door SHE

• de open punten (zie bijlage) worden in Q-blue opgenomen
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lessons learned

• Betrek de vloer bij de veranderingen
– Medewerkers betrokken bij de fysieke aanpassingen zorgt voor een geaccepteerd product (4-

manschap heeft merendeel van de 51-actiepunten zelf op kunnen lossen.

– Medewerkers betrokken bij de communcatie zorgt voor een sterk effect.
(in de sessies, het filmpje, het uitdelen van de maskers)

– Rol van de PLW/deeltijdinstructeur in de sessie zeer goed.

• Zorg voor hele goede bemanning in de informatiesessies
– De sessies met de plaatwerkers zijn positief kritisch ontvangen. Goede vragen en discussies. 

Ook wel bezorgdheid om het verleden.

– Zorg voor lijnbetrokkenheid, kostte soms moeite vwb lijnmanagment, leek soms een feestje van het 
project.

– Betrokkenheid van inhoudsdeskundigen van SHE/KHS is essentieel en was in dit project prima 
geregeld !

• Neem MZ pro-actief mee
– De VGWM-leden zijn goed aangesloten.

– zorg dat de MZ elkaar ook onderling aansluiten want dat zorgde voor ruis
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aandacht en zorg

• Awareness is continue aandacht

• Handhaving van de nieuwe procedures mn. onder HPO is een zorg. Van de 
sessies aan de leidinggevenden is een gedeelte van die deelnemers niet meer in 
functie. Wel zijn alle Leads van VO geweest. 

• De volledige verantwoordelijkheid ligt nog niet in de Teams.

• Er zijn nog steeds waarnemingen dat er niet volgens de afspraken wordt
gewerkt.

• Werken met andere gevaarlijke stoffen (Gilliner platen, side panels, etc) en
richtlijnen hiervoor.

• Verdere wetgeving en verscherping van Ch6 waarden

• De PBM’s zouden op de taakkaart moeten staan.
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beheer (van project naar lijn)

Name of Presentation / Date of Presentation / Version9

Overzicht verantwoordelijkheden na project "veilig werken met chromaten"

onderwerp verantwoordelijke afdeling contactpersoon

Nieuwe Proflows MEF Airframe

Herverdeling stofzuigers MEF Airframe

service stofzuigers MEF Airframe

e-Learning nr GK2IA006 Technical Training GK

instructiefilm VO Technical Training GK

opleidingsmatrix Trainingsboard en lokale  Quality

coordinatie gevaarlijke stoffen SHE

beheer handboek HGS SHE

beheer portal en Q&A's SHE

Project Archief SHE en ISSO

Portal op de E&M site IMO

contacten Transavia en Martinair SHE en ISSO

WPI's lokale verantwoodelijkheid

Afronding project-items SHE
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Afronding open items highlights (wordt nog aan gewerkt)

• Airframe
– Open punten van de actielijst van Airframe wordt nog aan gewerkt (zie bijlage)

– Toegang HGS/Chroom-info tijdens werk in plaatwerkerij H14 

• CS en ES
– Voor project geen open punten meer bij CS

– ES start nu op 

• Project
– Zorg voor een informatiepunt voor oud-medewerkers

– Aanpassing HGS 

– Informatie in de “onboarding training”. 

– Sodexo heeft schoonmaakprotocol nog niet in de annex aangepast (escalatie  
en
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Bijlage : open items actielijst

Name of Presentation / Date of Presentation / Version11

Inventaristatie 3-manschap  chromaten in de plaatwerkerij

nr Issue lokatie categorie omschrijving actie wie wanneer klaar opmerkingen

38

primer heel SPL middelen Is er primer (in kleine potjes) zonder 

chromaten voor de buitenkant van het 

vliegtuig

vraag uitzetten bij CS  

planner gevaarlijke stoffen

mei kleinere hoveelheden ch6 vrij 

voor in de wpl, incl opname 

op de taakkaart, beheer moet 

nog naar MEF

43

PC heel SPL middelen een PC worden neergezet in de PLW om 

HGS en SHE register te checken

besluit; moeten we inrichten omdat 

MW's geen adequate info voor handen 

hebben en anders veel tijd kwijt zijn met 

omkleden en naar planruimtes lopen

mei check met de gebruikers wat 

de exacte behoefte is en met 

de LSC'er of er mogelijk iets 

met een iPad kan

44
schoonmaak heel SPL Facilty schoonmaak van de PLWs'  en bezems weg obv nieuwe inrichtingen de juiste 

reininging afspreken

mei nog niet in de annex, 

escalatie 

45
HGS heel SPL bewustwording betere werking / voorlichting over de 

werking van het HGS

hoe zoek je makkelijk in et HGS mei  checkt bestaande 

omschrijving

50

HGS heel SPL middelen HGS is niet uptodate check mei fotos van Proflow plaatsen en 

handschoenen en 

partnummers, 

63 stofzuigers H11 middelen de NON-chromaten in H11 Kiekens greed 

maken

check bij beheerders mei vervanging hele vloot, H11 en 

VOC nog wel inrichten

64 website heel SPL bewustwording Website ook voor Oud KLM-ers technische vraag staat uit bij AF voor de 

website

mei voorstel naar 

67 Training heel SPL bewustwording aandacht in de ON Boarding training mei
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  Internal memo 

From  Classification  

Date 15-06-2017 

Memo no. 170615DEF 

 

Telephone 06-  

Telefax  

E-mail @klm.com 

 

  

  
To  SHE 

  

  
Cc  

  

 

Subject: Stof meting bij tension tie werkzaamheden 

 

Management Summary 

Bij tension ties werkzaamheden aan de BFL zijn stofmetingen uitgevoerd ter inschatting van 

mogelijke blootstelling aan chroom VI. Tijdens de metingen is geconstateerd dat tijdens de 

werkzaamheden slechts een klein deel van het stof afkomstig is van de chroomhoudende 

primer. Daar tegenover staat dat de medewerkers niet voldoende beschermd zijn omdat PBM’s 

niet structureel gedragen worden. Daarnaast wordt de werk omgeving (het compartiment) 

verontreinigd met het stof omdat de gekozen afzuiging niet effectief is. Omdat in het 

compartiment overdruk heerst, wordt de omliggende ruimte onnodig vervuild met het stof.  

De volgende acties worden aanbevolen:  

1. Maak een aparte WPI voor verspanende werkzaamheden aan chroomhoudende delen in het 

vliegtuig, waarmee de veiligheid van de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren 

zeker wordt gesteld en daarnaast voorzieningen getroffen worden voor het schoonhouden 

van de omgeving. 

Geef hierin de volgende onderdelen aan:  

a. Maak een goede compartimentering met een aanblaas van (liefst gekoelde) lucht en een 

gefilterde afvoer van de lucht. In het compartiment moet een onderdruk heersen.  

b. Het compartiment mag geen onnodige equipment en andere zaken bevatten 

c. Het compartiment moet nadat de werkzaamheden klaar zijn en voordat het 

compartiment gedemonteerd wordt, worden schoongemaakt.  

2. Verbeter de bron afzuiging waarmee gewerkt wordt, bij voorkeur op het gereedschap zelf. 

3. Zolang het compartiment niet schoongemaakt is, mag het niet zonder PBM’s betreden 

worden. 

4. Voer na bovenstaande aanpassingen opnieuw metingen uit zodat een inschatting van de 

blootstelling aan chroom VI tijdens deze werkzaamheden gemaakt kan worden.  

 

NB Blijf bij de vliegtuigproducenten aandringen op een vervanging van de voorgeschreven 

chroom VI houdende producten (bronaanpak). 
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Inleiding 

Op 30 mei zijn er tijdens tension tie (zie foto 3) werkzaamheden aan de BFL (Boeing 747) 

stofmetingen uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen en repareren van 

delen van het aluminium frame aan de binnenkant van de romp. Hiervoor worden stukken van 

het frame (tension ties) ertussen uit geslepen, precies op maat gemaakt met een 

bandschuurmachine en worden veel gaatjes geboord voor de nieuwe verbindingen. De 

binnenkant van het vliegtuig, en dus ook de tension ties, is bewerkt met een chroom VI 

houdende primer. Bij de bewerkingen wordt de gehele aluminium balk bewerkt/ geslepen en 

niet alleen maar het primer oppervlak zoals bij schuren. Hierdoor zal het gevormde stof vooral 

uit aluminium deeltjes bestaan en minder uit de primer deeltjes.  

Met behulp van de metingen worden onderstaande onderzoeksvragen beantwoord: 

 Komt er respirabel stof vrij bij de bewerkingen aan de tension ties? 

 Hoe goed functioneert de gebruikte afzuiging? 

 Hoe lang blijft het respirabel stof in het vliegtuig hangen? 

 Hoe goed worden de voorschriften van de WPI opgevolgd? 

 Hoe groot is de blootstelling aan chroom VI tijdens deze werkzaamheden? 

 

Metingen 

Er is gemeten tijdens het doorslijpen van de tension ties, bij het schuren met een 

bandschuurmachine en tijdens het boren. Ook is gemeten na de verschillende bewerkingen. 

Deze meetwaarden zijn vergeleken met de achtergrond waarde die voorafgaand aan de 

werkzaamheden buiten het vliegtuig is gemeten (zie foto 1). De werkzaamheden werden door 

twee plaatwerkers uitgevoerd. 

De metingen zijn uitgevoerd met een Dusttrak pro. Tijdens de slijpwerkzaamheden is direct 

links naast de medewerker gemeten. Een (chromaten) stofzuigerslang zonder hulpstuk is 

gebruikt als afzuiging. Deze werd door de 2de man, rechts van de medewerker, vastgehouden. 

Het werkgebied is afgezet met een bord, verboden toegang en daarnaast is de ingang met 

plastic dichtgeplakt. Verder waren er 2 plastic slangen die verse lucht naar binnen voeren (zie 

foto 2).  

 

nr Meetplek / werkzaamheid gemiddelde 

(resp. stof in µg/m3) 

Minimum 

(in µg/m3) 

Maximum 

(in µg/m3) 

     

2 Baai, voor kantoor 33 31 38 

3 Baai, 8 m van vliegtuig 36 33 41 

4 bij ingang van vliegtuig 37 32 47 

 GEMID. ACHTERGRONDWAARDE 

= 

TOETSWAARDE 

 

35 

  

5 Slijpen 245 22 979 

6 Slijpen (geen afzuiging) 1670 252 9540 

7 slijpen 207 81 561 

8 Meting na werkzaamheid 7 91 59 144 

9 Meting na werkzaamheid 7 58 43 84 

     

10 Bandschuurmachine 306 35 880 

11 Meting na werkzaamheid 10 31 27 37 



 

 
 

12 Bandschuurmachine, tussendoor 

opmeten 

212 39 585 

13 Geen bewerking, tussen steigers 28 23 43 

14 Eerst 15 sec slijpen, tussen 

steigers 

27 23 39 

     

15 Gaten boren, geen afzuiging 28 23 42 

     

16 Begin meting enkele sec slijpen 39 23 93 

17 Langdurig slijpen met afzuiging 1060 20 4360 

18 Eerste 10 sec slijpen 176 60 652 

19 Direct na meting 18 55 35 74 

20 Direct na meting 19 31 26 47 

     

21 Geen bewerking, tussen steigers 25 22 33 

22 Geen bewerking Bij afscheiding 25 21 36 

23 Geen bewerking, deur vliegtuig 26 18 30 

24 Bij ingang vliegtuig 20 18 30 

Tabel 1: Respirabel stof in µg/m3. (Achtergrond waarde is gemiddelde van meting 2,3,4) 

 Groen: < 5 x achtergrond waarde (< 175 µg/m3 respirabel stof) 

 Oranje:> 5 x achtergrond waarde (> 175 µg/m3 respirabel stof) 

 Rood: > 10 x achtergrond waarde (> 350 µg/m3 respirabel stof) 

 

Bij het slijpen worden respirabel stof waarden gemeten die gemiddeld 45 x de achtergrond 

waarde zijn, tot maximaal 273 x de achtergrond waarde. Deze waarde is boven de oude 

grenswaarde voor respirabel stof (= 5000 µg/m3).  

Bij het gebruik van de bandschuurmachine is een verhoging van de stofconcentratie meetbaar 

(bijna 10 X verhoging) 

Bij het boren van de gaten is geen verhoging van de stofconcentratie meetbaar. 

Na de slijpwerkzaamheden duurt het 3 minuten voordat de stofconcentratie in de lucht weer op 

het achtergrond niveau is. 

 

Observaties 

 De werkplek is aangemerkt met een bord: geen toegang mogelijk chromaatstof 

aanwezig (zie foto 2).  

 Medewerker A gebruikt alle benodigde PBM’s. 

 Medewerker B zet met regelmaat zijn masker af en heeft geen handschoenen aan. Bij 

navraag bleek dat hij last had van het beslaan van het masker, dit omdat de proflow 

niet aanstond. 

 Het plastic scherm waarmee het compartiment wordt afgeschermd staat continue open. 

 Er is alleen inblaas van lucht aanwezig, geen afvoer. 

 In het compartiment zijn ook onnodige zaken aanwezig (bijvoorbeeld een stofjas met 

pasje, zie foto 4). Deze worden verontreinigd met stof en fungeren als een secundaire 

bron.  

 Het proflow masker is prettig in gebruik en werkt door de luchtstroom ook enigszins 

verkoelend.  

 

Conclusies: 

 Bij het slijpen en schuren is het noodzakelijk om de voorgeschreven PBM’s te dragen. 



 

 
 

 De stofconcentratie in de lucht is na 3 minuten gedaald tot het achtergrond niveau. Dit 

betekent niet dat het na 3 minuten veilig is. Doordat alle oppervlakten van het 

compartiment stof bevatten kan dit door opwervelen weer in de lucht komen en 

ingeademd worden. 

 De gebruikte stofzuigerslang als afzuiging naast / onder de werkzaamheden heeft niet 

veel effect. 

 Het afschermen van het compartiment met een plastic scherm heeft geen effect omdat 

het scherm continue open staat en er een overdruk in het compartiment heerst door de 

aanvoer van verse lucht. Door de overdruk in het compartiment wordt het stof in de 

lucht naar naastgelegen ruimten verspreid. 

 Het stof zal ook neerslaan op de diverse arbeidsmiddelen / gereedschappen aanwezig in 

het compartiment. Deze zullen met stof verontreinigd worden. Dit is een risico bij het 

opruimen / weghalen van deze arbeidsmiddelen. 

 Het werken met de PBM’s vergt een zeer goede werkvoorbereiding. Je mag met de 

witte overall het compartiment niet verlaten. In praktijk wordt dit wel gedaan. 

 Het werken met de PBM’s aan verzwaart het uitvoeren van de werkzaamheden. Vooral 

de hoge temperatuur in het vliegtuig zorgt dat je snel gaat zweten en vermoeid raakt. 

De gehoorbescherming in combinatie met de overige PBM’s maken dat je je geïsoleerd 

voelt en dat communicatie moeilijk is. De gehoorbescherming is tussentijds niet uit te 

doen omdat je handschoenen aan hebt. De werkruimte is klein en op sommige plekken 

nauw. De proflow bemoeilijkt het bewegen in de ruimte en het betreden van de steiger 

(m.b.v. een trap).  

 

Antwoord op de onderzoeksvragen:  

 Komt er veel respirabel stof vrij bij de bewerkingen aan de tension ties? 

Bij de slijpwerkzaamheden komt veel respirabel stof vrij. Deze werkzaamheden duren relatief 

kort (vaak minder dan een minuut).  

Bij de bandschuurmachine komt ook respirabel stof vrij. De hoeveelheid is duidelijk minder dan 

bij het slijpen. 

Bij het gaten boren is geen verhoging van respirabel stof in de lucht meetbaar, hierbij komt 

geen tot zeer weinig stof vrij. 

 Hoe goed functioneert de gebruikte afzuiging? 

De gebruikte afzuiging werkt niet afdoende. De werking is zeer afhankelijk van de juiste positie 

van de slang. Door de werkomgeving is het zeer lastig om deze juist te positioneren. Daarnaast 

wordt door de kleine opening weinig stof afgevangen. 

 Hoe lang blijft het stof in het vliegtuig hangen? 

De respirabel stofconcentratie is na 3 minuten gedaald tot het achtergrond niveau. 

 Hoe goed worden de voorschriften van de WPI opgevolgd? 

Bij de medewerkers is er zeker de intentie om volgens WPI te werken. Bij de uitvoering worden 

aanwijzingen niet volledig opgevolgd. Een voorbeeld hiervan is medewerker B die het masker 

met regelmaat af zet. De medewerker ziet dit niet als een dusdanig probleem dat de 

werkzaamheden stil gelegd moeten worden. Echter het niet correct werken van de 

adembescherming is een reden om de werkzaamheden te staken.  

Daarnaast geven de medewerkers aan dat het ondoenlijk is om de werkplek na de 

werkzaamheden schoon te maken, dit doen ze dus ook niet. Dit samen met de overdruk in de 

cabine en het niet functionerende plastic zeil zorgt ervoor dat de omgeving vervuild wordt door 

het stof. 

 Hoe groot is de blootstelling aan chroom VI tijdens deze werkzaamheden? 



 

 
 

Omdat bij de werkzaamheden slechts kleine oppervlakten aan chroom VI houdende primer 

worden geraakt is het de inschatting dat het vrijgekomen respirabel stof voor slechts een klein 

gedeelte uit chroom VI stof bestaan. Echter daarnaast is geconstateerd dat er niet volgens de 

WPI wordt gewerkt en dat er dus mogelijk een blootstelling van de medewerkers, een 

verontreiniging van het werkgebied en een verontreiniging van de omliggende gebieden 

optreedt. Het omrekenmodel zoals gebruikt bij de metingen in de plaatwerkerij van 2016 kan 

hier niet worden gebruikt, hierdoor kan er alleen een uitspraak worden gedaan over de totale 

hoeveelheid respirabel stof in de lucht. Het is wel de verwachting dat dit in kleine mate chroom 

VI houdende stof is. Hierdoor is het op dit moment niet uit te sluiten dat er blootstelling aan 

chroom VI optreedt tijdens de werkzaamheden. Om de blootstelling aan chroom VI te 

kwantificeren is het noodzakelijk om chroom VI metingen uit te voeren (zie aanbevelingen). 

Aanbevelingen: 

1. Maak een aparte WPI voor verspanende werkzaamheden aan chroomhoudende delen in het 

vliegtuig, waarmee de veiligheid van de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren 

zeker wordt gesteld en daarnaast voor het schoonhouden van de omgeving. 

Geef hierin de volgende onderdelen aan: 

a. Maak een goede compartimentering met een aanblaas van (liefst gekoelde) lucht en 

 een gefilterde afvoer van de lucht. In het compartiment moet een onderdruk heersen.  

b. Het compartiment mag geen onnodige equipment en andere zaken bevatten 

c. Het compartiment moet nadat de werkzaamheden klaar zijn en voordat het 

compartiment gedemonteerd wordt worden schoongemaakt.  

(Het is niet nodig om boren op te nemen in het WPI. Beslis of dit uit de WPI moet 

worden gehaald.Een argument om het te laten staan is eenduidigheid van het WPI). 

2. Verbeter de bron afzuiging waarmee gewerkt wordt, bij voorkeur op het gereedschap zelf. 

3. Zolang het compartiment niet schoongemaakt is, mag het niet zonder PBM’s betreden 

worden. 

4. Voer na bovenstaande aanpassingen opnieuw metingen uit zodat een inschatting van de 

blootstelling aan chroom VI tijdens deze werkzaamheden gemaakt kan worden.  

 

NB Blijf bij de vliegtuigproducenten aandringen op een vervanging van de voorgeschreven 

chroom VI houdende producten (bronaanpak). 

 

  



 

 
 

 

Bijlagen: Foto 1 t/m 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Meting buiten vliegtuig Foto 2: Bord bij ingang vliegtuig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Tension ties Foto 4: Stofjas in compartiment 

 



Memo: Stofmetingen bij schuurwerkzaamheden aan exterior van het vliegtuig in H14 baai 1 d.d. 3 

januari 2017. 

Meetopstelling: 

Tijdens schuurwerkzaamheden in hangar 14 baai 1 aan de BFL (747-400) is de respirabele stof 

concentratie in de lucht gemeten. Er is gedurende 1 minuut gemeten met de Dust-trak. De metingen 

zijn in drievoud uitgevoerd. De schuurwerkzaamheden werden uitgevoerd door een plaatwerker. 

Voor de afzuiging van het stof is een Nilfisk Alto stofzuiger gebruikt, waarbij het uiteinde van de 

slang vlak onder de schuurtol werd gehouden. De meting vond plaats op 3 januari 2017. De 

inschatting van de chroomblootstelling op basis van de gemeten hoeveelheid stof is een 

theoretische benadering waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat 10 % van het stof chroom 

(VI) is (zie meetrapport As/bv.1653131.BD. Bij navraag bleek het toestel aan de buitenzijde 

chromaatvrij te zijn (inclusief de primers). 

Meetwaarden: 

Werkzaamheid afstand tot werkzaamheid Gemeten 
respirabel  

stof in µg/m3  

gemeten respirabel 
stof min 

achtergrond waarde 

max. 
chroom VI  
in µg/m3  

0 meting: geen werkzaamheden: nr 6: 2 meter achter 
plaatwerker 

10     

          

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 1: in ademzone 
plaatwerker gemiddelde 

12 2 0,2 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 2: 1 meter achter de 
plaatwerker gemiddelde 

12,3 2,3 0,2 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 3: 1 meter rechts van de 
plaatwerker gemiddelde 

19,3 9,3 0,9 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 4: 1 meter links van de 
plaatwerker gemiddelde 

11,3 1,3 0,1 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 5: 2 meter links van de 
plaatwerker gemiddelde 

9,3 0 0 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 6: 2 meter achter de 
plaatwerker gemiddelde 

10,7 0,7 0,07 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 7: 2 meter rechts van de 
plaatwerker gemiddelde 

15,7 5,7 0,6 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 8: 3 meter rechts van de 
plaatwerker gemiddelde 

11,7 1,7 0,2 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 9: 3 meter achter de 
plaatwerker gemiddelde 

17 7 0,7 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

nr 10: 3 meter links van de 
plaatwerker gemiddelde 

8,3 0 0 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

begane grond onder de 
schuurplek gemiddelde 

7,3 0 0 

Schuren met schuurtol. Afzuiging via 
losse slang met chromaten stofzuiger 

10 cm achter de uitblaas 
van de stofzuiger 
gemiddelde 

2,7 0 0 

0 meting begane grond 20 meter 
van vliegtuig 

6     



Constateringen: 

 Bij de schuurwerkzaamheden komt een kleine hoeveelheid schuurstof vrij in de 

omgevingslucht. 

 Op geen enkel meetpunt lijkt de toekomstige grenswaarde voor chroom VI (1 µg/m3) te 

worden overschreden. Dit op basis van de worst case omrekenfactor (0,1) van respirabel stof 

naar chroom VI. 

 Zowel links van de plaatwerker als rechts van de plaatwerker is een afname van de stof 

concentratie zichtbaar bij iedere meter verder verwijderd van de werkzaamheden.  

Op rechts: 12-19-15,7-11,7 en op links: 12-11,3-9,3-8,3. Waar bij de eerste meting (12) links 

in de ademzone was gemeten) 

 Recht achter de medewerker is deze afname niet zichtbaar. Er wordt juist op 3 meter 

afstand een verhoging gemeten. 

 Het stof verspreidt zich meer naar rechts van de plaatwerker dan naar de linker kant. 

 Op de begane grond onder de schuurwerkplek is geen verhoging van de stofconcentratie 

meetbaar. 

 Op 10 cm van de uitblaas van de stofzuiger is er een duidelijke afname van de 

stofconcentratie meetbaar. 

 

Conclusies: 

 De 3 meter afzetting is geen garantie voor geen blootstelling aan schuurstof en chroom VI. 

 De werkzaamheden duurden ongeveer 60 minuten. De grenswaarde is een 8 h tijd gewogen 

gemiddelde. De gemiddelde concentratie in de lucht gemiddeld over 8 uur is dus een stuk 

lager dan gemeten concentratie gedurende 1 minuut. 

 Het naar rechts draaien van het tolletje kan een oorzaak zijn dat het stof zich meer naar 

rechts verspreidt. Daarnaast werd de stofzuigerslang met de linker hand vastgehouden, ook 

dit kan een oorzaak zijn dat links minder verspreiding is dan rechts. 

 De stofzuiger filtert de lucht goed en is geschikt voor de afzuiging van kankerverwekkende 

stoffen. 

 

Aanbevelingen: 

 Herhaal de meting waarbij de plaatwerker gebruik maakt van afgezogen handgereedschap 

(ipv een stofzuigerslang erbij houden). Onderzoeksvragen hierbij zijn: zuigt afzuiging aan het 

gereedschap beter af dan de stofzuigerslang? en is er een verhoging van de stofconcentratie 

op 3 meter afstand achter de plaatwerker? 

 Handhaaf de 3 meter afzetting.  

Zorg dat het gebied dat afgezet (en schoongemaakt moet worden) ontdaan is van niet 

noodzakelijke zaken. Behandel het gebied tijdens de afzetting als vuil gebied, zorg dat het zo 

kort mogelijk vuil is, maak het schoon volgens wpi en geef het daarna weer vrij. 

 Plaatwerkers moeten volgens de WPI werken. Dit moet nogmaals in werkoverleggen 

besproken worden en daarnaast moet toezicht hierop worden gehouden. 

 Maak op basis van de aanvullende observaties een plan van aanpak. 

 



 

 

Extra observaties: 

 Voorafgaand aan de werkzaamheden is het onduidelijk of de PH-BFL een chroom bevattende 

verf aan de buitenzijde bevat. De plaatwerker zoek dit niet uit. Bij navraag blijkt dat de PH-

BFL chromaatvrij aan de buitenkant is. 

 Het werkgebied wordt niet afgezet.  

 Het werkgebied ligt vol met slangen (van 2 stofzuigers en van de schuurtol), slangen worden 

dus ook vies. 

 Direct na de werkzaamheden zijn andere medewerkers ook al weer in het gebied aan het 

werk. Hiervoor is nog niet schoongemaakt. 

 De plaatwerker maakt geen gebruik van de afzuiging op het handgereedschap, maar houdt 

er een stofzuiger slang bij. 

 De plaatwerker had de intentie om te starten zonder witte overall en handschoenen, na 

overleg heeft hij wel de PBM’s aangetrokken.  

 Werkzaamheden worden gestopt voor de lunch, hierna wordt weer doorgewerkt. Ten tijde 

van de lunch is het werkgebied (dat niet was afgezet) 1 uur voor iedereen toegankelijk. Er 

heeft geen tussentijdse schoonmaak plaatsgevonden. 

 De medewerker is een plaatwerker uit H10 die is ingehuurd bij H14. Er zijn voor hem geen 

voorzieningen in H14 om zijn spullen op te bergen. Bij werkzaamheden in H14 heeft hij 

normaal zijn PBM’s niet bij zich. Daarnaast moet hij de PBM’s tijdens pauzes op de werkplek 

laten liggen. 

 Gedurende 3 weken was het onduidelijk wanneer de werkzaamheden zouden plaatsvinden. 

Dit soort werkzaamheden interfereren met werkzaamheden die plaatsvinden in de directe 

omgeving, omdat de directe omgeving afgezet wordt. Dit moet in de planning meegenomen 

worden.  

 De plaatwerker maakt geen gebruik van gehoorbescherming, de verwachting is dat het 

geluidsniveau boven de 80 dB(A) ligt. Op het moment dat er niet geschuurd wordt, maakt de 

stofzuiger slang een zeer hoge geluid. Mogelijk dat dit ook boven de 85 dB(A) ligt. 

 

 

 

  



Foto’s:  

 
 

 
Foto 1: overzicht werkomgeving Foto 2: Plaatwerker met schuurtol en PBM’s  

  
Foto 3: chromaten stofzuiger Foto 4: overzicht van meetpunten  
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Subject: Veegtesten H14 baai 1 en 2 

 

In aanloop op de verbouwing van de dokken in H14 baai 1 en 2 zijn op 30 januari 2017 

veegtesten uitgevoerd. Hierbij is er op een 11 tal plekken een monster van het stof op een 

horizontaal oppervlak genomen. Monstername is door ondergetekende volgens instructies van 

RPS uitgevoerd. Het bemonsterde stof is geanalyseerd op de volgende metalen: Chroom VI, 

cadmium, chroom (totaal), ijzer, kobalt, lood, nikkel, strontium, tin en zink. Analyse van het 

stof is door het laboratorium van RPS uitgevoerd. Chroom VI, cadmium, kobalt, lood en nikkel 

staan op de lijst van kankerverwekkende stoffen (zie bijlage 1 voor het overzicht van de 

meetpunten). 

Als referentie waarden zijn veegtesten uit 2015 gebruikt. Hierbij is een worst case vertaling 

gedaan op basis van de meetwaarden per cm2 naar concentraties in de lucht. Deze worst case 

concentraties in de lucht zijn vergeleken met de geldende wettelijke grenswaarden. Op dezelfde 

wijze zijn de meetresultaten van 30 januari 2017 bekeken. 

Meetresultaten 

Uit de veegmonsters blijkt dat op alle 11 meetpunten geen chroom VI aantoonbaar is (< 0,001 

µg/m3).  

In baai 2 zijn op 4 meetpunten (4 t/m7) cadmium en strontium verhoogd aangetroffen. Op 

deze vier punten is ook erg veel stof aanwezig.  

In baai 1 en baai 2 zijn alle overige onderzochte metalen wel aangetroffen (lood niet overal) 

maar niet zorgwekkend verhoogd. 

Voor een totaal overzicht van de meetresultaten zie Bijlage 2: Meetwaarden per meetpunt 

Conclusie 

Bij het verwijderen van de dokken d.m.v. het losschroeven van de diverse onderdelen is geen 

blootstelling aan chroom VI of andere zware metalen boven de wettelijke grenswaarde te 

verwachten.  
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Bij het slijpen, branden, schuren en/of andere verspanende werkzaamheden aan de dokken is 

blootstelling afhankelijk van de verf die op de dokken aanwezig is. Dit kan chroom VI houdend 

verf zijn. Bij deze werkwijze kan een noemenswaarde blootstelling niet worden uitgesloten. 

Op sommige plekken is veel zichtbaar stof aanwezig. Door dit te verwijderen voorafgaand aan 

de werkzaamheden zal dit stof zich niet door de baai verspreiden. Omdat de plekken met veel 

zichtbaar stof ook een verhoging in de cadmium en strontium waarden laat zien, zal door het 

zichtbare stof te verwijderen ook deze twee elementen voor het grootste deel verwijderd 

worden. Een concentratie boven de wettelijke grenswaarde tijdens het verwijderen van de 

dokken wordt dan niet meer verwacht.  

De verhoogde aanwezigheid van strontium is te verklaren door het voormalig gebruik van 

strontiumchromaat in het dok. Het chromaat (chroom VI) is de gevaarlijke 

(kankerverwekkende) component in deze verbinding en op basis hiervan is de zeer lage 

grenswaarde vastgesteld. Omdat na verloop van tijd chroom VI verandert in het ongevaarlijke 

chroom III wordt er nog wel chroom (totaal) gemeten maar geen chroom (VI). Het nog 

aanwezige strontium is niet kankerverwekkend. 

Aanbeveling 

Laat voorafgaand aan de verbouwing van de dokken, de dokken stofzuigen. Met name de 

horizontale vlakken waar niet gelopen wordt bevatten veel stof. Bij het stofzuigen hoeven geen 

specifieke maatregelen genomen worden. 

Bij het demonteren van de dokken wordt een P3 stofmasker en werkhandschoenen 

voorgeschreven. 

 

 

 

Bijlagen :  Bijlage 1: overzicht van de meetpunten 1 t/m 11 

Bijlage 2: meetwaarden per meetpunt 

Bijlage 3: Foto’s van de meetpunten 

 



 

 
 

 

Bijlage 1: Overzicht van de meetpunten 1 t/m 11  
 

 

 

 

 

Figuur 1: Overzicht van de meetpunten 1 t/m 11 

Groen + nummer:  het meetpunt;  

Donkerblauw:   vliegtuig; l 

Lichtblauw:   het loopbordes op de 1ste etage;  

Mediumblauw:  loopbordes op de 2de etage. 

  



 

 
 

Bijlage 2: Meetwaarden per meetpunt 

Meetpunt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Chroom VI <0,00100 <0,00100 <0,00100 <0,00100 <0,00100 <0,00100 <0,00100 <0,00100 <0,00100 <0,00100 <0,00100 

Cadmium 0,22 0,117 0,18 0,62 0,48 0,53 0,44 0,12 0,29 0,16 0,19 

Chroom  0,16 0,0879 0,058 0,93 1,1 0,78 0,7 0,18 0,48 0,24 0,56 

IJzer 7,7 4,65 1,9 11 15 9 15 2,5 6,9 6 67 

Kobalt 0,011 0,00598 0,0034 0,018 0,014 0,017 0,015 0,004 0,0091 0,0059 0,011 

Lood 0,041 <,002 <,002 0,13 0,64 0,14 0,088 <,0020 0,022 0,0022 0,074 

Nikkel 0,072 0,0413 0,032 0,14 0,13 0,12 0,19 0,044 0,069 0,041 0,082 

Strontium 0,12 0,0658 0,062 2,2 0,86 1,7 0,75 0,18 0,49 0,25 0,73 

Tin 0,009 0,00347 0,0068 0,14 0,059 0,11 0,048 0,0076 0,018 0,0095 0,046 

zink 2 0,916 0,7 26 13 22 12 1,7 4,1 1,6 10 
Tabel 1: Meetwaarden per meetpunt. Waarden zijn in µg/m2. Dit zijn indicatieve metingen omdat er geen grenswaarden gegeven zijn voor 
oppervlakte concentraties. Groen: het metaal is niet aantoonbaar. Oranje: het metaal is wel aantoonbaar.  
  



 

 
 

Bijlage 3: Foto’s van meetpunten 

1: B1- Westelijk deel looppad 

 

 

 

 

 

 

2 B1- Oostelijk deel looppad 

 

 

 

 

 

 

3 B2- Westelijk deel kantoorkant 

 

 

 

 

 

 

4 B2- Oostelijk deel kantoorkant 

 

 

 

 

 

 

 

5 B2- NO deel kopse kant 

 

 

 

 

 

 

 

6 B2- Oostelijk deel niet- kantoorkant 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 B2- Westelijk deel niet- kantoorkant  
 

 

 

 

 

 

 

8 B2- Oostelijk deel niet- kantoorkant Boven 
 

 

 

 

 

 

 

9 B2- westelijk deel niet- kantoorkant 
Boven 

 

 

 

 

 

 

10 B2- Oostelijk deel kantoorkant Boven 
 

 

 

 

 

 

 

11 B2- Westelijk deel kantoorkant Boven 
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1 Samenvatting 
 

Aanleiding en doelstelling 
Om de aan diesel- en kerosine uitlaatgassen blootgestelde functies zo volledig mogelijk in kaart 
te brengen zijn op 17, 18 en 19 februari 2014 in hangar 11 en 14 (transportingang voorzijde) 
metingen uitgevoerd bij KLM Engineerging en Maintenance (E&M). Wegens een defecte deur 

zijn de metingen in hangar 14 (lichtstraat) op 10, 11 en 12 maart 2015 uitgevoerd. Tijdens de 
meetdagen zijn de deuren van de hangars zoveel als mogelijk gesloten gehouden. 
Hierbij is de blootstelling aan roetdeeltjes (elementair koolstof) en stikstofoxiden gemeten in 
hangar 11 en 14 van KLM E&M waar de afdelingen Component Services en Vliegtuigonderhoud 
Hangars werkzaam zijn. Dit zijn de plekken waar medewerkers mogelijk kunnen worden 
blootgesteld aan dieseluitlaatgassen.  
 

In hangar 11 en 14 rijden ‘eigen’ dieselaangedreven voertuigen en voertuigen van 
derden/externen voor bijvoorbeeld het laden en lossen van goederen, werken op hoogte, 
interieurreiniging en rangeren van de vliegtuigen. KLM Engineering & Maintenance heeft een 
beleid voor Dieselmotor Emissie in (half) omsloten ruimten opgesteld waarin criteria voor de 
‘eigen’ en van derden/externen dieselmotor aangedreven voertuigen zijn opgenomen (zie 

bijlage 6). Met dit onderzoek is getoetst of het beleid in de praktijk voldoende wordt  
opgevolgd/ functioneert om de concentratie dieseluitlaatgassen in de hangars onder de 

achtergrondwaarde te houden. 
 
Opzet van de metingen 
Er zijn 8-uurs gemiddelde stationaire metingen uitgevoerd naar roetdeeltjes en stikstofoxiden. 
De meetwaarden zijn getoetst aan de daarvoor geldende normen.  
Daarnaast is gedurende een dag met behulp van camera’s (gericht op de nummerborden) de 

passerende voertuigen in hangar 11 en 14 bij de transportingangen in kaart gebracht. 
 
In hangar 14 (lichtstraat) is een 8-uurs meting naar fijnstof uitgevoerd (het respirabele stof, dit 
zijn deeltjes met een grootte tot 5 micrometer).  

 
Beleid SZW 
Dieselmotor emissies (DME) bevatten kankerverwekkende stoffen (onder meer roet, zware 

metalen, polycyclisch aromatische koolwaterstoffen). Voor kankerverwekkende stoffen geldt 
een minimalisatieverplichting en dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijke 

blootstelling. De Inspectie SZW is daarom extra kritisch op bronnen van roet binnen gebouwen. 
Op basis van de blootstelling aan DME moet er worden gestreefd om roet-emitterende auto’s 
principieel te weren uit (half)omsloten ruimtes. 
 
Normering 

Voor een uitgebreide omschrijving van de gezondheidseffecten, wetgeving, normen of 
grenswaarde zie bijlage 2. 

Fijnstof 
Voor fijnstof zijn in de arbeidssituatie geen normen of grenswaarden beschikbaar, de 
meetwaarden voor het fijnstof (respirabel stof) zijn getoetst aan de norm voor carbon black van 
1000 µg/m3.  

Roet 
Voor DME kan geen veilige ondergrens worden vastgesteld. Om deze reden stelt de overheid 
dat de blootstelling aan roet zo laag als technisch haalbaar moet zijn met als streefwaarde de 
achtergrond concentratie van 3 µg elementair koolstof/m3 (minimalisatieverplichting). Zolang 
de blootstelling boven de streefwaarde ligt, bestaat er een licht verhoogde kans op het optreden 

van longkanker. Momenteel is de verbodswaarde voor dieselmotoremissie 50 µg elementair 
koolstof/m3. De verbodswaarde is echter verouderd en niet passend bij de 

minimalisatieverplichting. De verwachting is dat de huidige verbodswaarde in de toekomst 
wordt verlaagd en dat de grenswaarde rond de 10 µg/m3 elementair koolstof komt te liggen.  
De overheid verwacht van alle bedrijven en branches dat zij een bedrijfsgrenswaarde voor 
dieselrook vaststellen die zo laag als technisch haalbaar is en tussen de streefwaarde en de 
verbodswaarde in ligt. 
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Stikstofoxiden 
De blootstelling aan stikstofoxiden zijn getoetst aan de grenswaarde voor stikstofmonoxide is 

250 µg/m3 en de grenswaarde voor stikstofdioxide is 400 µg/m3. 

 
Voornaamste resultaten 
In onderstaande tabel zijn de meetresultaten en adviezen samengevat (totale meetresultaten 
zie bijlage 1). De licht verhoogde concentraties ten opzichte van de toetsingswaarden zijn 
oranje gemarkeerd. De duidelijk verhoogde concentraties zijn rood weergegeven. 
Meetplaats Concentratie 

elementair koolstof 
(roet) in µg/m3  
Streefwaarde 3 µg/m3 
 

Concentratie 
stikstofmonoxide in 
µg/m3 Grenswaarde: 
250 µg/m3 (10% 
grenswaarde 
stikstofmonoxide: 25 
µg/m3 ) 

Adviezen 
(zie aanbevelingen en 
nummers in tekst) 

Hangar 11 sluis 
uitgaand 
verkeer 

3,3 µg/m3 
*(TGG= 2,6 µg/m3) 

381 µg/m3 
*(TGG= 267 µg/m3) 

1 t/m 5 

Hangar 14 
transportingang 
voorzijde 

1,1 µg/m3 

*(TGG= 1 µg/m3) 
226 µg/m3 
*(TGG= 117 µg/m3) 

1 t/m 5 

Hangar 14 
lichtstraat 

<1,3 µg/m3 
 

Niet gemeten 4 en 5 

*TGG: tijd gewogen gemiddelde 
 
Conclusie  

Fijnstof 
In de lichtstraat van Hangar 14 kunnen medewerkers  voornamelijk worden blootgesteld aan 

fijnstof met een deeltjesgrootte groter dan 5 micrometer en in mindere mate aan het ultrafijne 
deeltjesgrootte. De concentraties fijnstof liggen laag, namelijk onder 10% van de grenswaarde 
van carbon black van 1000 µg/m3. 
Op basis van de gemeten stofconcentraties wordt verwacht dat deze niet zullen leiden tot 
gezondheidsrisico’s. Voor medewerkers met specifieke klachten zoals astma of allergie kan enig 
effect op de luchtwegen niet worden uitgesloten.  
 

Roet  
In Hangar 11 (sluis uitgaand verkeer) wordt de streefwaarde van 3 µg elementair koolstof/m3 
voor roet in geringe mate overschreden, maar de concentratie roet ligt wel ruim onder de 
huidige grenswaarde van 50 µg elementair koolstof/m3. Hier geldt een licht verhoogde kans op 
gezondheidseffecten.  
Bij de evaluatie van de daadwerkelijke blootstelling van personen is het van belang te 
vermelden dat het een stationaire meting in de transportgang betreft en dat medewerkers hier 

niet de hele werktijd verblijven; de persoonlijke blootstelling zal lager zijn. Voor 
kankerverwekkende stoffen geldt echter een minimalisatieverplichting en dient gestreefd te 

worden naar een zo laag mogelijke blootstelling. De Inspectie SZW is daarom extra kritisch op 
bronnen van roet binnen gebouwen. Op basis daarvan is het advies gebaseerd op het feit dat 
roet-emitterende auto’s principieel uit omsloten ruimtes geweerd moeten worden.  
De persoonlijke blootstelling van de medewerkers aan roet zou wel te hoog kunnen worden 

zonder alle maatregelen.  
 
Stikstofoxiden 
De blootstelling aan stikstofoxiden (NOx) blijkt vooral stikstofmonoxide. De grenswaarde van 
stikstofmonoxide van 250 µg/m3 wordt overschreden in Hangar 11.  
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In hangar 14 (transportingang voorzijde) wordt de grenswaarden niet overschreden maar ligt 
deze wel ruim boven 10 % van de grenswaarden. Ook hier geldt dat medewerkers niet de 

gehele werktijd op deze meetplaatsen aanwezig zijn, waardoor de werkelijke gemiddelde 
blootstelling lager zal zijn. Op basis van de meetresultaten is overschrijding van de 
grenswaarde echter niet uit te sluiten. De effecten van stikstofoxiden zijn vooral prikkeling van 
ogen en luchtwegen.  
 
Omdat het geen vaste werkplekken betreft is directe actie in hangar 11 en 14 niet nodig, maar 

op termijn is het wel wenselijk dat er maatregelen getroffen worden om de blootstelling te 
verlagen. Gezien de minimalisatie verplichting ligt de focus echter in eerste instantie op het 
beperken van de blootstelling aan roet. 
 
Geregistreerde type voertuigen tijdens de meetdagen. 
Van de geregistreerde voertuigen (30% in H11 en 36% in H14 (transportingang voorzijde)) is 
niet voorzien van een motortype Euro 5 of EEV. Dit houdt in voertuigen die over het algemeen 

minder vervuilende stoffen uitstoten. Op basis van de resultaten is het advies om alle ’diesel’ 
aangedreven voertuigen die geen roetfilter hebben de toegang tot het gebouw te ontzeggen. 
Dit vergt enige tijd actieve handhaving om bewustzijn bij de chauffeurs te bewerkstelligen. 
Praktische consequenties kunnen zijn: 

- het laden en lossen buiten de hangars; 
- extra interne transport middelen inzetten. 

 

Aanbevelingen  
Adviezen volgen de wettelijke minimalisatieverplichting en de arbeidshygiënische strategie: 
1. Voorkom blootstelling aan dieseluitlaatgassen (roet) door het weren van dieselaangedreven 

voertuigen in hangars, elektrische voertuigen maximaal inzetten, geen open verbinding 
transportgang en werkruimten, het aantal transportbewegingen te beperken; 

2. Zet schonere motoren (volgens de laatste standard) en als het niet anders kan, een 

voertuig met gesloten roetfilters in. Een gesloten roetfilter reduceert roetdeeltjes voldoende 
maar zorgt vaak wel voor hoge NOx-concentraties. Kies voor een gesloten roetfilter waarbij 
een additief wordt toegevoegd om de NOx-emissie te verlagen; 

3. Geadviseerd wordt de ventilatie in de hangars met R&FC te bespreken, mogelijk dat deze 
verbeterd kan worden; 

4. Na het toepassen van de maatregelen en/of na het vervangen van het voertuigenbestand 
metingen bij voorkeur in de winter herhalen; 

5. Volg de overige wettelijke verplichtingen zoals voorlichting over bijvoorbeeld rijgedrag en 

maak afspraken met de leveranciers. Gedragsaspecten zijn: 
1. Niet in hangar rijden met vervuilende voertuigen. 
2. Het zoveel mogelijk uitschakelen van de motor tijdens wachten. 
3. Aanspreken van derden die met een vervuilend voertuig de hangar in willen rijden. 
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2.   Maatregelen en aanbevelingen 

2.1 Kader 

Adviezen worden gegeven met inachtneming van de wettelijke minimalisatieverplichting en 
arbeidshygiënische strategie.  
 
Minimalisatieverplichting 

De wettelijke minimalisatieverplichting verplicht tot het inzetten van emissieloze voertuigen, 
tenzij dit technisch niet mogelijk is. Concreet betekent dit een blijvende focus op het zoveel 
mogelijk minimaliseren van transportbewegingen en de stand der techniek. Denk hierbij aan: 
1. Het inzetten van elektrische voertuigen; 
2. Transportbewegingen met dieselaangedreven voertuigen minimaliseren/routes wijzigen; 
3. Alternatieve aandrijving (bijv. aardgas (CNG)/groengas, LPG, brandstofcel); 
3. Als alternatieven voor diesel aangedreven transportvoertuigen ontbreken, is de stand der 

techniek voor dieselmotoren/roetfilters leidend. Op het moment is dit voor off-road voertuigen 
Tier 4 of indien niet beschikbaar interim Tier 4/ Stage IIIB. Voor wegvervoer is dat Euro 5. 
Kanttekening is dat de Euro norm strenger is dan de Tier norm omdat er meer druk is op het 
wegvervoer dan op het bedrijfsleven. 

 
Arbeidshygiënische strategie 
Het is verplicht om te werken volgens de ‘arbeidshygiënische strategie’. Dit betekent dat er bij 

de beheersmaatregelen gekeken moet worden naar de mogelijkheden met het grootste effect. 
Slechts indien deze technisch niet haalbaar zijn, mag worden uitgeweken naar een maatregel 
uit de categorie met een minder goed beschermingsniveau: 
 Voorkomen bij de bron (in deze situatie: weren dieselaangedreven voertuigen in hangars, 

elektrisch aangedreven voertuigen maximaal inzetten); 
 Afzuiging/ventilatie/filteren van de lucht; 

 Scheiden mens en bron (bijvoorbeeld: (tijdelijke) opzetfilters op voertuigen in de hangar, 
geen open verbinding transportgang en werkruimten  

 Organisatorische maatregelen zoals bijv. schoonmaakprogramma’s en beperken van de 
transportroutes en blootstellingsduur, het niet stationaire draaien van de motoren; 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Overige wettelijk verplichte maatregelen: 

De hierna genoemde maatregelen zijn wettelijk verplicht, in aanvulling op bovenstaande 
maatregelen: 

 Voorlichting: stel een voorlichtingsbrief op voor de medewerkers (waarin bijvoorbeeld ook 
(rij)gedrag aan de orde komt) en stel de informatie beschikbaar aan derden. 
Gedragsaspecten zijn: 
4. Niet in hangar rijden met vervuilende voertuigen. 
5. Het zoveel mogelijk uitschakelen van de motor tijdens wachten. 

6. Aanspreken van derden die met een vervuilend voertuig de hangar in willen rijden. 
 Stel de wettelijke registratie voor kankerverwekkende stoffen op; de invulling hiervan wordt 

op KLM-breed niveau nog nader bepaald. Denk daarbij aan een koppeling van de 
onderzoeken (rapportages) aan afdelingen en personen. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Bijlage 1. Risicobeoordeling 

 
Tabel 1. Meetresultaten fijnstof.  
De metingen zijn uitgevoerd op 10, 11 en 12 maart 2015 in hangar 14 lichtstraat.  

Meetplaats datum Fijnstof (tot 5 µm) 

Grenswaarde van 
Carbon Black: 

1000 µg/m3 (10% 
grenswaarde: 100 
µg/m3 ) 

PM1 (deeltjes tot 1 

µm) µg/m3 
(0,1-1 µm) 

PM2,5 (deeltjes tot 

2,5 µm) µg/m3 

PM10 (deeltjes tot 

10 µm) µg/m3 

Totaal (deeltjes 

tot 15 µm) 
µg/m3 

Hangar 14 Lichtstraat 10 maart 9 4 6 27 55 

11 maart 7 5 5 17 35 

12 maart 10 8 8 16 27 

 

Toelichting op de resultaten 
Deeltjesgrootte 
De metingen wijzen uit dat de medewerkers in hangar 14 lichtstraat voornamelijk worden blootgesteld aan fijn stof met een deeltjesgrootte groter dan 5 

µm en in mindere mate het ultrafijne deeltjesgrootte. 
Het is niet ondenkbaar dat ook grotere stofdeeltjes voorkomen, deze zijn in voorliggend onderzoek niet bepaald omdat het bepalen hiervan een andere 
meetmethode vereist. De toegevoegde waarde van het meten van grotere stofdeeltjes is beperkt. De grotere deeltjes kunnen voor hinder zorgen, echter 

deze deeltjes worden afgevangen in de bovenste luchtwegen. Juist de kleinere deeltjes kunnen voor gezondheidseffecten zorgen (zie bijlage 2).  
 
Concentraties fijnstof (respirabel stof) 
De concentraties fijnstof liggen laag, onder 10% van de grenswaarde voor carbon black (grenswaarde= 1000 µg/m3).  
 
Tabel 2. Meetresultaten elementair koolstof en stikstofoxiden.  
De metingen zijn uitgevoerd in Hangar 11 en 14 (transportingang voorzijde) op 17, 18 en 19 februari 2015 en in Hangar 14 (lichtstraat) op 10, 11 en 12 

maart 2015. 

Meetwaarden en 
toetsingscriteria  
 
Functie/Meetplaats  
 

Metingen 2014 en 2015 
Streefwaarde EC: 3 µg/m3 
Grenswaarde EC: 50 µg/m3 
Mogelijk toekomstige norm EC: 10 µg/m3  

Grenswaarde stikstofdioxide: 400 µg/m3 (10% grenswaarde stikstofdioxide: 40 µg/m3 ) 

Grenswaarde stikstofmonoxide: 250 µg/m3 (10% grenswaarde stikstofmonoxide: 25 µg/m3 ) 

Laagst gemeten waarde in µg/m3 Middelste waarden in µg/m3 Hoogst gemeten waarde in µg/m3 

Hangar 11 sluis uitgaand verkeer 

Elementair koolstof (roet) 2 2,4 3,3 

Stikstofdioxide (NO2) 24 32,3 36,4 
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Meetwaarden en 
toetsingscriteria  
 
Functie/Meetplaats  
 

Metingen 2014 en 2015 
Streefwaarde EC: 3 µg/m3 
Grenswaarde EC: 50 µg/m3 
Mogelijk toekomstige norm EC: 10 µg/m3  

Grenswaarde stikstofdioxide: 400 µg/m3 (10% grenswaarde stikstofdioxide: 40 µg/m3 ) 
Grenswaarde stikstofmonoxide: 250 µg/m3 (10% grenswaarde stikstofmonoxide: 25 µg/m3 ) 

Laagst gemeten waarde in µg/m3 Middelste waarden in µg/m3 Hoogst gemeten waarde in µg/m3 

Stikstofmonoxide (NO) 193 228 381 

Hangar 11 buitenreferentie* 

Elementair koolstof (roet) <0,96  <0,99 

Stikstofdioxide (NO2) <14  <14,2 

Stikstofmonoxide (NO) <14  <14,2 

Hangar 14 transportingang voorzijde 

Elementair koolstof (roet) <0,99 <1 1,1 

Stikstofdioxide (NO2) <14,6 15,9 <38,8 

Stikstofmonoxide (NO) 44,3 80,5 226 

Hangar 14 buitenreferentie 

Elementair koolstof (roet) <0,97 <1 1,9 

Hangar 14 lichtstraat 

Elementair koolstof (roet) <1,1 <1,1 <1,3 

*totaal 2 metingen. 
 
Toetsing aan de achtergrondwaarde 

Bij het ontbreken van een bedrijfsnorm hanteert de arbeidsinspectie op dit moment de geldende achtergrondwaarde van circa 3 µg/m3 elementair 
koolstof als veilige waarde. Het is niet reëel om te verwachten dat een nulblootstelling wordt gehaald, terwijl hier in de buitenlucht geen sprake van is.  
De concentraties roet die verhoogd zijn ten opzichte van achtergrondwaarde van 3 µg/m3 liggen, zijn oranje weergegeven. 
 

De overige meetresultaten zijn volgens de richtlijn ‘Testing Compliance with Occupational Exposure Limits for Airborne Substances’ getoetst aan 10% 
van de norm of grenswaarde. Deze richtlijn biedt de volgende toetsingscriteria op basis van een dataset van 3 meetwaarden: 
 Indien alle 3 meetwaarden onder 10% van de grenswaarde liggen, is de situatie beheerst; 

 Indien één of meer van de 3 meetwaarden boven 10% van de grenswaarde liggen (tussen 10% en 100% van de grenswaarde in, dienen aanvullende 
metingen plaats te vinden of beheersmaatregelen te worden getroffen; 

 Indien één of meer van de 3 meetwaarden de grenswaarde overschrijdt, dienen direct beheersmaatregelen te worden getroffen.  
Voor een visuele weergave van het toetsingsmodel wordt verwezen naar bijlage 4. 
 
Toetsing aan 10% van een toekomstige norm van 10 µg/m3 
Deze toetsingwaarde is in de tabel opgenomen vanwege de verwachting dat de norm voor elementair koolstof van  

50 µg/m3 in de toekomst wordt verlaagd. Een lagere norm bijvoorbeeld 10 µg/m3 is hierbij niet ondenkbaar. 
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Meetresultaten roet en stikstofoxiden 2014 

De meetwaarden in Hangar 11 en 14 aan elementair koolstof zijn getoetst aan de streefwaarde (achtergrondwaarde) van 3 µg/m3. In Hangar 11 (sluis 
uitgaand verkeer) is de concentraties roet verhoogd ten opzichte van de streefwaarde voor roetblootstelling in de buitenlucht, maar ligt ruim onder de 
huidige en toekomstige grenswaarde.  
Voor stikstofmonoxide geldt dat de grenswaarde van 250 µg/m3 wordt overschreden in hangar 11. In hangar 14 (transportingang voorzijde) wordt de 
grenswaarden niet overschreden maar ligt deze wel ruim boven 10 % van de grenswaarden. Hieruit blijkt dat de blootstelling aan stikstofoxiden vooral 
stikstofmonoxide betreft. 

 

Tabel 2. Milieuregistratie RDW voertuigen  
Overzicht aantal geregistreerde type voertuigen tijdens de meetdagen. 

Meetdatum Classificatie Totaal hangar 11 Totaal hangar 14 transportingang  

17 februari 2014 EEV 6 12 

Euro 3  1 2 

Euro 5 37 11 

Niet geregistreerd (geen roetfilter) 12 3 

R 3 3 

18 februari 2014 EEV 20  

Euro 3  1  

Euro 5 67  

Niet geregistreerd (geen roetfilter) 22 2 

R 3  

19 februari 2014 EEV 15  

Euro 3  1  

Euro 5 58  

Niet geregistreerd (geen roetfilter) 21  

R 9  

10 maart 2015 Geen data beschikbaar Geen data beschikbaar Geen data beschikbaar 

11 maart 2015 Geen data beschikbaar Geen data beschikbaar Geen data beschikbaar 

12 maart 2015 Geen data beschikbaar Geen data beschikbaar Geen data beschikbaar 

 
Euroklassen kennen we Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, EEV en R.  
Voor de numerieke waarden geldt: hoe hoger het getal, des te minder uitstoot van vervuilende stoffen. Zo betekent de waarde Euro 0 bijvoorbeeld dat 

het voertuig veel vervuilende stoffen uitstoot en de waarde Euro 5 betekent dat het voertuig minder vervuilende stoffen uitstoot. Dit houdt in dat er een 
roetfilter is geplaatst en in aanvulling hierop wordt een additief door de dieselbrandstof gemengd om vorming van stikstofoxiden tegen te gaan. 
De waarde EEV staat voor Enhanced Environmentally friendly Vehicle. Een EEV voertuig stoot nog minder vervuilende stoffen uit en is daarmee 
milieuvriendelijker dan de Euro 5. Data van 10 t/m 12 maart is op het moment van het onderzoek nog niet beschikbaar, wegens de doorloop van het 
onderzoek is in overleg met dhr. Wiersma (afdeling VOH) en mw. H Hoek (afdeling SHE) besloten om de informatie niet mee te nemen in dit rapport. 



Bijlage 2. Gezondheidseffecten, wetgeving en grenswaarde  

2.1. Roet 

Verbrandingsproducten van diesel- en kerosinemotoren bestaan uit duizenden componenten, 
een deel gasvormig en een vast deel, de roetdeeltjes. Op de korte termijn kan blootstelling aan 
deze emissies tijdelijke effecten geven zoals hoofdpijn, irritatie van de ogen en de huid en 
kortademigheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gasvormige componenten zoals stikstofoxiden, 
aldehyden (bv. Formaldehyde), zwaveldioxide en koolmonoxide. Roet is bij hogere 
concentraties zichtbaar als rook. In het roet van kerosine- en dieselmotoren bevinden zich 
stoffen die een verhoogd risico op longkanker en schade aan de hartfunctie geven. 

 
Grenswaarde 
Elementair koolstof wordt erkend als maat voor de dieselmotoremissie. Het risico wordt 
beoordeeld aan de hand van de concentraties elementair koolstof in de omgevingslucht. In 
Nederland buigt de Gezondheidsraad zich nog over een gezondheidkundige grenswaarde voor 
beroepsmatige blootstelling voor Dieselmotoremissies (DME). Zij gaat daarbij uit van elementair 

koolstof als maat voor dieseluitlaatgassen in de lucht. In het eindrapport van M. Singels e.a. 
“Stand der techniek dieselmotoremissies”, september 2004, wordt 50 µg elementair koolstof/m3 
als verbodswaarde gehanteerd. Bij de afweging voor de waarde is uitgegaan van een risico van 

één extra sterfgeval per 250 sterfgevallen ten gevolge van een 40 jaar beroepsmatige 
blootstelling aan de chemische stof bij een achtergrond concentratie van 3 µg/m3. 
Deze verbodswaarde kan niet worden gehanteerd als grenswaarde. Daar waar dat bij in het 
verleden uitgevoerde onderzoeken nog wel werd gedaan, weliswaar met een veiligheidsmarge, 

is dit gezien de huidige stand der wetenschap niet te verantwoorden. 
IRAS/CE heeft in een begin 2007 uitgegeven onderzoek gesteld dat de streefwaarde voor DME 
0,16 μg elementair koolstof/m³ is. Deze waarde ligt onder de landelijke gemiddelde 
achtergrondconcentratie voor DME (welke IRAS/CE stelt op 3 μg EC/m³) en is dus onhaalbaar. 
Om deze reden geldt de achtergrondconcentratie ter plekke als streefwaarde.  
 
De resultaten in voorliggend onderzoek zijn aan de streefwaarde van 3 μg EC/m³ getoetst. 

 
Omdat er geen veilige ondergrens kan worden gegeven geldt voor dieselroet een 
minimalisatieverplichting. Dat betekent dat de blootstelling zo laag mogelijk moet zijn als 
technisch haalbaar is met de achtergrond concentratie als streefwaarde. Eerder uitgevoerde 
metingen elders op Schiphol hebben uitgewezen dat 3 µg EC/m³ een haalbare concentratie is.  
 

De overheid verwacht van alle bedrijven en branches dat zij een bedrijfsgrenswaarde voor 
dieselrook vaststellen die zo laag mogelijk ligt als haalbaar is, en tussen de streefwaarde en de 
verbodswaarde in ligt. Dus tussen de 3 µg elementair koolstof/m3 en de 50 µg/m3 (gemiddeld 
over een 8-urige werkdag). Wanneer een bedrijf geen bedrijfsgrenswaarde heeft opgesteld, 
hanteert de Arbeidsinspectie de achtergrondconcentratie van 3 µg elementair koolstof/m3 als 
grenswaarde. 
 

De termen grenswaarden, verbodswaarden en streefwaarden op een rijtje: 
Grenswaarde: Grenswaarde is de maximale concentraties waaraan werknemers beroepsmatig 
mogen blootgesteld worden, grenswaarden zijn tijdgewogen gemiddelden over een 8-urige 
werkdag. In Nederland buigt de Gezondheidsraad zich nog over een gezondheidkundige 
grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling voor Dieselmotoremissies (DME). Zolang er geen 
wettelijke grenswaarde is, is de werkgever verplicht deze zelf vast te stellen op een zo laag 
mogelijk niveau. 

Binnen de Mobiliteitsbranche (o.a. motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven) hebben 
brancheverenigingen, vakbonden en Inspectie SZW voor 2012 een branchenorm afgesproken 
van 7 µg elementair koolstof/m3.  

Verbodswaarde: Zolang er geen grenswaarde voor DME is vastgesteld wordt 50 µg elementair 

koolstof/m3 als verbodswaarde gehanteerd. Deze waarde is afgeleid van een risico van één 
extra sterfgeval per 250 sterfgevallen per jaar ten gevolge van een 40 jaar beroepsmatige 
blootstelling aan elementair koolstof bij een achtergrond concentratie van 3 µg/m3. Een 
verbodswaarde houdt in dat blootstelling aan een hogere concentratie niet is toegestaan. Geen 
enkele medewerker mag aan meer dan 50 µg/m3 elementair koolstof/m3 lucht blootgesteld 
worden. 
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Streefwaarde: Als een bedrijf geen bedrijfsgrenswaarde heeft opgesteld, hanteert de 
Arbeidsinspectie de streefwaarde als grenswaarde. De streefwaarde voor DME ligt echter onder 

de landelijke gemiddelde achtergrondconcentratie zoals die in Nederland gevonden wordt (0,16 
μg elementair koolstof/m³) en is dus onhaalbaar. Daarom hanteert de Arbeidsinspectie deze 
waarde niet, maar in plaats daarvan de lokale achtergrondconcentratie van 3 µg elementair 
koolstof/m3 als grenswaarde. 
 
Wetgeving 

De overheid stelt eisen aan werksituaties met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. 
Deze verplichtingen zijn: 
 De werkgever dient te beschikken over een beoordeling van de betreffende 

gezondheidsrisico’s; 
 De blootstelling dient zo laag als technisch mogelijk is te zijn. Hieronder wordt verstaan dat 

inzet van geschikte technieken die operationeel te verkrijgen zijn, tot een betere 
bescherming van de werknemers moet leiden. Dit heet de minimalisatieplicht; 

 De werkgever moet aan kunnen geven waarom andere processen technisch niet uitvoerbaar 
zijn; 

 De werkgever dient een register te hebben met de gegevens over de aard en hoogte van de 
blootstelling en een lijst met blootgestelde personen; 

 De werknemers dienen te worden voorgelicht over de risico’s. 
 
Dit rapport kan worden beschouwd als een onderdeel van de verplichte registratie van de aard, 

hoogte van de blootstelling en de aard van de risico’s en geeft een beoordeling van de 
betreffende gezondheidsrisico’s. 

2.2. Stikstofdioxide (wettelijke grenswaarde 0,4 mg/m3) 

Stikstofdioxide werkt irriterend op de ogen, de neus en de luchtwegen. Inademing van de damp 
kan longoedeem veroorzaken. Het is onbekend of bij geurwaarneming schadelijke effecten te 
verwachten zijn. Met andere woorden de geur is geen indicatie voor een schadelijke 
concentratie. (Er zijn stoffen waarbij de geurgrens eerder wordt bereikt dan de schadelijke 
concentratie. Dit is voor stikstofdioxide niet bekend). 
De stof kan inwerken op de bloedvaten, met als gevolg verlaging van de bloeddruk. De 

uitwerking kan vertraagd intreden.  
 
Bij gevoelige personen, zoals mensen met CARA, heeft stikstofdioxide al bij kortdurende 
blootstelling nadelige effecten op de longfunctie (bron: RIVM). Indirect verlaagt stikstofdioxide 

de weerstand van de longen tegen infectieziekten. 

2.3. Stikstofmonoxide (wettelijke grenswaarde: 0,25 mg/m3) 

Stikstofmonoxide werkt bijtend op de ogen, de neus en de luchtwegen, hoge blootstellingen 
kunnen duizeligheid en bewusteloosheid tot gevolg hebben. Inademing van de damp kan 

longoedeem veroorzaken. 
 
Bij herhaalde en/of langdurende blootstelling is er kans op een aandoening van de longen en 
deze kan leiden tot bloedschade (methemoglobinemie).   

2.4. Stof 

De normering voor stofdeeltjes hangt samen met de deeltjesgrootte en aard van het stof.  
 
Met de Dusttrak is de totale hoeveelheid stof gemeten evenals de stoffracties PM1,0 (deeltjes 
tot 1 µm), PM2,5 (deeltjes tot 2,5 µm)en PM10 (deeltjes tot 10 µm). Deze metingen zijn 

uitgevoerd om de deeltjesgrootte van het stof vast te stellen. Voor de arbeidssituatie zijn geen 
normen of grenswaarden voor PM1, PM2,5 en PM10 beschikbaar. 

PM2,5 en vooral PM10 worden in het buitenmilieu gemeten en hiervoor zijn 24-uurs normen 
voor de gehele bevolking vastgesteld. Deze normen zijn echter in de arbeidssituatie niet 
toepasbaar omdat: 

 De 24-uurs blootstelling anders is dan de blootstelling in de arbeidssituatie welke 
uitgaat van 8 uur per dag en 40 uur per week (een arbeidsleven lang). 

 De gehele bevolking ook gevoelige groepen zoals kinderen en ouderen omvat, anders 
dan de werksituatie waarin van een relatief gezonde werkende populatie wordt 
uitgegaan. 
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Gezondheidseffecten van stof in relatie tot deeltjesgrootte 
Stofdeeltjes kunnen op grond van hun grootte grofweg worden ingedeeld in twee fracties, 

namelijk totaal stof en respirabel stof. Deze fracties zijn als volgt gedefinieerd: 
Totaal stof is dat deel van het stof dat kan worden ingeademd. Dit type stof wordt gemeten met 
apparatuur dat deeltjes met een diameter tot circa 50 µm kan meten.  
Het deel van het totaal stof dat kan doordringen tot de longblaasjes, het respirabele stof, heeft 
een deeltjesgrootte tot circa 5 µm.  
 

Alle deeltjes met een grootte tussen de circa 5 en 10 µm, worden opgevangen in de bovenste 
luchtwegen. Alle deeltjes met een diameter groter dan 10 µm, worden neergeslagen voor het 
strottenhoofd (o.a. in de neus- en keelholte).  
 

Grenswaarden  
Het totale respirabele stof kan, naast het elementaire en organische koolstof, uit verschillende 
componenten bestaan.  

Uit de metingen blijkt dat het fijnstof (respirabel stof) grotendeels uit de kleinere deeltjes met 
een grootte < 1 µm bestaat. Omdat de aard van het stof in het huidige onderzoek niet is 
onderzocht, kan niet zonder meer worden aangenomen dat de kleine stofdeeltjes onschadelijk 
(‘inert’) zijn. Om deze reden is als aanname een grenswaarde van Carbon Black van 1000 

µg/m3 gebruikt (inhalatie, systeemeffecten langdurige blootstelling). 
Bron: Reach werkprogramma DNEL ECHA, 2007. 
 

Hoewel de grenswaarde van Carbon Black feitelijk alleen geldt voor de grondstof (voor/tijdens 
de productie van rubber banden), is deze gehanteerd omdat deze overeenkomt met de huidige 
stand der wetenschap t.a.v. fijnstof: in recente publicaties van het UMC st. Radboud wordt 
geadviseerd voor fijnstof (respirabel stof) op de werkplek een norm van 1 mg/m3 aan te 
houden. De achtergrond hiervan is de zorg over de schadelijkheid van kleine stofdeeltjes 
waarbij geen veilige ondergrens kan worden gesteld.  

Bron: Health implications of particle exposures from ambient environments to workplaces Paul 
T.J. Scheepers PhD, toxicologist, Department for Health Evidence Radboud University Nijmegen 
Medical Centre  
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Bijlage 3 Werkwijze 

 
Meetstrategie 
Voor dit onderzoek is de daggemiddelde blootstellingsconcentratie aan elementair koolstof en 
stikstofmonoxide en stikstofdioxide bepaald. Elementair koolstof (roet) is de internationaal 
erkende markerstof om het gezondheidsrisico van blootstelling aan roet van dieselmotoremissie 
(DME) te bepalen. Stikstofoxiden zijn representatieve componenten voor de gasvormige fractie.  

Kerosine lijkt qua samenstelling veel op diesel en draagt bij aan de totale blootstelling aan roet 
op Schiphol. Metingen en beoordeling zijn uitgevoerd volgens de huidige stand der wetenschap: 
‘Testing Compliance with Occupational Exposure Limits for Airborne Substances’. 
 
In hangar 14 (lichtstraat) zijn metingen uitgevoerd met een stofmonitor (Dusttrak DRX).  
In hangar 11 was de meter op de accu niet door RPS aangezet waardoor er hele korte metingen 

zijn geregistreerd, te kort om mee te kunnen nemen voor het onderzoek.  
Deze meter maakt geen onderscheid in het soort deeltje maar meet de verschillende 
deeltjesgroottes (tot 1, 2.5, 10 µm en totaalstof) per tijdstip tegelijkertijd.  
 

 
 
Fig. 3. Meetapparatuur voor monstername 
 
Opzet en locatie van de metingen, gebruikte meetapparatuur 
De keuze voor de 3 meetpunten is tot stand gekomen door input vanuit leiding en SHE 

coördinatoren van de afdelingen in de hangars. De metingen zijn uitgevoerd op de drukste tijd 

(tussen 8.00 en 17.00 uur). Omdat bij koeler, regenachtig weer de blootstelling door bronnen in 
de gebouwen hoger kan zijn doordat de deuren in verhouding meer worden dichtgehouden.  
 
De metingen zijn uitgevoerd in de vroege dienst (meest drukke bedrijfsvoering) waarbij de 
meettijd overeenkomt met een 8-urige werkdag. De meetdagen in  hangar 11 en 14 

(transportingang voorzijde) betroffen 17,18 en 19 februari. Wegens een defecte deur zijn de 
metingen in hangar 14 (lichtstraat) pas op 10, 11 12 maart 2015 uitgevoerd. 
In hangar 14 is vastgesteld dat de 1e gekozen referentieplek buiten de NOX en DME meting niet 
betrouwbaar is. RPS constateerde bij het ophalen van de meter eind van de dag, dat mensen 
stonden te roken bij de meter. Deze meetresultaten zijn niet meegenomen in dit onderzoek. 
 
Meteorologische omstandigheden 

De weersomstandigheden tijdens de metingen (station Schiphol): 
 17 februari 2014: wind uit het zuiden, gemiddelde windkracht 4.1 m/s, temperatuur 

gemiddeld 6°C, zwaar bewolkt, relatieve luchtvochtigheid 87% (droog tijdens de 
meetperiode). 

 18 februari 2014: wind uit het zuiden, gemiddelde windkracht 4.3 m/s, temperatuur 

gemiddeld 6.3°C, geheel bewolkt, relatieve luchtvochtigheid 84% (droog tijdens de 
meetperiode). 

 19 februari 2014: wind uit het zuidwesten, gemiddelde windkracht 5.1 m/s, temperatuur 
gemiddeld 7.7°C, geheel bewolkt, relatieve luchtvochtigheid 90% (droog tijdens de 
meetperiode). 

 10 maart 2015: wind uit het noordwesten, gemiddelde windkracht 4.3 m/s, temperatuur 
gemiddeld 7.1°C, half bewolkt, relatieve luchtvochtigheid 83% (droog tijdens de 
meetperiode). 
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 11 maart 2015: wind uit het zuidoosten, gemiddelde windkracht 2.2 m/s, temperatuur 
gemiddeld 3.8°C, licht bewolkt, relatieve luchtvochtigheid 77% (droog tijdens de 

meetperiode). 
 12 maart 2015: wind uit het oostzuidoosten, gemiddelde windkracht 4.0 m/s, temperatuur 

gemiddeld 6.3°C, onbewolkt, relatieve luchtvochtigheid 68% (droog tijdens de 
meetperiode). 

 
Monstername en analyse 

Elementair koolstof (waaronder roet) is in de ademzone bemonsterd volgens NIOSH 5040 met 
behulp van een luchtpomp (debiet 200 ml/min). De meetapparatuur en de analyses zijn 
geleverd door een daarvoor specifiek uitgerust laboratorium. De aangezogen lucht is geleid over 
een prefired kwartsvezelfilter. Deze zijn geanalyseerd volgens ASTM E1019. 
Methode ASTM E1019 
Medium  Prefired kwartsvezelfilter 
Flow  2,2 liter/minuut 

Meetkop  respirabel stof cycloon SKC HD (< 5 µm diameter) 
Detectiegrens analyse 2µg elementair koolstof 
 
De concentratie NO2 en NO, stikstofdioxide en stikstofmonoxide, is actief gemeten via 

gekoppelde TEA-buizen. De meetmethode is door het laboratorium aangepast met als basis de 
NIOSH 6014. 
 

De spotmetingen naar stofdeeltjes zijn uitgevoerd met de TSI Dusttrak, 8533 (DRX). 
Meetbereik: Totale stoffractie (tot ca 15 µm), PM10 (tot 10 µm), respirabel stof (tot circa 5 
µm), PM2,5 (tot 2,5 µm) en PM1,0 (tot 1 µm). Concentratiebereik tussen de 0,001 – 150 
mg/m3. Meerkanaals / meet simultaan de fracties. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

15 

Bijlage 4. Toetsing 

 
De meetresultaten zijn volgens de richtlijn ‘Testing Compliance with Occupational 
Exposure Limits for Airborne Substances’ getoetst aan 10% van de norm of grenswaarde. Deze 
richtlijn biedt de volgende toetsingscriteria op basis van een dataset van 3 meetwaarden: 
 Indien alle 3 meetwaarden onder 10% van de grenswaarde liggen, is de situatie beheerst; 
 Indien één of meer van de 3 meetwaarden boven 10% van de grenswaarde liggen (tussen 

10% en 100% van de grenswaarde in, dienen aanvullende metingen plaats te vinden of 
beheersmaatregelen te worden getroffen; 

 Indien één of meer van de 3 meetwaarden de grenswaarde overschrijdt, dienen direct 
beheersmaatregelen te worden getroffen.  

In onderstaande flow-chart is de basis van de richtlijn weergegeven.  
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Bijlage 5. Foto’s meetplaatsen 
Meetplaats Foto 
Hangar 11, sluis uitgaand verkeer,  

 
Hangar 11, referentiemeting buiten (1e 
meetplek is een rookplek, meting is 
onbetrouwbaar) 

 
Hangar 11, referentiemetig buiten (2e 
meetplek)  

 
Hangar 14, referentiemeting buiten 
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Hangar 14, transportingang voorzijde 

 

Hangar 14, Lichtstraat, midden van de 
lichtstraat (=doorlopende gang in de buurt 

van de liften). 
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Bijlage 6. Beleid E.4.p Dieselmotor Emissie (half) omsloten ruimte 

KLM Engineering & maintenance (januari 2011) 

 
Inleiding 
Dieselmotor emissies (DME) bevatten kankerverwekkende stoffen (onder meer roet, zware 

metalen, polycyclisch aromatische koolwaterstoffen). DME is door de Commissie Werkgroep van 
Deskundigen van de Gezondheidsraad geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Carcinogeen 
wil zeggen dat het kanker bij de mens kan veroorzaken of het vormingsproces van kanker 
bevordert. Genotoxisch houdt in dat elk niveau van blootstelling aan deze stof een kans op 
kanker met zich meebrengt. Of met andere woorden: er is geen veilig blootstellingniveau. 
Om de blootstelling aan van KLM E&M medewerkers te voorkomen moet KLM E&M een 
inspanningsverplichting uitvoeren. Het vaststellen van een grens(verbod)- en/of streefwaarde 

heeft geen invloed op de inspanningsverplichting van de werkgever. 
Als maat voor DME wordt in de regel µg elementaire koolstof (EC) per kubieke meter lucht 
gehanteerd. Er kan stationair worden gemeten (een vaste plek) of door middel van persoonlijke 

monstername apparatuur. De waarden worden vervolgens omgerekend naar een blootstelling 

gedurende een 8-urige werkdag. 
 

Inspanningsverplichting 
In het geval van kankerverwekkende stoffen worden door de Gezondheidsraad twee 
zogenaamde risicogrenzen bepaald: 
Een verbodsniveau: de concentratie van de blootstelling waar in ieder geval niet boven mag 
worden gekomen; 

Een streefniveau: een concentratie van de bloostelling waarnaar gestreefd wordt in het kader 
van het begrip ‘een zo laag mogelijke blootstelling’. 
 
Deze risicogrenzen worden gedefinieerd voor het additionele risico op sterfte aan niet 
geneesbare kanker veroorzaakt door blootstelling aan een kankerverwekkende stof in de 
arbeidssituatie. De verbodswaarde geeft één extra geval van longkanker per jaar op 10.000 

blootgestelde werknemers en de streefwaarde één extra geval op de 1.000.000. 
 
Het verbodsniveau voor DME wordt bereikt bij een beroepsmatige blootstelling aan een 
concentratie van 50 µg per m3. De streefwaarde wordt bereikt bij een beroepsmatige 
blootstelling aan een DME concentratie van 0,16 µg EC per m3 lucht. De achtergrondwaarde 
DME geeft de concentratie aan van EC, die aanwezig is in de directe buitenlucht van de 
omsloten werkruimte. Deze is op rustige plaatsen in Nederland zonder veel verkeer 2-3 µg 

EC/m3 lucht. Op drukke wegen, kruispunten maar zeker ook op Schiphol kan deze oplopen tot 
20 µg EC/m3 of hoger. 
 
Door middel van de inspanningsverplichting dient de blootstelling te worden voorkomen of te 
worden beperkt tot een zo laag mogelijk niveau (streefniveau). Gebruikelijk is om dit uit te 
voeren door toepassing van de ‘arbeidshygiënische strategie’. Deze strategie is gebaseerd op 
het principe van de aanpak aan of zo dicht mogelijk bij de bron aangezien je daarmee het 

grootste effect zult bereiken. Slechts indien maatregelen aan of zo dicht mogelijk bij de bron 
technisch niet haalbaar zijn dan mag een niveau lager als beschermingsniveau worden 
gehanteerd. De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit: 
1.    maatregelen aan de bron (vervanging, alternatieve stoffen of middelen) 
2.    scheiden mens en bron (bijvoorbeeld door ventilatie) 
3.    blootstellingduur beperken 

4.    toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen 

 
In het kader van de blootstelling aan DME geldt als belangrijkste uitgangspunt dat er naar moet 
worden gestreefd om dieselmotorgedreven arbeidsmiddelen te weren uit (half) omsloten 

ruimten. 
 
Als de arbeidshygiënische strategie wordt toegepast op de situatie binnen KLM E&M, betreffende 

de blootstelling aan DME, dan ziet de aanpak ter bepaling van de beheersmaatregelen er als 
volgt uit: 
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Ad 1 . Bronmaatregelen die getroffen kunnen worden zijn: Laat geen dieselmotoren meer 
toe in omsloten ruimten; Voorbeelden hiervan zijn: 

 de toepassing van docking stations; 
 aanhangwagens (naar) binnen de omsloten ruimte verslepen door voertuigen met 

alternatieve aandrijving. 
 
Algemeen: vervang, indien technisch uitvoerbaar, dieselmotor aangedreven voertuigen door 
alternatief aangedreven voertuigen. Zoals elektrisch aangedreven of LPG aangedreven. 

 
Specifiek: voor vorkheftrucks betekent dit het volgende: 
• Dieselmotor aangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 4 ton of minder moeten 

worden geweerd uit de (half) omsloten ruimte. Deze heftrucks moeten vervangen worden 
door heftrucks met een alternatieve krachtbron zoals een elektromotor. 

• Indien wordt gekozen voor LPG als brandstof voor de aandrijving van de vorkheftruck dan 
geldt een aanvullende verplichting. Deze verplichting houdt in dat de uitstoot van 

gevaarlijke stoffen in de uitlaatgassen als koolmonoxide en stikstofoxiden tot een minimum 
worden beperkt door het plaatsen van een uitlaatgaskatalysator op de motoruitlaat. 

 
Ad 2. Scheiden mens en bron 

Als vervanging van dieselmotoren technisch niet mogelijk is, moeten voorzieningen zijn 

getroffen om de blootstelling aan DME te voorkomen of te beperken tot een zo laag mogelijk 
niveau. Aan deze verplichting kan worden voldaan door: 
• Directe afvoer van DME door middel van een directe aansluiting op de uitlaat naar een 

veilige plek buiten de omsloten ruimte; 
• Het aanbrengen van een adequaat roetfilter. Het roetfilter moet een gravimetrische  

afvangstrendement van ten minste 70% hebben; 

• Het inzetten/aanschaffen van vrachtwagens met Euronorm 4 of 5 dieselmotoren 
 
Mocht blijken dat het om technische redenen niet mogelijk is om te voldoen aan 
bovengenoemde beperkende maatregelen dan moeten (aanvullende) maatregelen worden 
getroffen. Hierbij moet in volgorde van prioriteit, zoals hieronder vermeld, worden gehandeld: 

• Mechanische gedwongen plaatselijke afzuiging, zo nodig aangevuld door algemene 
ventilatie; 

 
Ad 3. Blootstellingduur beperken 
Om de blootstellingduur te beperken dient: 

• Men de motor in een (half) omsloten ruimte niet langer dan strikt noodzakelijk te laten 
draaien. 

 
Ad 4. Toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen 
Als technische en organisatorische maatregelen niet mogelijk zijn dan wel niet haalbaar zijn dan 
pas mag worden overgegaan op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
• De persoonlijke bescherming die wordt voorgeschreven zijn P3 filters. 

 
In alle gevallen dient KLM E&M te blijven streven naar een zo laag mogelijke blootstelling 
(streefniveau). 
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Dieselmotor aangedreven arbeidsmiddelen en voertuigen van 

derden/externen 
 
DME kunnen ook afkomstig zijn van arbeidsmiddelen en voertuigen van derden/externen. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om vrachtwagens van transporteurs die een (half) omsloten ruimte 

inrijden van een KLM E&M gebouw of een kraanwagen die hijswerkzaamheden komt verrichten. 
 
KLM E&M dient bij de blootstelling behalve met de ‘eigen’ dieselmotor aangedreven 
arbeidsmiddelen / voertuigen ook rekening te houden met deze DME bronnen van 
arbeidsmiddelen/voertuigen van derden/externen. Ook bij dieselmotor aangedreven 
arbeidsmiddelen/voertuigen van derden/externen die op enig moment in de (half) omsloten 
ruimten komen moeten voorzieningen zijn getroffen om de blootstelling aan DME te voorkomen 

of te beperken tot de streefwaarde. 
 
Bronmaatregelen: 
Laat geen dieselmotoren meer toe in (half) omsloten ruimten door: 
• de toepassing van docking stations; 
• aanhangwagens (naar) binnen de omsloten ruimte verslepen door voertuigen met 

alternatieve aandrijving; 

 
Scheiding mens en bron: 
• Directe afvoer van DME door middel van een directe aansluiting op de uitlaat naar een 

veilige plek buiten de omsloten ruimte; 
• Het aanbrengen van een adequaat roetfilter door de derde partij. Het roetfilter moet een 

gravimetrisch afvangstrendement van ten minste 70% hebben; 

• Het tijdelijk voorzien van naar binnen rijdende voertuigen met een roetfilter; 
• Aangepaste rijroute 

 
Blootstellingduur beperken 
Om de blootstellingduur te beperken dient: 

• Men de motor in een (half) omsloten ruimte niet langer dan strikt noodzakelijk te laten 
draaien; 

 
Toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen 
Als technische en organisatorische maatregelen niet mogelijk zijn dan wel niet haalbaar zijn dan 
pas mag worden overgegaan op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• De persoonlijke bescherming die wordt voorgeschreven zijn P3 filters. 
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1. Inleiding en belangrijke conclusies 

1.1 Achtergrond 

De uitlaatgassen van diesel- en kerosinemotoren bevatten vluchtige componenten en vaste 
deeltjes (roet). Blootstelling aan deze roetdeeltjes geeft onder meer een verhoogd risico op 
longkanker. Het vereist een beheersprogramma om de blootstelling aan dieselmotoremissie te 
minimaliseren. Mede daarom is de overheid volop in beweging om de blootstelling aan 
dieselmotoremissie te beheersen, zowel in arbeidssituaties, als voor de bevolking rondom 
snelwegen en in de binnensteden. 

Vanaf 2006 is onderzoek naar dieselmotoremissie bij diverse afdelingen van KLM Ground 

Services uitgevoerd. Vanaf 2008 is het onderzoek op verzoek van de VGWM-commissie jaarlijks 
herhaald. In 2014 is het standpunt ingenomen dat de metingen om de 3 jaar herhaald zullen 
worden, waarbij 2014 als ‘0-meting/referentiejaar’ zal dienen. De locaties en het aantal 
meetplaatsen zijn hiertoe opnieuw vastgesteld en uitgebreid ten opzichte van voorgaande 
jaren. 
 

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de in 2014 uitgevoerde metingen. Als gevolg van 
het besluitvormingsproces ten aanzien van de metingen en de weersomstandigheden in 

augustus, zijn de metingen niet in het hoogseizoen maar in de nazomerse periode in september 
uitgevoerd.  
 

1.2 Doelstelling  

Aan KLM Health Services is gevraagd om de blootstelling aan (diesel)motoremissie (elementair 
koolstof) bij Ground Services in kaart te brengen. Op basis van de meetresultaten is nagegaan 

of de blootstelling binnen de grenswaarden blijft en is bepaald in welke mate er sprake is van 
risico’s voor schade aan de gezondheid en of het treffen van aanvullende maatregelen nodig is.  
Bij het opstellen van de meetstrategie is rekening gehouden met het voorgaande onderzoek en 
de KLM brede werkgroep ‘Luchtkwaliteit Grond’. Dit heeft geleid tot een verbreding van de 
scope (het betrekken van het KLM Jet Center) en wijzigingen ten aanzien van de meetlocaties 
en het aantal meetpunten. 
  

1.3 Normering 

Voor dieselmotoremissie kan geen veilige ondergrens worden vastgesteld. Om deze reden stelt 
de overheid dat de blootstelling aan roet zo laag als technisch haalbaar moet zijn met als 
streefwaarde de achtergrond concentratie van 3 µg elementair koolstof/m3 
(minimalisatieverplichting). Zolang de blootstelling boven de streefwaarde ligt, bestaat er een 
licht verhoogde kans op het optreden van longkanker. De overheid verwacht van alle bedrijven 
en branches dat zij een bedrijfsgrenswaarde voor dieselrook vaststellen die zo laag als 
technisch haalbaar is en tussen de streefwaarde en de verbodswaarde in ligt (voor meer 

informatie zie bijlage 7). 
Momenteel is de verbodswaarde voor dieselmotoremissie 50 µg elementair koolstof/m3. De 
verbodswaarde is echter verouderd en niet passend bij de minimalisatieverplichting. De 
verwachting is dat de huidige verbodswaarde in de toekomst wordt verlaagd en dat de 
grenswaarde rond de 10 µg/m3 elementair koolstof komt te liggen.  
 

1.4 Voornaamste resultaten 

Voor de medewerkers van Ground Services op het platform op Schiphol is de blootstelling aan 

dieselmotoremissie gelijk gebleven ten opzichte 2012 of 2013. Dit zien we terug bij de 

persoonsgebonden en de stationaire metingen.  
De concentraties dieselmotoremissie die bepaald zijn met de stationaire (of omgevings-) 
metingen liggen in dezelfde orde van grootte als de persoonsgebonden metingen.  
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De gemiddeld gemeten concentratie dieselmotoremissie is 3,8 µg/m3 voor de stationaire en 4,4 

µg/m3 voor de persoonsgebonden metingen (bepaald als elementair koolstof).  
Ten opzichte van de huidige (verouderde) verbodswaarde van 50 µg elementair koolstof/m3 
wijzen de meetwaarden uit dat er geen kans op normoverschrijding aanwezig is. 
 
Persoonsgebonden metingen 
De persoonsgebonden metingen liggen in de dezelfde orde van grootte als in 2012. Alleen bij de 

Aquadriver liggen de meetwaarden aanmerkelijk hoger (8,5 µg/m3 dit jaar tegenover 3,5 µg/m3
 

elementair koolstof in 2012). Een logische verklaring hiervoor is niet te geven.  

De platformmedewerkers werkzaam op de E en F pier worden hoger blootgesteld ten opzichte 
van de andere pieren en platformen waar de blootstelling acceptabel is. Verwacht wordt dat de 

grenswaarde rond 10 µg elementair koolstof/m3 komt te liggen.  
Toetsing aan deze waarde geeft dan bij de fuelofficers en de platformmedewerkers werkzaam 
op de E en F pier een geringe kans op overschrijding (tussen 0,1 en 5% kans op overschrijding 
van de grenswaarde). De oorzaak ligt in de aanwezigheid van meer diesel aangedreven 
voertuigen (tankauto/dispenser en highloader en transporter) bij deze functionarissen. 
 

Stationaire (omgevings-)metingen 

Op de pieren en platformen liggen de gemeten waarden ruim onder de 10 µg elementair 
koolstof/m3. Uitzondering vormt de voormalige VIP ingang, welke lager dan in het verleden 
maar nog net boven de 10 µg/m3 scoort. Ten opzichte van de achtergrondwaarde van 3 µg 
elementair koolstof/m3 is een verhoging zichtbaar op de E en F pier.  
 
Aantal afhandelingen en beheersmaatregelen 

Ten opzichte van de meetperiode in (augustus) 2013 heeft Bagage Turn Around Services (BTS) 
tijdens de meetperiode in (september) 2014 meer vliegtuigen afgehandeld. Totaal zijn door BTS 
in de meetperiode van 2014 ongeveer 34,6 % meer toestellen afgehandeld dan in de 
meetperiode in 2013. Door de hogere productie tijdens de meetperiode waren de 
omstandigheden zodanig dat een hogere concentratie dieselmotoremissie verwacht kon worden. 
De Schiphol brede APU loze afhandeling op de E-F-G en H pier en de aanschaf van hybride 
Dispensers geven, net als in 2013, naar verwachting een lagere blootstelling aan 

dieselmotoremissie. Het ongunstige effect van een hogere productie en de gunstige invloed van 
de beheersmaatregelen hebben elkaar ogenschijnlijk in evenwicht gehouden en geresulteerd 
dat de blootstelling nagenoeg gelijk gebleven is. 
 

1.5 Conclusie 

Net als de afgelopen jaren is de conclusie dat er blootstelling aan dieselmotoremissie is bij de 
medewerkers van de BTS maar dat de situatie niet alarmerend is.  
De resultaten onderschrijven de voorgenomen herhalingsfrequentie van één keer per 3 jaar, 

aangezien er geen grote wijzigingen in de blootstelling optreden. Substantiële wijzigingen in de 
factoren die van invloed zijn op de blootstelling of de beoordeling ervan kunnen uiteraard wel 
aanleiding zijn eerder een monitoring uit te voeren.  
 
Op Schiphol is de streefwaarde te benaderen door het verder elektrificeren van de voertuigen 
en het verminderen van APU-gebruik en diesel aangedreven GPU’s. 

Deze strategie wordt pas echt effectief als nog intensiever de samenwerking wordt gezocht met 
andere partijen op Schiphol die mede de diesel- en kerosine-uitstoot bepalen of daar invloed op 
hebben.  
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2.  Aanbevelingen 

2.1 De aanbevelingen op een rijtje 

 
De metingen resulteren in een vijftal aanbevelingen: 

1. Voldoen aan de wettelijke minimalisatie verplichting (in 2.2. verder uitgelegd). 
2. Invulling geven aan de wettelijke registratie voor kankerverwekkende stoffen. 
3. Voorlichting aan de medewerkers over de metingen. 
4. Een KLM bedrijfsnorm opstellen voor dieseluitlaatgassen. 
5. Eén keer per drie jaar herhalingsmetingen uitvoeren naar de blootstelling aan 

dieselmotoremissie. 
 
Adviezen worden gegeven met inachtneming van de wettelijke minimalisatie verplichting en 
arbeidshygiënische strategie*1.  

 

2.2 Minimalisatie verplichting 

De wettelijke minimalisatie verplichting verplicht tot het inzetten van emissieloze voertuigen, 
tenzij dit technisch niet mogelijk is. Concreet betekent dit een blijvende focus op het zoveel 
mogelijk minimaliseren van transportbewegingen en het volgen van de stand der techniek. 
Denk hierbij aan: 

1. Het inzetten van elektrische voertuigen en het vermijden van APU-gebruik en 
dieselaangedreven GPU’s; 

2. Alternatieve technieken voor het binnenkomen en weggaan van vliegtuigen; 
3. Alternatieve aandrijving (bijv. aardgas (CNG)/groengas, LPG, brandstofcel);  
4. Als alternatieven voor diesel aangedreven transportvoertuigen ontbreken, is de stand 

der techniek voor dieselmotoren/roetfilters leidend. Op het moment is dit voor off-road 
voertuigen Tier 4 of indien niet beschikbaar interim Tier 4/ Stage IIIB (zie figuur 1). 

 
Daarnaast is een nog intensiever samenwerking nodig met andere partijen op Schiphol die 
mede de uitstoot van diesel- en kerosine-uitstoot bepalen of daar invloed op hebben. Zie bijlage 
9 voor de acties die Ground Services al heeft ingezet. 
 

Overige maatregelen – bij wet genoemd: 

De hierna genoemde maatregelen zijn wettelijk verplicht, vormen een aanvulling op 
bovenstaande maatregelen en zijn een herhaling van adviezen uit voorgaande rapportages: 
 Stel de wettelijke registratie voor kankerverwekkende stoffen op; de invulling hiervan op 

KLM-breed niveau dient nog nader te worden bepaald. Denk daarbij aan een koppeling van 
de onderzoeken (rapportages) aan afdelingen en personen. 

 Voorlichting: bespreek deze informatie met de werknemers en stel de informatie 
beschikbaar aan derden.  

 
KLM Health Services volgt de ontwikkelingen ten aanzien van de grenswaarde op de voet. Als 
vanuit de overheid een nieuwe grenswaarde wordt ingevoerd, worden de meetresultaten 
opnieuw beoordeeld. 
  

De overheid verwacht van alle bedrijven en branches dat zij een bedrijfsgrenswaarde voor 
dieselrook vaststellen die zo laag als technisch haalbaar is en tussen de streefwaarde en de 
verbodswaarde in ligt (voor meer informatie zie bijlage 7). 
Dit betekent dat de bedrijfsgrenswaarde tussen de 3 en de 50 µg/m3 in moet liggen 
(gemiddelde blootstelling over een 8-urige werkdag). Wanneer een bedrijf geen 

bedrijfsgrenswaarde heeft opgesteld, hanteert de Arbeidsinspectie de achtergrondconcentratie 
van 3 µg elementair koolstof/m3 als grenswaarde.  
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Fig 1. Emissie Tier/Stage klassen 
 
 
*1 Toelichting op de wetgeving 
Het is verplicht om maatregelen te treffen volgens de ‘arbeidshygiënische strategie’. 
Dieselmotoremissies vallen onder de regelgeving voor kankerverwekkende stoffen. Hiervoor 
geldt de ‘minimalisatie verplichting’. Dit betekent dat er bij de beheersmaatregelen gekeken 
moet worden naar de mogelijkheden met het grootste effect. Slechts indien deze technisch niet 
haalbaar is, mag worden uitgeweken naar een maatregel uit de categorie met een minder goed 

beschermingsniveau: 
 Voorkomen bij de bron (in deze situatie: elektrisch aangedreven materieel of materieel met 

een lagere emissie); 
 Scheiden mens en bron; 
 Blootstellingsduur beperken; 
 Persoonlijke beschermingsmiddelen. 
  



 

6 

 
bv/ak.1453168MO.rj  KLM Ground Services, Blootstellingsmetingen roet platformmedewerkers 2014 

 

Bijlage 1 Werkwijze 

 
Meetstrategie 
In dit onderzoek is de blootstellingsconcentratie aan elementair koolstof bepaald. Elementair 

koolstof (roet) is de internationaal erkende markerstof om het gezondheidsrisico van 
blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) te bepalen. Kerosine lijkt qua samenstelling veel op 
diesel en draagt bij aan de totale blootstelling aan roet op Schiphol.  

 
Fig. 2. Meetapparatuur voor monstername 
 
Locatie, meetduur, en tijdstip 
In 2014 is het standpunt ingenomen dat de metingen om de 3 jaar herhaald zullen worden 
waarbij 2014 als ‘0-meting/referentiejaar’ zal dienen. Bij het opstellen van de meetstrategie is 
rekening gehouden met het voorgaande onderzoek en de KLM brede werkgroep ‘Luchtkwaliteit 
Grond’. Dit heeft geleid tot het betrekken van het KLM Jet Center en wijzigingen ten aanzien 

van de meetlocaties en het aantal meetpunten. 
 
In 2014 is in nazomerse omstandigheden gemeten waardoor de meetperiode afwijkt van 
voorgaande jaren. De meetplaatsen zijn verspreid over de luchthaven, afhankelijk van waar de 
medewerkers komen.  
 
De meetduur bedroeg een diensttijd, die overeenkomt met een 8-urige werkdag. De metingen 

vonden plaats in de periode van 1 t/m 11 september in de vroege dienst, omdat dit de drukste 

periode van de dag is. Per functie / meetplaats zijn 3 metingen uitgevoerd. 
 
Meetomstandigheden 
Met behulp van gegevens van KLM Ground Services is het aantal afhandelingen op de 
meetdagen berekend. Daarbij zijn afhandelingen meegenomen op het B-platform en bij de B, C, 

D, E, F en G-pieren. De afhandelingen op de buffer en vrachtposities zijn buiten beschouwing 
gelaten. Om een vergelijking te kunnen maken met voorgaand jaar is naar de maand augustus 
uit 2013 gekeken. De gegevens over aantal afhandelingen zijn terug te vinden in bijlage 3. 
Windsnelheid, windrichting, bedekkingsgraad, temperatuur en neerslag tijdens de metingen zijn 
achterhaald aan de hand van de gegevens van het KNMI. 
 
Meteorologische omstandigheden 

Meteorologische gegevens in de maand september 2014 (bron: KNMI)(Meetdagen alleen 
aangegeven) 
 

Dag Datum Gem. 
temp (°C) 

Wind Duur 
zonneschijn 

(uur) 

Zon, 
bewolking? Richting Kracht 

(m/s) 

Maandag  1-9-2014 15.6  W 1.7 7.6 Zwaar 
bewolkt 

Dinsdag  2-9-2014 17.4 NO 2.6 10 Half 

bewolkt 

woensdag 3-9-2014 17.2 O 3.8 11.2 Vrijwel 
onbewolkt 

Donderdag  4-9-2014 18 O 3.2 10.7 Licht 

bewolkt 

Vrijdag  5-9-2014 18.5 NO 1.5 0.8 Zwaar 
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Dag Datum Gem. 
temp (°C) 

Wind Duur 
zonneschijn 

(uur) 

Zon, 
bewolking? Richting Kracht 

(m/s) 

bewolkt 

Maandag  8-9-2014 14.7 NW 2.2 10.5 Half 
bewolkt 

Dinsdag  9-9-2014 15.2 NNW 2.5 1.4 Geheel 
bewolkt 

Woensdag 10-9-2014 14.4 N 3 4.3 Half 
bewolkt 

Donderdag 11-9-2014 16.2 NNO 4 8.5 Half 
bewolkt 

 

Fig. 3. Temperatuurverloop meetperiode: september 2014. Bron KNMI 
 

 
 

 
Monstername en analyse 

Elementair koolstof (waaronder roet) is in de ademzone bemonsterd volgens NIOSH 5040 met 
behulp van een luchtpomp (debiet 2,2 l/min). De meetapparatuur en de analyses zijn geleverd 
door een daarvoor specifiek uitgerust laboratorium. De aangezogen lucht is geleid over een 
prefired kwartsvezelfilter. Deze zijn geanalyseerd volgens ASTM E1019. 
Methode ASTM E1019 
Medium  Prefired kwartsvezelfilter 

Flow  2,2 liter/minuut 
Meetkop  respirabel stof cycloon SKC HD (< 5 µm diameter) 
Detectiegrens analyse    2 µg elementair koolstof

meetperiode 



 

 

 

Bijlage 2. Meetresultaten en risicobeoordeling 

2.1 Meetresultaten op vaste locaties op Schiphol-Centrum  

 
Tabel 1. Rekenkundig gemiddelde blootstelling elementair koolstof (µg/m3) 2014 

Meetwaarden en 
toetsingscriteria  
 
Meetplaats*  
 

Metingen 2014 

Gemiddelde  Laagste 

gemeten 
waarde 

Hoogst 

gemeten 
waarde 

1: B platform (B72/73) 1,3 1 1,7 

2: B 24  2,9 2 3,5 

3: C 8 2,4 2,1 2,9 

4: D 52 3,8 2 5,7 

5: D 41 3,6 2,8 3,2 

6: Ex VIP ingang 12 4,9 16 

7: E 7 4,9 3,6 6,6 

8: F 5 5,5 4,3 7,3 

9: G 5 2,1 1,8 2,3 

10: K 27 Jetcenter 0,7 0,7 0,7 

*De meetplaatsen van de vaste meetlocaties op Schiphol centrum, zie bijlage 5 en 6. 

2.2 Resultaten elementair koolstof op vaste locaties 

 

Tabel 2. Rekenkundig gemiddelde blootstelling elementair koolstof (µg/m3) 2006,  
2008 t/m 2014. 

LOCATIE  CONCENTRATIE 
(µg elementair koolstof/m3) 

 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

B 24 3,0 3,3 2,8 2,9 2,5 3,6 2,7 2,9 

Havenkantoor 11,0 5,0 6,3 10 3,4 4,7 2,8  

D 52 aan de brug 13,0 4,4 n.d. 3,5 3,5 2,4 1,8 3,8 

Voormalige VIP 
ingang  

37,0/ 
56,0 

18,0/ 
41,0 

19,0 12,2 18,0/ 
60,0 

16/ 
31 

23,5 12 

B platform     2,6 2,2 1,5 1,3 

Tussen E en F pier     5,4 5,2 4,6  

H 4        1,5  

E 7        4,9 

F 5        5,5 

D 41        3,6 

K 27 jetcenter        0,7 

G 5        2,1 

C08        2,4 
n.d. = beneden de aantoonbaarheidsgrens 
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Grafiek 1. Gemiddelde blootstelling elementair koolstof (µg/m3) 2006, 2008 t/m 2014 

 
* VIP ingang is in 2006, 2008, 2011 en 2012 de hoogste gemeten waarde aangegeven. 

 
In grote lijnen is de luchtkwaliteit gelijk gebleven en zelfs beter ten opzichte van voorgaande 
jaren. De achtergrond concentratie in de omgeving van stedelijke gebieden in Nederland is 3 
µg/m3. De meetwaarden bij E pier en Ex. Vip ingang liggen aanmerkelijk hoger.  
 

2.3 Resultaten aan de medewerker  

 

Tabel 3. Rekenkundig gemiddelde blootstelling elementair koolstof (µg/m3) 2006, 2008 t/m 
2010, 2012 en 2014 

Jaar fuel 
officer 

tugdriver teamlid 
K1 

teamlid 
K2/4  

teamlid 
K5/6 

aqua-
driver 

toilet-
driver 

teamlid 
jetcenter 

2006 12   6     

2008 4,9 4,7 6,2 4,2 6,4    

2009 5,7 6,2 5,2 4,5 6    

2010  4,3  2,3 4 26*   

20111         

2012  3,6 6,2 2,5 5 3,5 4,3  

20131         

2014 5,6 3,3 2,9 3,1 7 8,2 4,2 0,8 
*Mogelijk meting verstoord door manipulatie van het monster. 
1 Geen meetresultaten van blootstelling bij de medewerkers 
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Grafiek 2. Gemiddelde blootstelling elementair koolstof (µg/m3) 2006, 2008 t/m 2010, 2012 en 

2014. 

 
 
Globaal gezien lijken de resultaten voor de rangeerders en afhandelaren gunstiger ten opzichte 
van voorgaande jaren. De individuele meetresultaten zijn terug te vinden in bijlage 3, tabel 7. 

 

2.4 Risicoschatting 

Voor de toetsing van de blootstellingsmetingen wordt gebruik gemaakt van een statistisch 

rekenmodel. Hierbij wordt de kans berekend dat de grenswaarde wordt overschreden. 
Algemeen geaccepteerd is dat deze kans maximaal 5% mag zijn, of te wel maximaal 1 op de 
20. Een kans  
- groter dan 5% geeft een onaanvaardbaar risico op gezondheidseffecten (situatie rood) 

- tussen de 0,1% en 5% is het risico aanvaardbaar maar kan een enkele overschrijding niet 
helemaal worden uitgesloten (situatie oranje) 

- onder de 0,1% is het risico aanvaardbaar (situatie groen). 
 
De persoonsgebonden meetresultaten uit voorgaande jaren (vanaf 2009) zijn samengevoegd 
met de meetresultaten uit dit onderzoek zodat de kans op grenswaarde overschrijding 
nauwkeuriger kan worden bepaald. De teamlid Jetcenter is dit jaar voor eerst gemeten en niet 
meegenomen in de toetsing, normoverschrijding is door de lage meetresultaten ook niet te 
verwachten. De meetresultaten en toetsing worden hieronder in tabel 4 weergegeven. 

 
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het risico op schade aan de gezondheid ten gevolge van 
blootstelling aan roet bij de huidige verbodswaarde en toekomstige grenswaarde over het 
algemeen aanvaardbaar is maar dat een enkele overschrijding niet helemaal kan worden 
uitgesloten (groen en oranje). Alleen voor de fuelofficers en teamlid K5/K6 is dit risico bij de 
toekomstige grenswaarde van 10 µg/m3 niet uit te sluiten (rood).  
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Tabel 4. Meetresultaten en toetsing 2014, 2012, 2010 en 2009 persoonsgebonden metingen 8 uurs tijdgewogen gemiddelde blootstelling en statistische 

gegevens. 
Meetwaarden en 
toetsing  
2014, 2012, 2010 en 
2009 
 
Toetsingscriteria 

Metingen 2014, 2012, 2010 en 2009 

Sleepdienst Aquadriver/ 
Toiletdriver 

Fuelofficer* Teamlid K1 Teamlid K2/K4 Teamlid K5/K6 

1 3,4 4,2 7,3 6,4 3 3,8 

2 3,9 4 4,6 3,2 3 5 

3 3,8 4,8 5,8 9 2,3 4,3 

4 2,9 4 6,2 3,8 1,5 7,8 

5 4 2,6 4,8 7,8 2,3 4,2 

6 4,5 3,9 3,6 5 4,2 0,9 

7 4,1 8 2,3 7 5,4 1,6 

8 3,2 2,6 2,3 2,5 4 9,9 

9 6,2 3,5 4,9 4,1 4,6 3,5 

10 12,0 5,9 15 3 6,2 4,3 

11 3,9 4,6  2,3 2 7 

12 4,6 9,2  3 0,7 7,8 

13 7,6 6,4  1,7 5 5,8 

14 2,8 9  3,1 3,6 6,3 

15 4,1    2,6 3,5 

16 4,5    2,2 4,3 

17 3    4,8 2,9 

18 2,1    2,3 5,2 

19     1,8 17 

Overschrijdingskans 
bij norm 50 µg/m3 

(%) 

<<0,001 
 

<<0,005 0,001 <0,001 <<0,003 0,01 

Overschrijdingskans 
bij norm 10 µg/m3 

(%)*1 

1,2 3,7 10 3,1 1 11,5 

Overschrijdingskans 
bij 3 µg/m3 (%)*2 

79 87 81 70,7 47 75 

Rekenkundig 
gemiddelde 

4,5 5,2 5,7 4,4 3,2 5,5 

Geometrisch 
standaard deviatie 

1,5 1,5 1,7 1,6 1,7 2 

Geometrisch 
gemiddelde 

4,1 4,8 4,9 3,9 2,8 4,6 

Aantal metingen 18 14 10 14 19 19 

*Fuelofficer meetresultaten van 2009 en 2014 
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*1 Toetsing aan een toekomstige grenswaarde van 10 µg/m3: Deze toetsingwaarde is in de tabel opgenomen vanwege de verwachting dat de verbodswaarde voor 
elementair koolstof van 50 µg/m3  in de toekomst wordt verlaagd. Een lage grenswaarde naar 10 µg/m3 is hierbij niet ondenkbaar. Deze norm wordt in Nederland door de 
Bovag gehanteerd. 

*2 Toetsing aan de achtergrondwaarde: Bij het ontbreken van een bedrijfsgrenswaarde hanteert de arbeidsinspectie op dit moment de geldende achtergrondwaarde 
van circa 3 µg/m3 elementair koolstof als veilige waarde. Het is niet reëel om te verwachten dat een nulblootstelling wordt gehaald, terwijl hier in de buitenlucht geen sprake 
van is.  
 



 

 

Bijlage 3 Overzicht meetresultaten  

 
In tabel 5 worden de meetresultaten van de 8-uurs metingen weergegeven.  
Tabel 5. Meetresultaten vaste locatie 2014 
2014  Koolstof µg/m3 Gegevens meting   

datum locatie/functie elementair totaal organisch meettijd (min) volume 

1/9 B 24 2 16 14 441 984 

2/9 B 24 3,5 18 14 545 1220 

3/9 B 24 3,1 22 19 532 1170 

9/9 D 52 5,7 31 26 441 971 

10/9 D 52 3,7 27 23 437 966 

11/9 D 52 2 19 17 504 1140 

9/9 Ex. VIP ingang 16 36 19 441 983 

10/9 Ex. VIP ingang 15 31 17 468 1020 

11/9 Ex. VIP ingang 4,9 18 13 502 1110 

1/9 B platform 1,7 14 13 426 953 

2/9 B platform 1,1 12 11 540 1210 

3/9 B platform 1 15 14 533 1180 

4/9 E 7 4,5 27 23 423 926 

5/9 E 7 6,6 25 19 490 1080 

8/9 E 7 3,6 17 13 513 1140 

4/9 F 5 4,3 18 14 457 1020 

5/9 F 5 4,8 22 17 483 1070 

8/9 F 5 7,3 94 87 515 1150 

9/9 D 41 2,8 16 13 451 1010 

10/9 D 41 4,8 23 19 469 1080 

11/9 D 41 3,2 21 18 502 1100 

9/9 K27 Jetcenter  0,7*2 9,7 9,7 433 963 

10/9 K27 Jetcenter 0,7*2 10 10 417 918 

11/9 *K27 Jetcenter  150 940 790 427 939 

4/9 G 5 2,3 15 13 457 990 

8/9 G 5 1,8 12 11 503 1120 

1/9 C08 2,1 13 11 1140 513 

2/9 C08 2,2 14 12 1110 510 

*1meting verstoord door uitlaat APU, waarde is buiten beschouwing gelaten.  
*2onder detectielimiet. Voor de berekening is gebruik gemaakt van 2/3 van deze ondergrens. 
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Tabel 6. Individuele meetresultaten 2014 
  Koolstof µg/m3 afhandelingen tijd (min)  gegevens meting   

datum functie elementair totaal organisch aantal positie totaal pauze 
in 
actie 

%tijd 
buiten filter nr 

pomp 
nr meettijd volume 

1/9 K1 4,1 27 23 8 x 1xA 7xB 
 

410 103 307 75 1420-132 
 

35-
007 

410 900 

1/9 K1 3 25 21 7 x  7xB 445 114 331 74 1420-138 
 

35-
018 

445 984 

2/9 K1 2,3 21 20 11 x 1xA 10xB 
 

370 197 173 47 1420-146 
 

35-
026 

370 823 

2/9 K1 3 25 22 8 x 8xB 
 

425 235 190 45 1420-148 
 

35-
038 

425 944 

3/9 K1 1,7 27 25 7 x  7xB 422 127 295 70 1420-154 
 

35-
023 

422 927 

3/9 K1 3,1 31 28 6 x 6xB 418 229 189 45 1420-155 
 

35-
039 

418 917 

1/9 K2 6,2 35 29 3 x 2xC 1xD 
 

340 135 205 60 1420-134 
 

35-
006 

340 760 

1/9 K2 2 35 32 3 x 2xC 1xD 
 

367 158 209 57 1420-135 
 

35-
200 

367 814 

2/9 K2 0,7*2 12 12 7 x 7xC  
 

450 141 309 69 1420-145 
 

35-
053 

450 1000 

2/9 K2 5 30 25 5 x 3xC 2xF 
 

485 142 343 71 1420-147 
 

35-
009 

487 1080 

3/9 K2 3,6 34 30 4 x 3xC 1XF 
 

425 205 220 52 1420-157 
 

35-
016 

425 935 

3/9 K2 2,6 29 27 4 x  4xC 
 

425 225 200 47 1420-160 
 

35-
031 

425 861 

2/9 Fuelofficer 3,6 30 26 6 x 3xD 1xS 2xC 
 

415 145 270 65 1420-149 
 

35-
012 

415 924 

3/9 Fuelofficer 2,3 23 20 5 x 2xB 1xC 1xE 
1xF 

435 45 390 90 1420-158 
 

35-
030 

435 962 

3/9 Fuelofficer 2,3 27 24 5 x 4xE 1xC 
 

365 40 325 89 1420-159 
 

35-
024 

365 806 

5/9 Fuelofficer 4,9 38 33 4 x 1xE 1xC 2xD 
 

402 190 212 53 1420-177 
 

03-
084 

402 886 

11/9 Fuelofficer 15*1 33 18 6 x 4xE 1xD 1xG 
 

450 100 350 78 1425-517 
 

03-
060 

450 1010 

4/9 Toiletdriver 2,6 21 19 7 x 1xA 3xF 1xE 1xJ 
1x D 

453 226 227 50 1420-171 
 

03-
127 

453 995 

4/9 Toiletdriver 3,5 24 21 15 x 1xC 2xF 1xS 
5xE 5xD 1xG 

466 143 323 69 1420-167 
 

03-
170 

466 1020 

5/9 Toiletdriver 5,9 42 35 20 x 1xA 5xB 2xD 443 40 403 91 1420-143 35- 443 979 
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  Koolstof µg/m3 afhandelingen tijd (min)  gegevens meting   

datum functie elementair totaal organisch aantal positie totaal pauze 
in 
actie 

%tijd 
buiten filter nr 

pomp 
nr meettijd volume 

6xE 1xF 1xG  022 

8/9 Toiletdriver 4,6 30 26 23 x 3xB 3xC 10xD 
4xE 1xF 2xP 

476 60 376 79 1420-192 
 

03-
069 

476 1040 

4/9 Aquadriver 9,2 35 26 21 x 9xF 9xE 1xD1xP 
2xG 

454 76 378 83% 1420-091 03-
072 

454 990 

5/9 Aquadriver  6,4 27  21 ? ? ? ? ? ? 1420-133 
 

35-
050 

501 1110 

8/9 Aquadriver 9 33 24 25 x 2xA 1xB 8xC 
9xD 2xE 2xF 1xJ 

429 53 376 88 1420-190 
 

03-
022 

429 945 

4/9 Tugdriver 2,8 22 19 9 x 4xF 3xE 1xJ 1xY 
1xA 1xD  
1x hangaar 10 

460 120 340 74 1420-169 
 

03-
146 
 

460 1010 

8/9 Tugdriver 4,1 30 26 6 x 1xD 1xF 1xH 
1xE 2xG 

404 115 289 72 1420-191 03-
061 

404 897 

9/9 Tugdriver 3 26 23 12 x 4xD 8xC 431 135 296 69 1420-181 
 

05-
006 

431 955 

9/9 K4 2,2 56 54 4 x 4xD 327 125 202 62 1420-179 
 

05-
014 

327 725 

9/9 K4 4,8 37 33 7 x 7xD 435 148 287 66 1420-187 
 

03-
112 

435 969 

10/9 K4 3,2 21 17 7 x 7xD 443 140 303 68 1425-507 
 

05-
025 

443 978 

10/9 K4 3 25 22 7 x 7xD 446 120 326 73 1425-511 
 

05-
015 

446 979 

11/9 K4 2,3 18 16 8 x 8xD 484 214 270 56 1425-512 

 

03-

164 

484 1090 

11/9 K4 1,8 20 18 8 x 8xD 480 186 294 61 1425-514 
 

03-
004 

480 1070 

4/9 K5 3,5 24 21 7 x 7xE 466 100 366 79 1420-170 
 

03-
169 

466 1025 

8/9 K5 4,3 29 25 5 x 1xG 4xF 
 

381 195 186 49 1420-193 
 

03-
012 

381 844 

8/9 K5 2,9 34 31 5 x 5xE 385 180 205 53 1420-194 
 

03-
100 

385 858 

4/9 K6 5,2 28 23 7 x 2xE 1xG 4xF 
 

457 140 317 69 1420-164 
 

03-
150 

457 1000 

5/9 K6 17*1 48 31 5 x 4xF 1xE 
 

454 125 329 72 1420-172 
 

03-
129 

454 999 

9/9 Teamlid 
Jetcenter 

1,3 19 18 3 x 2xK 1xH 
 

441 90 351 80 1420-163 
 

03-
131 

441 958 
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  Koolstof µg/m3 afhandelingen tijd (min)  gegevens meting   

datum functie elementair totaal organisch aantal positie totaal pauze 
in 
actie 

%tijd 
buiten filter nr 

pomp 
nr meettijd volume 

9/9 Teamlid 
Jetcenter 

0,7*2 16 16 1 x 1xK 433 256 177 41 1420-183 
 

03-
141 

433 955 

10/9 Teamlid 
Jetcenter 

0,7*2 15 15 ? ? 399 ? ? ? 1425-502 
 

05-
013 

399 910 

10/9 Teamlid 
Jetcenter 

0,7*2 10 10 ? ? 413 ? ? ? 1425-504 
 

05-
024 

413 886 

11/9 Jetcenter 0,7*2 20 20 ? ? 412 ? ? ? 1425-505 
 

05-
011 

412 901 

11/9 Jetcenter 0,7*2 17 17 ? ? 422 ? ? ? 1425-506 
 

05-
004 

422 926 

*1meting mogelijk verstoord door manipulatie van het monster, voor de berekening wel meegenomen. 
*2onder detectielimiet. Voor de berekening is gebruik gemaakt van 2/3 van deze ondergrens. 
? Informatie niet beschikbaar: formulier niet ingevuld door de medewerker. 
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Bijlage 4 KLM BTS afgehandelde vliegtuigen  

In tabel 7 is een overzicht van vertrekken en aankomsten door KLM BTS de afgehandelde vliegtuigen in de maand september 2014 weergegeven 

 
Tabel 7. KLM BTS afgehandelde vliegtuigen 

  September 2014 

2014 

Totaal 

  Commuter (K1 ) 
Commuter 
Total Europe (K2 K4) 

Europe 
Total ICA (K5 K6) 

ICA 
Totaal   

Interval Time From Arr Dep   Arr Dep   Arr Dep     

00:00:00               2 2 2 

01:00:00 1 
 

1 2 
 

2   
 

  3 

02:00:00   
 

    
 

    1 1 1 

04:00:00   
 

    
 

  48 
 

48 48 

05:00:00   

 

    

 

  273 

 

273 273 

06:00:00 10 86 96 33 108 141 280 
 

280 517 

07:00:00 423 175 598 206 280 486 321 8 329 1413 

08:00:00 505 314 819 738 298 1036 253 31 284 2139 

09:00:00 87 594 681 175 544 719 158 119 277 1677 

10:00:00 130 117 247 266 435 701 189 463 652 1600 

11:00:00 480 178 658 358 204 562 110 171 281 1501 

12:00:00 254 439 693 171 381 552 157 169 326 1571 

13:00:00 305 229 534 585 182 767 59 301 360 1661 

14:00:00 72 279 351 165 395 560 83 245 328 1239 

15:00:00 652 69 721 463 309 772 131 165 296 1789 

16:00:00 190 586 776 191 392 583 17 29 46 1405 

17:00:00 14 250 264 107 311 418 20 174 194 876 

18:00:00 221 24 245 221 108 329 115 48 163 737 

19:00:00 645 30 675 894 40 934 12 9 21 1630 

20:00:00 214 434 648 203 612 815 2 70 72 1535 

21:00:00 103 501 604 227 489 716   182 182 1502 

22:00:00 13 39 52 80 28 108 1 40 41 201 

23:00:00 21 1 22 35 1 36   3 3 61 

Totaal 4340 4345 8685 5120 5117 10237 2229 2230 4459 23381 
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  September 2014 
2014 
Totaal 

  Commuter (K1 ) 
Commuter 
Total Europe (K2 K4) 

Europe 
Total ICA (K5 K6) 

ICA 
Totaal   

Interval Time From Arr Dep   Arr Dep   Arr Dep     

Som 3108 3066  3351 3528  1758 1701   

Totaal Arr + Dep 

september 2014 6174  6879  3459   

Totaal Arr + Dep 
augustus 2013 5763  6416  2876   

Verschil 13 tov 14 7,1%  7,2%  20,3%   

 
Uitgangspunten: 

- GS handelt klantenpakket BTS platform af 
- Alleen passagiersvluchten op: 

o B-platform (K1); B-pier, C-pier, D-pier(K2K4) en E pier, Fpier, G-pier (K5K6) 
- Buffer en vracht posities niet meegenomen 

- Tijdsblok 01:00:00 zijn alle vluchten van 00:00:01 t/m 01:00:00 
- Bron: SPLST capacity planning Ground Services 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

Bijlage 5. Vaste locaties Schiphol centrum buiten 2014 

 
1. B platform 

 
2. B 24 

 
3. C08 

 
4. D 52 

 
5. D 41 

 
6. Ex VIP 

 
7. E 7 

 
8. F 5 

 
9. G 5 
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Bijlage 6. Plattegrond vaste locaties Schiphol centrum buiten 
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Bijlage 7. Gezondheidseffecten, wetgeving en grenswaarde  

7.1 Roet 
Verbrandingsproducten van diesel- en kerosinemotoren bestaan uit duizenden componenten, 
een deel gasvormig en een vast deel; de roetdeeltjes. Op de korte termijn kan blootstelling aan 

deze emissies tijdelijke effecten geven zoals hoofdpijn, irritatie van de ogen en de huid en 
kortademigheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gasvormige componenten zoals stikstofoxiden, 
aldehyden (bv. formaldehyde), zwaveldioxide en koolmonoxide. Roet is bij hogere concentraties 
zichtbaar als rook. In het roet van kerosine- en dieselmotoren bevinden zich stoffen die een 
verhoogd risico op longkanker en schade aan de hartfunctie geven. De stoffen die hiervoor 
verantwoordelijk worden geacht zijn onder andere de nitropak’s (genitreerde polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen). 

7.2 Wetgeving 

De overheid stelt eisen aan werksituaties met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. 
Deze verplichtingen zijn: 
1. De werkgever dient te beschikken over een beoordeling van de betreffende 

gezondheidsrisico’s; 
2. De blootstelling dient zo laag als technisch mogelijk is te zijn. Hieronder wordt verstaan dat 

inzet van geschikte technieken die operationeel te verkrijgen zijn, tot een betere 
bescherming van de werknemers moet leiden. Dit heet de minimalisatie plicht; 

3. De werkgever moet aan kunnen geven waarom andere processen technisch niet uitvoerbaar 
zijn; 

4. De werkgever dient een register te hebben met de gegevens over de aard en hoogte van de 
blootstelling en een lijst met blootgestelde personen; 

5. De werknemers dienen te worden voorgelicht over de risico’s. 
 
Dit rapport kan worden beschouwd als de basis voor de verplichte registratie (4) van aard, 

hoogte van de blootstelling, de aard van de risico’s en geeft een beoordeling van de betreffende 
gezondheidsrisico’s. 
 

7.3 Grenswaarde 

Elementair koolstof wordt erkend als maat voor de dieselmotoremissie. Het risico wordt 

beoordeeld aan de hand van de concentraties elementair koolstof in de omgevingslucht. In 
Nederland buigt de Gezondheidsraad zich nog over een gezondheidskundige grenswaarde voor 
beroepsmatige blootstelling voor Dieselmotoremissies (DME). Zij gaat daarbij uit van elementair 

koolstof als maat voor dieseluitlaatgassen in de lucht. In het eindrapport van M. Singels e.a. 
“Stand der techniek dieselmotoremissies”, september 2004, wordt 50 µg elementair koolstof/m3 
als verbodswaarde gehanteerd. Bij de afweging voor de waarde is uitgegaan van een risico van 
één extra sterfgeval per 250 sterfgevallen per jaar ten gevolge van een 40 jaar beroepsmatige 
blootstelling aan elementair koolstof bij een achtergrond concentratie van 3 µg/m3. 
IRAS/CE heeft in een begin 2007 uitgegeven onderzoek gesteld dat de streefwaarde voor DME 

0,16 μg elementair koolstof/m³ is. Deze waarde ligt onder de landelijke gemiddelde 
achtergrondconcentratie voor DME (welke IRAS/CE stelt op 3 μg EC/m³) en is dus onhaalbaar. 
Om deze reden geldt de achtergrondconcentratie ter plekke als streefwaarde.  
 
De resultaten in voorliggend onderzoek zijn aan een aantal verschillende grenswaarden getoetst 
omdat de huidige verbodswaarde vrijwel zeker zal worden verlaagd. 
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Omdat er geen veilige ondergrens kan worden gegeven geldt voor dieselroet een minimalisatie 

verplichting. Dat betekent dat de blootstelling in ieder geval onder de verbodswaarde moet 
liggen maar daar bovenop zo laag mogelijk moet zijn als technisch haalbaar is met de 
achtergrond concentratie als streefwaarde. Eerder uitgevoerde onderzoeken op Schiphol hebben 
uitgewezen dat 3 μg EC/m³ een haalbare concentratie is. 
 
De overheid verwacht van alle bedrijven en branches dat zij een bedrijfsgrenswaarde voor 

dieselrook vaststellen die zo laag mogelijk ligt als haalbaar is, en tussen de streefwaarde en de 
verbodswaarde in ligt. Dus tussen de 3 µg elementair koolstof/m3 en de 50 µg/m3 (gemiddeld 
over een 8-urige werkdag). Wanneer een bedrijf geen bedrijfsgrenswaarde heeft opgesteld, 
hanteert de Arbeidsinspectie de achtergrondconcentratie van 3 µg elementair koolstof/m3 als 
grenswaarde. 
 
De termen grenswaarden, verbodswaarden en streefwaarden op een rijtje: 

Grenswaarde: Grenswaarde is de maximale concentraties waaraan werknemers beroepsmatig 
mogen blootgesteld worden, grenswaarden zijn tijdgewogen gemiddelden over een 8-urige 
werkdag. In Nederland buigt de Gezondheidsraad zich nog over een gezondheidkundige 
grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling voor Dieselmotoremissies (DME). Zolang er geen 

wettelijke grenswaarde is, is de werkgever verplicht deze zelf vast te stellen op een zo laag 
mogelijk niveau. 
Binnen de Mobiliteitsbranche (o.a. motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven) hebben 

brancheverenigingen, vakbonden en Inspectie SZW voor 2012 een branchenorm afgesproken 
van 7 µg elementair koolstof/m3.  

Verbodswaarde: Zolang er geen grenswaarde voor DME is vastgesteld wordt 50 µg elementair 

koolstof/m3 als verbodswaarde gehanteerd. Deze waarde is afgeleid van een risico van één 
extra sterfgeval per 250 sterfgevallen per jaar ten gevolge van een 40 jaar beroepsmatige 
blootstelling aan elementair koolstof bij een achtergrond concentratie van 3 µg/m3. Een 
verbodswaarde houdt in dat blootstelling aan een hogere concentratie niet is toegestaan. Geen 
enkele medewerker mag aan meer dan 50 µg/m3 elementair koolstof/m3 lucht blootgesteld 
worden. 

Streefwaarde: Als een bedrijf geen bedrijfsgrenswaarde heeft opgesteld, hanteert de 
Arbeidsinspectie de streefwaarde als grenswaarde. De streefwaarde voor DME ligt echter onder 

de landelijke gemiddelde achtergrondconcentratie zoals die in Nederland gevonden wordt (0,16 

μg elementair koolstof/m³) en is dus onhaalbaar. Daarom hanteert de Arbeidsinspectie deze 
waarde niet, maar in plaats daarvan de lokale achtergrondconcentratie van 3 µg elementair 
koolstof/m3 als grenswaarde.  
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Bijlage 8 Toetsing  
 
De meetresultaten uit 2014 zijn volgens de richtlijn ‘Testing Compliance with Occupational 
Exposure Limits for Airborne Substances’ getoetst aan 10 % van de grenswaarde. Deze richtlijn 
biedt de volgende toetsingscriteria op basis van een dataset van 3 meetwaarden; 

 Indien alle 3 meetwaarden onder 10 % van de grenswaarde liggen, is de situatie beheerst; 
 Indien één of meer van de 3 meetwaarden boven 10% van de grenswaarden liggen (tussen 

10 % en 100 % van de grenswaarde in, dienen aanvullende metingen plaats te vinden of 
beheersmaatregelen te worden getroffen; is met oranje weergegeven 

 Indien één of meer van de 3 meetwaarden de grenswaarde overschrijdt, dienen direct 
beheersmaatregelen te worden getroffen; is met rood weergegeven. 

In onderstaand flow-chart is de basis van de richtlijn weergegeven. 
 

 
 
 
 

De meetresultaten van 2009 t/m 2014 zijn met behulp van een statistisch programma getoetst 
aan de verbodswaarde en een aantal grenswaarden. Dit is beschreven in paragraaf 2.4 van 
bijlage 2.  
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Bijlage 9 Beleid en plan KLM Ground Services 
 
KLM Ground Services heeft een beleid en plan van aanpak opgesteld om de blootstelling aan 
dieselmotoremissie op het platform terug te brengen. Hieronder is aangegeven welke 
maatregelen KLM Ground Services vanaf 2014 uitvoert met betrekking tot het beperken van de 

dieselmotoremissie uitstoot op het platform.  
 De ontwikkeling van Stage 4 dieselmotoren door de fabrikanten is vertraagd, dit heeft 

onder andere gevolgen voor de vervanging van de GPU’s op het B-Platform. De Stage 3B 
motor is sinds kort te verkrijgen in de GPU’s. KES gaat de eerste vervanging en tevens 
uitbreiding voor het B-Platform opstarten en de verwachte levering is maart-april 2015. 

 Per 1 januari 2014 zijn alle afgesproken 61 posities voorzien van 400 Hz. En is er een 

aansluiting voor een elektrische PCA. Helaas wordt hier door AAS niet op gehandhaafd 
waardoor de andere vliegtuigmaatschappijen blijven draaien op hun APU. Door het 
tegenvallen van de fysieke belasting bij het aansluiten worden de FPU’s minimaal 
gebruikt en worden er toch weer GPU’s ingezet. Er is een project gestart voor 
hulpmiddelen om het aansluiten van de kabels fysiek lichter te maken. De verwachte 
realisatie hiervan is medio ½ 2015. 

 Inmiddels is 1 elektrische loader aangeschaft, deze wordt vanaf oktober 2014 getest.  

De overige 3 Loaders komen begin 2015 binnen voor testen (deze zijn van een ander 
merk). Na een positieve test zal er een BC voor 20 elektrische Loaders gestart gaan 
worden. Parallel daaraan wordt ook doorgegaan met de renovatie van de loaders waarbij 
deze worden voorzien van roetfilters. 

 De in 2014 geplande vervanging van de Mobile Offices is een jaar uitgesteld i.v.m. 
onduidelijkheid van de functionaliteit van de Mobile Offices. De planning is om in 2015 
de eerste 4 diesels te vervangen door elektrisch. 

 Het aanschaffen van elektrische toiletwagens is in 2013 gecanceld, de leverancier is 
failliet en er is geen alternatief. In 2014 zijn 3 diesels met euro 6 motoren aangeschaft. 
Daarnaast zijn 3 oude diesels vervangen door nieuwe wagens (2 geleverd in 2014 en de 
andere volgt in 2015). In 2015 zal er opnieuw een onderzoek gedaan worden naar de 
mogelijkheden om de laatste 5 oude  Toiletwagens te vervangen door elektrische 
wagens. 

 Het project elektrische KLC trekkers is inmiddels goedgekeurd. De trekkers zijn besteld 
en worden in mei 2015 geleverd.  

 Het onderzoek naar een batterij wisselstation is door de Luchthaven Schiphol uitgesteld 
tot 2016. Als dit doorgaat gaat KLM hybride trekkers vervangen door elektrische 

trekkers. 
 De vervanging van transportbanden door een elektrisch type is opgenomen voor 2016.  
 In vervolg op de 9 nieuwe hybride Dispensers wordt een nieuw project opgestart voor 8 

Dispensers volgens hetzelfde concept.  

 Het bijmengen van dieselbrandstof met biodiesel door Schiphol is een eenmalige actie 

geweest en is inmiddels gestopt.  
 Project beleid op het gebied van Luchtkwaliteit gaat 2015 van start is samenwerking met 

de Luchthaven. 
 
Bron: SPLKP contractmanagement GSE 
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 
 
In deze rapportage zijn onderstaande begrippen en afkortingen gehanteerd: 
 
ACGIH:  American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
 
DFG:  Deutsche Forschungsgemeinschaft 
 
EN:   Europese Norm 
 
GM:   Geometrisch gemiddelde 
 
GR:   Gezondheidsraad 
 
Grenswaarde: Referentiewaarde voor de concentratie van een (chemisch) agens in de lucht 
 
MAC:  Maximaal Aanvaarde Concentratie 
 
MDHS:  Methods of Determining Hazardous Substances 
 
mg/m³  milligram per kubieke meter lucht 
 
NEN:  Nederlandse Norm 
 
NIOSH:  National Institute of Occupational Safety and Health (VS) 
 
PAS:  Personal Air Sampling. 
 
SCOEL:  Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 
 
STAT:  Stationaire meting 
 
TGG (tijd):  Tijd gewogen gemiddelde, grenswaarde voor een specifiek agens, de 

gespecificeerde tijdsduur wordt vermeld tussen haakjes. Bijv. TGG-8u: hieronder 
verstaat men de over de tijd gemiddelde maximale aanvaarde concentratie bij een 
blootstelling tot 8 uur per dag en niet meer dan 40 uur per week. 

 
µg/m³  Microgram per kubieke meter lucht 
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1. INLEIDING 
In opdracht van KLM Component Services (hierna KLM) heeft RPS analyse bv een onderzoek 
uitgevoerd naar diverse gezondheidsschadelijke stoffen, i.e. inhaleerbaar stof, diverse metalen, 
respirabel stof, carbon black en chroomVI. Het onderzoek is uitgevoerd op drie afzonderlijke dagen 
(i.e. 24 april 2017, 24 mei 2017 en 20 juli 2017) op de afdeling Component Services in Hangar 14. In 
onderliggende rapportage worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. 

1.1. Aanleiding onderzoek 

De afdeling Component Services bestaat uit drie verschillende subafdelingen: Brakes, Mechanics en 
Wheels. De medewerkers van Brakes voeren diverse bewerkingen uit aan remonderdelen: 
(de)montage, reiniging, reparatie en controle.  
 
In oktober 2016 heeft KLM een onderzoek uitgevoerd op de afdeling Brakes. Uit dit onderzoek blijkt dat 
de huidige bronafzuiging bij de demonteerder onvoldoende functioneert. KLM wil de blootstelling van 
de demonteerder en de indirecte blootstelling van de overige medewerkers op de afdeling Brakes 
inzichtelijk maken. De uitkomsten van het blootstellingsonderzoek kan KLM gebruiken om een 
gedegen besluit te nemen over het investeren in beheersmaatregelen, bijvoorbeeld het aanpassen van 
de huidige bronafzuiging of het plaatsen van een geventileerde cabine. 
 
Daarnaast wil KLM inzicht verkrijgen in het luchtstromingsprofiel op de afdeling Component Services, 
om aan te tonen dat medewerkers van de subafdelingen niet worden blootgesteld aan 
gezondheidsschadelijke stoffen die afkomstig zijn van andere subafdelingen van de afdeling 
Component Services. 
 
KLM heeft RPS analyse bv gevraagd het blootstellingsonderzoek uit te voeren.  

1.2. Doelstelling onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is inzicht verschaffen in de blootstelling van de demonteerder en de 
achtergrondniveaus aan diverse gezondheidsschadelijke stoffen tijdens reguliere werkzaamheden op 
de afdeling Component Services. De resultaten uit het onderzoek worden gerelateerd aan de 
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen 
gedaan ten aanzien van het pakket aan beheersmaatregelen. 
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2. ONDERZOEKSOPZET 

2.1. Meetstrategie 

KLM hanteert een interne standaard dat blootstellingsmetingen tijdens drie afzonderlijke dagen moeten 
worden uitgevoerd. Derhalve zijn de luchtmetingen op drie afzonderlijke dagen tijdens representatieve 
omstandigheden uitgevoerd. De luchtmetingen zijn uitgevoerd gedurende ongeveer 8 uur, zodat 
getoetst kan worden aan de vigerende grenswaarden met een tijd gewogen gemiddelde van 8 uur 
(TGG-8u). In verband met het debiet van de monsternamepomp en de detectiegrens van chroomVI in 
het laboratorium is daarnaast een meetduur van minimaal 8 uur van belang om te kunnen toetsen aan 
de actiewaarde van 0,1 µg/m3, i.e. 10% van de grenswaarde. 
 
Om de blootstelling aan de diverse gezondheidsschadelijke stoffen inzichtelijk te maken, zijn zowel 
persoonsgebonden (PAS) als stationaire (STAT) luchtmetingen uitgevoerd. De persoonsgebonden 
luchtmeting is alleen uitgevoerd bij de demonteerder. De demonteerwerkzaamheden zijn gedurende de 
drie meetdagen uitgevoerd door drie verschillende medewerkers. De locaties van de stationaire 
luchtmetingen zijn door de arbeidshygiënist in overleg met KLM bepaald op basis van de 
omstandigheden ter plaatse. 
 
Persoonsgebonden luchtmetingen 

Om inzicht te krijgen in de persoonlijke blootstelling van de demonteerder is gebruik gemaakt van een 
actieve monsternamemethode met behulp van een monsternamepomp. De monsternamekop is daarbij 
in de ademzone van de medewerker geplaatst. De demonteerder heeft tijdens iedere meetdag zijn 
werkzaamheden geregistreerd, zodat de blootstellingsniveaus gerelateerd kunnen worden aan de 
uitgevoerde werkzaamheden. De registratieformulieren van de persoonsgebonden luchtmetingen zijn 
opgenomen in bijlage 1. 
 
Stationaire luchtmetingen 

Voor de stationaire luchtmetingen zijn de monsternamekoppen op een hoogte van circa 1,5 meter 
(ademhoogte) geplaatst met behulp van een statief. Foto’s van de monsternamelocaties van de 
stationaire luchtmetingen zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
Registratie omstandigheden 

De factoren die mogelijk invloed hebben op de gemeten concentraties, zoals de productiehoeveelheid 
tijdens de meetdag, het gebruik van afzuiging, de aanwezigheid van natuurlijke en mechanische 
ventilatie en toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gedurende het onderzoek in kaart 
gebracht. 
 
Een volledig overzicht van alle uitgevoerde luchtmetingen per afdeling is weergegeven in tabel 1. 
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2.2. Monstername- en analysemethode 

Het medium waarop de bemeten componenten zijn bemonsterd en het debiet waarop de 
monsternamepompen zijn ingesteld zijn, evenals de analysemethode, vastgelegd in gevalideerde 
meet- en analyseprotocollen. Onderstaand wordt voor de bemonsterde componenten de toegepaste 
monstername- en analysemethode samengevat met een verwijzing naar het gevalideerde protocol. 

2.2.1. Inhaleerbaar stof 
De luchtmonsters zijn verzameld en geanalyseerd conform MDHS 14/4. Dit houdt in dat er lucht met 
een flow van 2,1 l/min door een geconditioneerd MCE filter is geleidt welke is geplaatst in een PAS-6 
monsternamekop die specifiek de inhaleerbare stoffractie afvangt. Na bemonstering is het filter 
opnieuw geconditioneerd waarna gravimetrisch de concentratie inhaleerbaar stof is bepaald. Hierbij 
zijn de gewichtstoename en het luchtvolume bepalend voor de concentratie. 

2.2.2. Metalen 
Naast een kwantitatieve stofbepaling conform MDHS 14/4 zijn de filters aanvullend gedestrueerd en 
conform ISO/DIS 30011 geanalyseerd op de aanwezigheid van cadmium, chroom, ijzer, kobalt, nikkel 
en zink door middel van een inductief gekoppelde plasma massaspectrometer (ICP-MS).  

2.2.3. ChroomVI 
De luchtmetingen naar chroomVI zijn uitgevoerd door lucht door een PVC-filter te leiden met een flow 
van 2,1 l/min. Het filter is hierbij opgenomen in een PAS-6 kop, die specifiek de inhaleerbare stoffractie 
afvangt. Na bemonstering van de filters is een veldextractie uitgevoerd waarna het gehalte chroomVI 
door middel van colorimetrie volgens NIOSH 7600 is bepaald. 

2.2.4. Respirabel stof en carbon black 
De luchtmetingen naar respirabel stof en carbon black zijn ook uitgevoerd met een Portable Air 
Sampling pomp, waarbij lucht door een prefired kwartsvezel filter wordt gezogen met een flow van 2,2 
l/min. Het filter is hierbij opgenomen in een stofcycloon, die specifiek de respirabele stoffractie afvangt. 
Na bemonstering zijn de filters gravimetrisch geanalyseerd conform MDHS 14/4. Hierbij zijn de 
gewichtstoename en het luchtvolume bepalende voor de concentratie carbon black conform NIOSH 
5000.Vervolgens is het filter spectrofotometrisch geanalyseerd op elementair koolstof conform een 
afgeleide methode van NIOSH 5040. 

2.2.5. Luchtstromingsprofiel 
Om inzicht te krijgen in de verspreiding van het stof door de ruimte is gedurende iedere meetdag twee 
keer per dag het luchtstroomprofiel in kaart gebracht. De luchtstromen zijn in kaart gebracht door 
middel van rookbuisjes op de meetposities van de stationaire luchtmetingen.  
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2.3. Kwaliteitsborging 

RPS analyse bv besteedt veel aandacht aan de uitvoering van haar werkzaamheden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een kwaliteitszorgsysteem conform ISO 9001. Uitbesteding van werkzaamheden en/of 
analyses vindt plaats bij gecertificeerde en/of geaccrediteerde bedrijven (ISO 9001, RvA). 
 
Om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen waarborgen, zijn de volgende procedures gevolgd:  

- Gebruik van standard operating procedures voor het bemonsteren van de omgevingslucht en 
analyseren van de luchtmonsters; 

- Voor het uitvoeren van de luchtmetingen is gebruik gemaakt van portable 
monsternamepompen. De pompen zijn gekalibreerd met een kalibrator gekeurd door een 
ISO/IEC 17025 geaccrediteerde instelling. Conform EN 12321 mag de flow gedurende de 
meettijd niet meer dan 5% afwijken (verschil voor-/na-ijking). Hierop is toegezien door de flow 
van de pompen voorafgaand aan en na iedere meetsessie te controleren; 

- De analyses zijn uitgevoerd in het arbeidshygiënisch laboratorium van RPS analyse bv. Dit 
laboratorium voldoet aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-
EN-ISO/IEC 17025:20052 en is geregistreerd door de Stichting Raad voor Accreditatie onder 
het registratienummer L192; 

- De monstername is uitgevoerd door zowel een arbeidshygiënist als een ervaren 
meettechnicus; 

- Inzet van een arbeidshygiënist voor data-analyse en rapportage; 
- Een tweede lezing is uitgevoerd door een arbeidshygiënist. 

 
Deze rapportage is getoetst op volledigheid en validiteit door ondergetekende geregistreerd 
arbeidshygiënist van RPS analyse bv. Indien het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een 
nadere/bijzondere inventarisatieverplichting voortkomend uit de RI&E wordt hiermee invulling gegeven 
aan artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet. In dit artikel wordt bepaald dat de werkgever zich bij 
het toetsen van de RI&E, bedoeld in artikel 5, en het daarover adviseren, laat bijstaan door één of 
meer deskundige personen ten behoeve van wie overeenkomstig artikel 20 een certificaat is 
afgegeven. 

                                                      
1
 “Werkplekatmosfeer - Pompen voor persoonlijke monsternemingsapparatuur voor chemische stoffen - Eisen en 

beproevingsmethoden”. 
2 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kal bratielaboratoria. 
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3. NORMSTELLING 
In het onderzoek zijn blootstellingsmetingen uitgevoerd naar aan diverse gezondheidsschadelijke 
stoffen. Het onderzoek is uitgevoerd conform NEN-EN 4823. De analyseresultaten worden hierbij 
getoetst aan de vigerende grenswaarden en beoordeeld conform NEN-EN 6894. 

3.1. Grenswaarden 

Om te bepalen of het waarschijnlijk is dat inhalatoire blootstelling in een bepaalde arbeidssituatie kan 
leiden tot gezondheidsschadelijke effecten, worden in Nederland beroepsmatige grenswaarden 
gehanteerd. De grenswaarde is een concentratieniveau van een gas, damp, aerosol, vezel of van stof 
in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt 
gehanteerd dat -voor zover de huidige kennis reikt- de gezondheid van de medewerkers én hun 
nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende 
een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode.  
De grenswaarden die door de overheid zijn vastgesteld, worden publieke grenswaarden genoemd. 
Indien er geen publieke grenswaarde is dient men een private grenswaarde te hanteren. Deze zal door 
de werkgever in samenspraak met de medewerkers moeten worden opgesteld waarbij er gekeken 
wordt naar bijvoorbeeld buitenlandse normen of voorgaande MAC-waarden. De private grenswaarden 
dienen haalbaar en reëel te zijn, en getoetst (of opgesteld) te worden door een gecertificeerd 
kerndeskundige. 

3.1.1. Inhaleerbaar stof 
De opname van inhaleerbaar stof vindt voornamelijk plaats door inhalatie en eventueel door ingestie. 
Voor de beoordeling van het gezondheidsrisico van de blootstelling aan stofdeeltjes moet naast de 
toxische eigenschappen van het stof rekening gehouden worden met de deeltjesgrootteverdeling van 
het stof. Kleine deeltjes zullen veelal dieper in de luchtwegen doordringen in vergelijking met grotere 
deeltjes die veelal in de hogere luchtwegen worden afgevangen. Inhaleerbaar stof is dat deel van het 
aanwezige stof dat kan worden ingeademd via mond en/of neus. 
Indien sprake is van blootstelling aan stofdeeltjes, waarvan geen specifieke schadelijke eigenschappen 
bekend zijn, dient in ieder geval de grenswaarde voor hinderlijk inhaleerbaar stof in acht genomen te 
worden. De voorheen geldende grenswaarde (MAC-waarde) voor hinderlijk inhaleerbaar stof is 
vervallen. Bij het ontbreken van publieke Nederlandse grenswaarden mag conform de leidraad “veilig 
werken met chemische stoffen” van de SER een actuele buitenlandse grenswaarde worden 
overgenomen. In Duitsland wordt voor de beoordeling aan inhaleerbaar stof een grenswaarde van 4 
mg/m3 gehanteerd (bron: Deutsche ForschungsGemeinschaft (DFG), Mitteilung 50, 01-07-2014). Deze 
grenswaarde wordt in dit onderzoek als private grenswaarde gehanteerd 
  

                                                      
3 “Werkplekatmosfeer. Algemene eisen voor het uitvoeren van de meting van chemische stoffen”. 
4 “Werkplekatmosfeer. Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling b j inademing van chemische stoffen voor de 
vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie”. 
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3.2. Beoordeling van blootstelling conform NEN-EN 689 

Voor de beoordeling van beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt in Europa de NEN-
EN 689 gehanteerd. In annex C van deze norm is een beslissingsschema aangegeven waarmee op 
basis van metingen gedurende één of meerdere representatieve werkperioden de blootstelling aan 
chemische stoffen beoordeeld kan worden. De blootstelling wordt als percentage van de publieke of 
private grenswaarde uitgedrukt waarbij de mogelijke beoordeling over één of drie representatieve 
werkperioden in dit kader als volgt is: 
 
Metingen gedurende één representatieve werkperiode: 

- Is het resultaat van een meting over één representatieve werkperiode kleiner dan 10% van de 
grenswaarde en wordt gedurende deze periode de grenswaarde voor de piekblootstelling (15 
min.) niet overschreden, dan is de conclusie dat tijdens de bemeten werkzaamheden de 
blootstelling onder de grenswaarde ligt en periodieke bewaking niet nodig is. Wel is regelmatig 
een check van de situatie nodig; 

- Ligt het resultaat van een meting over één representatieve werkperiode tussen 10 en 100% 
van de grenswaarde dan kan het risico van normoverschrijding niet worden uitgesloten. Nader 
onderzoek met vervolgmetingen is dan noodzakelijk om het blootstellingsniveau te kunnen 
beoordelen; 

- Is het resultaat van een meting over één representatieve werkperiode groter dan 100% van de 
grenswaarde dan vindt normoverschrijding plaats en dienen maatregelen genomen te worden. 

 
Metingen gedurende ten minste drie verschillende representatieve werkperioden: 

- Is elk resultaat van ten minste drie metingen over verschillende representatieve werkperioden 
kleiner dan 25% van de grenswaarde en wordt gedurende deze perioden de grenswaarde voor 
de piekblootstelling (15 min.) niet overschreden, dan is de conclusie dat tijdens de bemeten 
werkzaamheden de blootstelling onder de grenswaarde ligt en periodieke bewaking niet nodig 
is. Wel is regelmatig een check van de situatie nodig. 

- Is elk resultaat van ten minste drie metingen over verschillende representatieve werkperioden 
kleiner dan 100% van de grenswaarde en bedraagt het geometrische gemiddelde minder dan 
50% van de grenswaarde, dan is de conclusie dat tijdens de bemeten werkzaamheden de 
blootstelling onder de grenswaarde ligt. Periodieke bewaking in de vorm van metingen is wel 
noodzakelijk. 
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4. UITVOERING EN WAARNEMINGEN 
Door de arbeidshygiënist van RPS is tijdens iedere meetdag een visuele beoordeling uitgevoerd van 
relevante situationele factoren die van invloed (kunnen) zijn op de blootstelling. In dit hoofdstuk staan 
de bovengenoemde aspecten nader beschreven. 
 
Algemeen 

Op verzoek van KLM zijn de metingen uitgevoerd op maandag, woensdag en donderdag. Op maandag 
is de afdeling namelijk schoner vergeleken met de andere dagen. De metalen die in het stof zijn 
geanalyseerd, zijn door KLM geselecteerd op basis van de samenstelling van de remmen. Door 
technologische ontwikkelingen is de samenstelling van de remmen voornamelijk carbon. Dit is ook de 
reden dat de blootstelling aan carbon black is gemeten tijdens het onderzoek. 
 
Voorafgaand aan de meetdagen hebben de leidinggevenden van de betreffende afdelingen de 
medewerkers verzocht om de deuren van de rookcabines te sluiten in verband met mogelijke 
contaminatie van de luchtmetingen naar carbon black. Tijdens de meetdagen heeft de arbeidshygiënist 
van RPS toegezien op het gesloten houden van de rookcabines. Uit de waarnemingen blijkt dat de 
deuren steeds gesloten zijn gebleven wanneer medewerkers in de rookcabines aanwezig waren.  
 
Op alle afdelingen voeren de medewerkers hun administratieve werkzaamheden uit aan bureaus die 
staan opgesteld in de werkplaats. Met uitzondering van de kantoren is tussen de verschillende 
subafdelingen, i.e. Brakes, Mechanics en Wheels, geen compartimentering aangebracht. De roldeur bij 
de afdeling Brakes naar het grote gangpad is gedurende iedere meetdag diverse keren open en dicht 
gegaan. In zogenaamde brake boxen worden de te demonteren remmen aangeleverd vanuit een 
andere afdeling. De roldeur naar de lasserij/harderij (naast het looppad ter hoogte van de afdeling 
Mechanics) heeft op de drie meetdagen gedurende langdurige periodes open gestaan. Vanwege de 
vele voertuigbewegingen bij de afdeling Wheels heeft de roldeur naar het magazijn steeds open 
gestaan. 
 
In totaal zijn circa 25-35 medewerkers werkzaam op de verschillende subafdelingen van de afdeling 
Component Services. 
 
Metingen 

In overleg met KLM is besloten om de monsternamepomp bij de demonteerder aan te laten staan 
tijdens de pauzes. Dit is ook gedaan bij alle monsternamepompen op de stationaire meetposities. 
Tijdens alle meetdagen zijn de metingen ingezet tussen 7:00-7:15 uur en uitgehaald tussen 15:00-
15:30 uur.  
 
Afzuiging en ventilatie 

In de hal is ruimteventilatie aanwezig. Deze wordt ingeblazen aan de linkerkant van de hal (gezien ten 
opzichte van het looppad). Aan de kant van het looppad, de rechterkant van de hal, bevinden zich 
afzuigroosters. Sommige afzuigroosters zijn sterk vervuild. De hoeveelheid lucht die per uur in de hal 
wordt ingeblazen is niet bekend. Op de afdeling Brakes is alleen bij het demontageblok bronafzuiging 
aanwezig in de vorm van lasrookafzuiging. Deze wordt door de demonteerder niet frequent gebruikt. 
Indien dit wel het geval is, dient de afstand van de afzuiging tot de bron te worden verkleind. De 
cabines van de remmentestbank hebben geen afzuiging  Op de afdeling Wheels is bij de 
blendmachine sprake van onderafzuiging. De afzuiging dient handmatig te worden ingeschakeld. 
Nadat de lucht is afgezogen, wordt deze via een filterkast vervolgens weer de hal ingeblazen.  
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Schoonmaak 

Tijdens de meetdagen zijn geen grote schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. De luchtmetingen 
hebben plaatsgevonden gedurende de eerste shift. Op het einde van deze shift hebben alle 
medewerkers wel hun eigen werkplek opgeruimd.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Alle medewerkers dragen veiligheidsschoenen en een werkoverall met bedrijfslogo. Een aantal 
medewerkers op de afdeling Wheels en de demonteerder van de afdeling Brakes dragen wegwerp 
tyvek overalls. De demonteerder draagt adembescherming (3M, type Proflow P3, Pro2000 PF10). De 
demonteerder dient zelf de filters te vervangen. 
 
Meetdag 24 april 2017 

Tijdens deze meetdag heeft de demonteerder op de afdeling Brakes werkzaamheden uitgevoerd aan 
een rem van een Boeing 777-200 toestel. Tijdens bewerkingen aan deze rem ervaren de medewerkers 
de meeste klachten, daar deze vaak ook het meest verontreinigd zijn. 
De medewerker bij de blendmachine draagt tijdens zijn werkzaamheden een halfgelaatsmasker. Als de 
medewerker het masker niet gebruikt, bergt hij het op in een luchtdicht verpakte zak.  
De freesbank, het elektrisch gereedschap en de remmentestbank zijn tijdens deze meetdag pas 
gebruikt na 10:00 uur. 
De demonteerder geeft aan dat de filters van de adembescherming een week geleden zijn vervangen. 
Bij de bandenklapmachine zijn gedurende de meetdag 50 banden ontdaan van hun velgen 
(‘afklappen’).  
 
Meetdag 24 mei 2017 

Op de tweede meetdag is de meetpositie van de stationaire luchtmeting bij de remmentestbank anders 
dan op de eerste meetdag. Medewerkers van de afdeling Brakes hebben aangegeven dat een andere 
remmentestbank gebruikt zou worden, welke zich bevindt tussen het kantoorblok en de 
demontageblok. Deze testbank heeft net als de andere bank een kunststof beglazing, maar is kleiner 
qua afmeting. Van deze remmentestbank is geen foto opgenomen in onderliggend rapport.  
Gedurende de werkdag is inderdaad ook gebleken dat alleen van deze andere remmentestbank 
gebruik is gemaakt. 
De freesbank en het elektrisch gereedschap zijn tijdens deze meetdag niet gebruikt. Bij de 
bandenklapmachine zijn 56 banden gesepareerd van de velgen. 
 

Meetdag 24 mei 2017 

Gedurende deze meetdag hebben veel ramen en deuren open gestaan in verband met de 
temperatuur. 
De freesbank en het elektrisch gereedschap zijn ook tijdens deze meetdag niet gebruikt. Bij de 
bandenklapmachine zijn 52 banden gesepareerd van de velgen. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1. Luchtmetingen 

Tijdens het uitgevoerde onderzoek is geen inhaleerbaar stof aangetoond in een concentratie hoger 
dan de grenswaarde. Zelfs het actieniveau, dat is vastgesteld op 10% ten opzichte van de 
grenswaarden, wordt voor inhaleerbaar stof niet overschreden. De aangetroffen concentraties metalen 
in het inhaleerbaar stof tonen ook geen overschrijding van het actieniveau. Sommige metalen, zoals 
bijvoorbeeld kobalt, worden tijdens het onderzoek helemaal niet aangetroffen. 
 
Bij de demonteerder is geen concentratie chroomVI aangetroffen. Uit de werkzaamhedenregistraties 
blijkt dat de demonteerder iedere meetdag representatieve werkzaamheden heeft uitgevoerd. 
Daarnaast is de daadwerkelijke blootstelling van de demonteerder lager door het consequente gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen (tyvek wegwerp overall en aangedreven adembescherming). 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat chroomVI maar op één stationaire meetpositie is 
aangetroffen in een verhoogde concentratie (verhoogd ten opzichte van de rapportagegrens). Dit is bij 
de eindcontroleurs. De gevonden concentratie overschrijdt hierbij het actieniveau. Op basis van de 
beoordelingscriteria voor drie representatieve werkperioden conform NEN-EN 689 kan worden 
geconcludeerd dat  de blootstelling aan chroomVI ook op bij de eindcontroleurs voldoende beheerst is.  
 
Zowel de concentratie respirabel stof als de concentratie carbon black ligt veelal beneden de 
rapportagegrens van de toegepaste analysemethode. 
 
Op basis van de resultaten van het geometrisch gemiddelde kan worden geconcludeerd dat 
overschrijding van de grenswaarden kan worden uitgesloten en dat de blootstelling voldoende 
beheerst is. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat op sommige meetposities tijdens één of 
meerdere meetdagen de blootstelling mogelijk is onderschat, omdat op deze posities minder 
werkzaamheden hebben plaatsgevonden dan andere dagen. Deze bevindingen ten opzichte van de 
productie blijken uit gesprekken met diverse medewerkers tijdens de meetdagen.  

6.1.1. Aanbevelingen 
Ondanks dat de blootstelling aan chroomVI ook bij de eindcontroleurs voldoende beheerst is, dient te 
worden overwogen om de remmen voorafgaand aan demontage eerst te machinaal te reinigen. 
Gedurende de reguliere werkzaamheden van de eindcontroleurs wordt namelijk geen blootstelling aan 
chroomVI verwacht. Door de remmen te reinigen is de kans op contaminatie in het vervolgtraject  erg 
gering. 
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6.2. Luchtstromingsprofiel 

Op basis van het luchtstromingsprofiel kan worden geconcludeerd dat de lucht zich niet eenduidig 
verplaatst van de ene naar de andere afdeling. Op de meetposities verplaatst de lucht zich 
voornamelijk in de richting van het dak. De invloed van openstaande ramen en deuren is daarentegen 
wel goed waarneembaar. Tijdens de derde meetdag (20 juli 2017) waarop bij de afdeling Wheels de 
ramen open hebben gestaan, is de luchtstroom in de richting van het openstaande raam duidelijk 
waarneembaar.  

6.2.1. Aanbevelingen 
Naast een goede housekeeping om verspreiding van het stof naar de overige afdelingen in de hal te 
beperken of te voorkomen, dient te worden overwogen of compartimentering van de afdelingen moet 
worden gerealiseerd. De resultaten van het luchtstromingsprofiel en van de luchtmetingen geven hier 
geen reden toe, maar de medewerkers van de afdelingen geven aan dat ze wel soms klachten ervaren 
van andere afdelingen. 
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BIJLAGEN 
 

1. Werkzaamhedenregistratieformulieren demonteerder 
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2. Foto’s stat ionaire meetposities 

 
Foto 1: Stationaire meetpositie ‘Kantorenblok’; afdeling Brakes 
 

 
Foto 2: Stationaire meetpositie ‘Demontageblok’; afdeling Brakes 
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Foto 3: Stationaire meetpositie ‘Werktafel’; afdeling Brakes 
 

 
Foto 4: Stationaire meetpositie ‘Remmentestbank’; afdeling Brakes 
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Foto 5: Stationaire meetpositie ‘CIRO’; afdeling Brakes 
 

 
Foto 6: Stationaire meetpositie ‘Eindcontroleurs’; afdeling Mechanics 
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Foto 7: Stationaire meetpositie ‘Elektrisch gereedschap’; afdeling Mechanics 
 

 
Foto 8: Stationaire meetpositie ‘Freesbank’; afdeling Mechanics 
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Foto 9: Stationaire meetpositie ‘Blendmachine’; afdeling Wheels 
 

 
Foto 10: Stationaire meetpositie ‘Bandenklapmachine’; afdeling Wheels  
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3. Analysecert if icaten meetdag d.d. 24 apri l 2017  

  



Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081833

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT blendmachine
KLM, Component Services

24-04-2017

21

460

1020

FI1707-163

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,98 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 39 µg 38 µg/m³

- Totaal koolstof 39 µg 38 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 090

2196

2254

2,6
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081835

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT kantorenblok
KLM, Component Services

24-04-2017

23

476

1070

FI1707-165

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,93 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 32 µg 30 µg/m³

- Totaal koolstof 32 µg 30 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 095

2202

2299

4,4
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081836

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT demontageblok
KLM, Component Services

24-04-2017

24

480

1080

FI1707-166

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,93 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 33 µg 31 µg/m³

- Totaal koolstof 33 µg 31 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 100

2206

2288

3,7
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081837

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT remmentestbank
KLM, Component Services

24-04-2017

25

475

1070

FI1707-167

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) 1,5 µg 1,4 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 33 µg 31 µg/m³

- Totaal koolstof 34,5 µg 32 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 117

2207

2283

3,4
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081838

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT bandenklapmachine
KLM, Component Services

24-04-2017

26

481

1080

FI1707-168

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,92 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 29 µg 27 µg/m³

- Totaal koolstof 29 µg 27 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 038

2204

2300

4,4
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081839

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT freesbank
KLM, Component Services

24-04-2017

27

457

1030

FI1707-169

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,97 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 28 µg 27 µg/m³

- Totaal koolstof 28 µg 27 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 123

2198

2310

5,1
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081840

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT CIRO
KLM, Component Services

24-04-2017

28

483

1080

FI1707-170

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,93 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 29 µg 27 µg/m³

- Totaal koolstof 29 µg 27 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 045

2195

2277

3,7
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081804

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT blendmachine
KLM, Component Services

24-04-2017

1

479

1010

FI1713-213

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Element (1)

 - Cadmium (Q) 0,154 µg 0,15 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,0 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,99 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 054

2102

2128

1,2
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081805

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT kantorenblok
KLM, Component Services

24-04-2017

2

476

1010

FI1713-214

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Element (1)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,0 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,99 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 018

2102

2124

1,0
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RPS analyse bv
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081806

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT mechanics blauwe kast = machinepark
KLM, Component Services

24-04-2017

3

468

988

FI1714-051

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Element (1)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,10 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,10 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,0 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,10 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,10 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <1,0 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,16 mg 0,16 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 067

2103

2120

0,8
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081810

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT CIRO
KLM, Component Services

24-04-2017

7

483

1020

FI1714-055

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Element (1)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,098 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,098 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <2,9 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,098 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,098 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,98 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,14 mg 0,14 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+-001

2110

2128

0,9
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081811

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT freesbank
KLM, Component Services

24-04-2017

8

457

968

FI1714-056

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Element (1)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,10 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,10 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,1 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,10 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,10 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <1,0 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,08 mg 0,08 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 27

2111

2125

0,7
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RPS analyse bv
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081813

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT demontageblok
KLM, Component Services

24-04-2017

10

480

1020

FI1714-058

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Element (1)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,098 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,098 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,0 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,098 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,098 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,98 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,10 mg 0,10 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 077

2106

2131

1,2
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RPS analyse bv
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081819

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT blendmachine
KLM, Component Services

24-04-2017

12

479

1020

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0980 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 094

2103

2157

2,6
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RPS analyse bv

10.2.e

10 2 e





Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081821

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT remmentestbank
KLM, Component Services

24-04-2017

14

475

1020

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0984 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 056

2112

2167

2,6
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081824

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT demontageblok
KLM, Component Services

24-04-2017

17

480

1030

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0975 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+-007

2101

2173

3,4
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081825

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT kantorenblok
KLM, Component Services

24-04-2017

18

476

1020

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0977 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 096

2096

2205

5,2
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Analyse certificaat
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

20-04-2017

17-081827

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT CIRO
KLM, Component Services

24-04-2017

20

483

1030

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-2548_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0967 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 074

2103

2180

3,7
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Bijlage
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

Bijlage behorende bij rapportnummer 1704-2548_01

Kwartsvezel filter (25 mm)
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Stof Gravimetrisch / MDHS 14/4    
Elementair koolstof (Q) NIOSH 5040  
Organisch koolstof (Q) NIOSH 5040  
Totaal koolstof NIOSH 5040 7440-44-0  

MCE filter (25 mm)
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Stof Gravimetrisch / MDHS 14/4    
Cadmium (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-43-9    
Chroom (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-47-3    
IJzer (Q) ICP-MS / ISO 30011 7439-89-6    
Kobalt (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-48-4    
Nikkel (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-02-0    
Zink (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-66-6    
Voorbehandeling metalen NEN-ISO 15202-2 annex H    

PVC filter (25mm) in extractievloeistof
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Chroom (VI) Spectrofotometrisch / Gelijkwaardig aan NIOSH 7600 18540-29-9      

Analysedatum
17-081804 Element (1) 03-05-2017
17-081804 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081805 Element (1) 03-05-2017
17-081805 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081806 Element (1) 03-05-2017
17-081806 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081807 Element (1) 03-05-2017
17-081807 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081808 Element (1) 03-05-2017
17-081808 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081809 Element (1) 03-05-2017
17-081809 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081810 Element (1) 03-05-2017
17-081810 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081811 Element (1) 03-05-2017
17-081811 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081812 Element (1) 03-05-2017
17-081812 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081813 Element (1) 03-05-2017
17-081813 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081818 Chroom VI 3-5-2017
17-081819 Chroom VI 3-5-2017
17-081820 Chroom VI 3-5-2017
17-081821 Chroom VI 3-5-2017
17-081822 Chroom VI 3-5-2017
17-081823 Chroom VI 3-5-2017
17-081824 Chroom VI 3-5-2017
17-081825 Chroom VI 3-5-2017
17-081826 Chroom VI 3-5-2017
17-081827 Chroom VI 3-5-2017
17-081833 Elementair koolstof 5-5-2017
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RPS analyse bv



Bijlage
V280317_1

08-05-2017Datum rapportage

Bijlage behorende bij rapportnummer 1704-2548_01

Analysedatum
17-081833 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081834 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081834 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081835 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081835 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081836 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081836 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081837 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081837 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081838 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081838 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081839 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081839 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081840 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081840 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081841 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081841 Stof gravimetrisch 2-5-2017
17-081842 Elementair koolstof 5-5-2017
17-081842 Stof gravimetrisch 2-5-2017
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Ref: 17030126RAH 
Datum: 18-11-2017 

     

4. Analysecert if icaten meetdag d.d. 24 mei 2017  

  



Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106147

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat Ciro
-

24-05-2017

-

482

1070

FI1707-071

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,93 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 30 µg 28 µg/m³

- Totaal koolstof 30 µg 28 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 112

2204

2237

1,5
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10.2.e

10 2 e







Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106150

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat demontageblok
-

24-05-2017

-

480

1080

FI1707-074

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,93 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 30 µg 28 µg/m³

- Totaal koolstof 30 µg 28 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 011

2205

2277

3,3
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Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106155

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat bandenklapmachine
-

24-05-2017

-

490

1090

FI1707-079

Kwartsvezel filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementair koolstof

 - Elementair koolstof (Q) <1,0 µg <0,92 µg/m³

- Organisch koolstof (Q) 24 µg 22 µg/m³

- Totaal koolstof 24 µg 22 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof < 0,05 mg <0,05 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 082

2200

2234

1,5
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Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106157

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat Ciro
-

24-05-2017

-

482

1010

FI1718-124

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementen (3-8)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,0 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,99 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,13 mg 0,13 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 040

2099

2097

-0,1
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Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106158

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat kantorenblok
-

24-05-2017

-

482

1010

FI1718-125

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementen (3-8)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,0 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,99 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,18 mg 0,18 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+  003

2103

2104

0,0
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Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106160

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat eindcontroleurs
-

24-05-2017

-

486

1030

FI1718-127

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementen (3-8)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,097 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,097 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <2,9 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,097 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,097 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,97 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,10 mg 0,10 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 091

2105

2117

0,6
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Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106165

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat blendmachine
-

24-05-2017

-

490

1030

FI1718-132

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementen (3-8)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,097 µg/m³

- Chroom (Q) 0,207 µg 0,20 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <2,9 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,097 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,097 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,97 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,15 mg 0,15 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 051

2096

2102

0,3
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Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106171

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat demontageblok
-

24-05-2017

-

480

1010

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0986 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 108

2100

2127

1,3
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Analyse certificaat
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

24-04-2017

17-106175

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Stat blendmachine
-

24-05-2017

-

490

1050

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1704-3062_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0953 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 059

2109

2172

3,0
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Bijlage
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

Bijlage behorende bij rapportnummer 1704-3062_01

Kwartsvezel filter (25 mm)
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Stof Gravimetrisch / MDHS 14/4    
Elementair koolstof (Q) NIOSH 5040  
Organisch koolstof (Q) NIOSH 5040  
Totaal koolstof NIOSH 5040 7440-44-0  

MCE filter (25 mm)
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Stof Gravimetrisch / MDHS 14/4    
Cadmium (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-43-9    
Chroom (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-47-3    
IJzer (Q) ICP-MS / ISO 30011 7439-89-6    
Kobalt (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-48-4    
Nikkel (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-02-0    
Zink (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-66-6    
Voorbehandeling metalen NEN-ISO 15202-2 annex H    

PVC filter (25mm) in extractievloeistof
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Chroom (VI) Spectrofotometrisch / Gelijkwaardig aan NIOSH 7600 18540-29-9      

Analysedatum
17-106147 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106147 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106148 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106148 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106149 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106149 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106150 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106150 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106151 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106151 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106152 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106152 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106153 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106153 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106154 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106154 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106155 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106155 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106156 Elementair koolstof 31-5-2017
17-106156 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106157 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106157 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106158 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106158 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106159 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106159 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106160 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106160 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106161 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106161 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106162 Elementen (3-8) 01-06-2017
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Bijlage
V280317_1

07-06-2017Datum rapportage

Bijlage behorende bij rapportnummer 1704-3062_01

Analysedatum
17-106162 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106163 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106163 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106164 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106164 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106165 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106165 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106166 Elementen (3-8) 01-06-2017
17-106166 Stof gravimetrisch 31-5-2017
17-106167 Chroom VI 6-6-2017
17-106168 Chroom VI 6-6-2017
17-106169 Chroom VI 6-6-2017
17-106170 Chroom VI 6-6-2017
17-106171 Chroom VI 6-6-2017
17-106172 Chroom VI 6-6-2017
17-106173 Chroom VI 6-6-2017
17-106174 Chroom VI 6-6-2017
17-106175 Chroom VI 6-6-2017
17-106176 Chroom VI 6-6-2017
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Ref: 17030126RAH 
Datum: 18-11-2017 

     

5. Analysecert if icaten meetdag d.d. 20 juli 2017  
 
 





































Analyse certificaat
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

29-06-2017

17-152406

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT remmentestbank
KLM, Schiphol

20-07-2017

8

478

1010

FI1726-136

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1706-4161_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementen (3-8)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,0 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,99 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,11 mg 0,11 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 119

2104

2111

0,3
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Analyse certificaat
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

29-06-2017

17-152407

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Demontageblok
KLM, Schiphol

20-07-2017

9

480

1010

FI1726-137

MCE filter (25 mm)

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1706-4161_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Elementen (3-8)

 - Cadmium (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Chroom (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- IJzer (Q) <3,00 µg <3,0 µg/m³

- Kobalt (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Nikkel (Q) <0,100 µg <0,099 µg/m³

- Zink (Q) <1,00 µg <0,99 µg/m³

Stof gravimetrisch

 Q Stof 0,15 mg 0,15 mg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 069

2102

2097

-0,2
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Analyse certificaat
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

29-06-2017

17-152476

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT CIRO
KLM, Schiphol

20-07-2017

13

475

1010

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1706-4161_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0990 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+-010

2104

2148

2,1
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Analyse certificaat
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

29-06-2017

17-152479

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT kantoorblok
KLM, Schiphol

20-07-2017

16

477

1020

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1706-4161_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0980 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 086

2107

2173

3,1
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Analyse certificaat
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

29-06-2017

17-152480

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT eindcontroleurs
KLM, Schiphol

20-07-2017

17

481

1020

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1706-4161_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) 0,124 µg 0,122 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 042

2104

2127

1,1
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Analyse certificaat
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

29-06-2017

17-152481

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

STAT remmentestbank
KLM, Schiphol

20-07-2017

18

478

1020

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1706-4161_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,0977 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 088

2108

2173

3,1
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Analyse certificaat
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

RPS analyse bv

Minervum 7002
4817 ZL Breda

Postbus 3440
4800 DK  Breda

T 088 99 04 730

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

Projectcoördinator

Datum order

Monsternummer RPS

Ordernummer opdrachtgever

Opdrachtgever

29-06-2017

17-152483

Onbekend

KLM Engineering & Maintenance

P.O. Box 7700 
1117 ZL Schiphol

Monsternamepunt
Adres monstername

Datum monstername

Monsternummer opdrachtgever

Meettijd (min)
Volume (l)

Filternummer

Soort monster

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

PAS demonteerder
KLM, Schiphol

20-07-2017

20

465

991

-

PVC filter (25mm) in extractievloeistof

RPS analyse
-

Rapportnummer: 1706-4161_01

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kal bratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi  kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Code Parameter Absoluut Relatief(1)
Chroom VI

 Q Chroom (VI) < 0,100 µg <0,101 µg/m³

Pomp nr.

Flow voor (ml/min)

Flow na (ml/min)

Verschil (voor/na) %

Gil+ 063

2109

2155

2,2
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Bijlage
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

Bijlage behorende bij rapportnummer 1706-4161_01

Kwartsvezel filter (25 mm)
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Stof Gravimetrisch / MDHS 14/4    
Elementair koolstof (Q) NIOSH 5040  
Organisch koolstof (Q) NIOSH 5040  
Totaal koolstof NIOSH 5040 7440-44-0  

MCE filter (25 mm)
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Stof Gravimetrisch / MDHS 14/4    
Cadmium (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-43-9    
Chroom (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-47-3    
IJzer (Q) ICP-MS / ISO 30011 7439-89-6    
Kobalt (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-48-4    
Nikkel (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-02-0    
Zink (Q) ICP-MS / ISO 30011 7440-66-6    
Voorbehandeling metalen NEN-ISO 15202-2 annex H    

PVC filter (25mm) in extractievloeistof
Parameter Analyse techniek / methode CAS nummer
Chroom (VI) Spectrofotometrisch / Gelijkwaardig aan NIOSH 7600 18540-29-9      

Analysedatum
17-152399 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152399 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152400 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152400 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152401 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152401 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152402 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152402 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152403 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152403 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152404 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152404 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152405 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152405 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152406 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152406 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152407 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152407 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152408 Elementen (3-8) 26-07-2017
17-152408 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152474 Chroom VI 26-7-2017
17-152475 Chroom VI 26-7-2017
17-152476 Chroom VI 26-7-2017
17-152477 Chroom VI 26-7-2017
17-152478 Chroom VI 26-7-2017
17-152479 Chroom VI 26-7-2017
17-152480 Chroom VI 26-7-2017
17-152481 Chroom VI 26-7-2017
17-152482 Chroom VI 26-7-2017
17-152483 Chroom VI 26-7-2017
17-152503 Elementair koolstof 26-7-2017
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Bijlage
V280317_1

27-07-2017Datum rapportage

Bijlage behorende bij rapportnummer 1706-4161_01

Analysedatum
17-152503 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152504 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152504 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152505 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152505 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152506 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152506 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152507 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152507 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152508 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152508 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152509 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152509 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152510 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152510 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152511 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152511 Stof gravimetrisch 25-7-2017
17-152512 Elementair koolstof 26-7-2017
17-152512 Stof gravimetrisch 25-7-2017
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