
Online hulpmiddelen om de 
blootstelling te beoordelen
Er bestaan diverse online hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om de blootstelling te beoordelen, het betreft meestal een 
TIER 1 of een hoger TIER blootstellingsmodel. Daarnaast zijn er ook softwareprogramma’s die gebruik maken van deze modellen.  

TIER 1 modellen
Een TIER-1 model is een relatief eenvoudig model om de 
blootstelling van uw werknemers te karakteriseren en 
gezondheidsrisico’s te beoordelen. De schatting is conservatief, 
dus indien goed toegepast “aan de veilige kant”.

Hoger TIER modellen
Een hoger TIER model bevat een meer geavanceerde 
benadering om de blootstelling te karakteriseren.  
De uitkomst is een meer realistische schatting van de 
blootstelling. 

Alle modellen zijn bruikbaar als instrument voor de beoordeling 
van de blootstelling. Het gaat er om dat u de juiste deskundigheid 
inschakelt bij uw beoordeling, een deskundige op het niveau van 
een arbeidshygiënist. De Nederlandse Arbeids inspectie wijst geen 
specifieke modellen af en promoot ook geen specifieke 
modellen!

De betrouwbaarheid per model varieert. Bijna geen enkel model is, 
op basis van de E-TEAM studie (2014), over het gehele toepas-
singsgebied onvoldoende conservatief. De gebruiker van een 
model moet duidelijk aangeven hoe de uitkomsten van het model 
geïnterpreteerd zijn en duidelijk maken voor welke situaties het 
model wel geschikt is (bv omdat het resultaat voldoende ver 
onder de grenswaarde ligt) en voor welke situaties een aanvul-
lende onderbouwing nodig is (bv omdat de handeling niet goed in 
het model past). Een aanvullende onderbouwing kan bijvoorbeeld 
bestaan uit metingen volgens NEN689, maar ook het gebruik van 
een ander model die beter past op uw situatie is toegestaan.  
Ook een aanvullende onderbouwing door een arbeidshygiënist is 
mogelijk.

Overigens geldt voor alle modellen dat het belangrijk is dat u een 
deskundige op het niveau van een arbeidshygiënist niet alleen 
betrekt bij de keuze van het model, maar ook bij de beoordeling van 
de blootstelling. De arbeidshygiënist kan beoordelen of het model 
geschikt is voor de toepassing, zijn de risicovolle handelingen 

meegenomen in de beoordeling, zijn er maatregelen genomen op 
basis van de beoordeling en is de beoordeling opnieuw gedaan na 
genomen maatregelen. 
*Evaluation of Tier 1 Exposure Assessment Models under REACH 
(eteam), BAuA 2015.

Keuze van een tool
Belangrijke elementen in de keuze van een tool kunnen zijn:
• Vallen de werkzaamheden in uw bedrijf binnen het toepassings-

gebied van de tool?
• Is de tool specifiek voor de toepassing? Dat kan een pré zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan de Verbetercheck Lasrook.

Welke tool u ook toepast, u bent zelf verantwoordelijk voor de 
juiste toepassing ervan.

Uw blootstellingsbeoordeling moet altijd voldoen aan de 
wettelijke eisen en niet iedere tool is even compleet. 

Dit is een uitgave van:

Nederlandse Arbeidsinspectie

© Rijksoverheid | februari 2022




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		73697_SZW_Online hulpmiddelen_TG.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Tim Schoonhoven

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 30

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


