
Solidariteit nr. 39, mei 1990  1 

http://www.solidariteit.nl/nummers/39/inhoud.html  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zin en onzin MAC-waarde  

Voor in principe iedere (giftige) chemiese stof wordt wettelijk de hoogte 

vastgesteld van de Maximum Aanvaardbare Concentratie in de inademingslucht. 

Deze zogenaamde MAC-waarde dient voor die stof ais norm te worden gebruikt 

op de werkvloer in de bedrijven. 

In deze serie 'Gif en Arbeid’ zijn we de MAC-waarde herhaaldelijk tegengekomen, 

meestal als een min of meer theoreties achtergrondgegeven. Ook in de artikelen over 

de Arbeidsinspektie bleef de rol van de MAC-waarde in de praktijk wat  

schimmig. 

In dit artikel proberen we daarin wat meer klaarheid te brengen en tevens verbindin-

gen te leggen met andere of anderssoortige normstellingen in de milieukunde. 

Hoe wordt die MAC-waarde in de praktijk gehanteerd? Hoe gaat men er mee om? En 

hoe weet men nu of een MAC-waarde is overschreden en als dat zo is, wat moet er 

dan gebeuren? Houden MAC-waarden eigenlijk wel rekening met de portie gif die je 

'normaal’ buiten de werkvloer al oploopt? 

Het onderstaande is mede voortgeko-
men uit een gesprek met Pieter van 
Broekhuizen (39), hoofd van de Chemie-
winkel van de Universiteit van Amster-
dam, Jos Bus (27), als dienstweigeraar 
eveneens werkzaam bij de Chemiewinkel 
en momenteel bezig met onderzoek naar 
reprotoxiese stoffen (stoffen die schade-
lijk zijn voor bevruchting, zwangerschap 
en/of geboorte) en Paul Uienbelt (38), 
psycholoog en werkend bij het Coronel 
Laboratorium van de Universiteit aan 
een promotie-opdracht, waarbij hij kijkt 
"hoe mensen op het werk met chemiese 
stoffen omgaan". 

Simpel getal. 
Zoals in deze wereld van de bikkelharde 
cijfers vaak het geval is, is men al 
‘gelukkig’ als een ingewikkelde zaak 
zoals “hoe schadelijk is een bepaalde 
chemiese stof voor de gezondheid” kan 
worden uitgedrukt in een getalwaarde. 
Een getal is makkelijk hanteerbaar, staat 
zwart op wit en heeft het effekt van ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’.  

Serie Gif en Arbeid  De simplificering van de problemen wordt 
vervolgens nog verder in de hand gewerkt 
via redeneringen als: "houd je nu maar aan 
de MAC-waarde, dan loopt niemand van de 
mensen op de werkvloer risikoos". 
Het gevaar dat zo’n getal een eigen leven 
gaat leiden, bijvoorbeeld bij het overleg in de 
Ondernemingsraad (OR), is levensgroot aan-
wezig. Maar het gaat natuurlijk helemaal 
niet om die MAC-waarde op zichzelf, het gaat 
om het feit dat er wordt gewerkt met voor de 
gezondheid van de arbeid(st)ers vaak zeer 
schadelijke stoffen. En om het feit dat de 
omstandigheden waaronder die arbeid(st)
ers dat werk moeten doen, soms onvoorstel-
baar slecht zijn. 
Met dat in het achterhoofd dient een OR het 
overleg daarover te voeren en zich in te zet-
ten een bedrijfssituatie af te dwingen, waar-
bij de omstandigheden zodanig zijn verbe-
terd dat het hanteren van de MAC-waarden 
geen betekenis meer heeft. 
Zolang echter die situatie nog niet is bereikt, 
is de MAC-waarde de enige referentiewaar-
de. Diskussie daarover kan dan tot een 
werkbaar kader leiden. 

Aktiewaarde 
Zo is bij meerdere bedrijven voor bepaalde 
stoffen de afspraak met de OR gemaakt dat 
de ‘kiewaarde’ (werkelijke konsentratie in de 
inademingslucht) niet hoger dan op een 
kwart van de MAC-waarde mag liggen. Ligt 
de gemeten waarde tussen een kwart en de 
helft van de MAC-waarde, is dat een teken 
dat er wat aan de hand is. Tussen de helft 
en driekwart van de MAC-waarde loopt het 
proces kennelijk uit de hand en bij nadering 
van de MAC-waarde zelf wordt de situatie 
voor het personeel als ‘gevaarlijk’ be-
schouwd. Een fasenschema geeft de Arbo-
dienst (bijvoorbeeld de bedrijfsarts) van het 
bedrijf de mogelijkheid om een daarbij aan-
gepast aktieschema op te stellen, variërend 
van de opdracht tot het dragen van persoon-
lijke beschermingsmiddelen tot een volledi-
ge bedrijfsontruiming. 
Bij Fokker zien we een geheel ander effekt. 
Onder het personeel ontstond het vermoe-
den dat de deeltjes die vrijkwamen bij het 
’water- straal-snijden' van platen waarin 
aramidevezels waren verwerkt, net als bij 
asbest kankerverwekkend zouden zijn. Er 
werd druk uitgeoefend om dezelfde (lage) 
MAC-waarde als bij asbest te hanteren. De 
bedrijfsleiding wilde daar niet aan. Maar 
AKZO, de fabrikant van de vezels, gaf de 
raad die norm maar gewoon over te nemen, 
want aan een dergelijke konsentratie kwam 
het ‘waterstraal-snijden’ toch niet toe. Als dat 
gebeurt, wordt dus bij Fokker de asbest-
norm als norm voor aramidevezels gehan-
teerd als een soort sociale MAC- waarde, 
maar overigens geheel ongefundeerd. 
 
Achtergronden 
MAC-waarden worden opgesteld voor che-
mies enkelvoudige stoften en dus niet voor 
mengsels. De waarde is een dag-
gemiddelde; uitschieters in de konsentratie 
naar boven zijn toegestaan, mits die binnen 
een werkdag worden gekompenseerd door 
gelijke afwijkingen naar beneden. Daarbij is 
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de waarde opgesteld voor een volwassen man 

van gemiddeld gewicht en in rust. 
Het feit dat biologiese processen bij een 
mens en daarmee ook het absorptiever-
mogen voor lichaamsvijandige stoffen soms 
drasties kunnen wijzigen als gevolg van 
inspanning tijdens het werk, heeft bij de 
bepaling van MAC-waarden nauwelijks een 
rol gespeeld. Ook het feit dat vrouwen voor 
sommige stoffen anders-gevoelig zijn dan 
mannen is niet bepalend geweest, laat 
staan dat is gekeken naar de gevoeligheid 
van het menselijk embryo bij zwangerschap. 
In het algemeen gesproken zijn jonge men-
sen gevoeliger voor schadelijke stoffen dan 
ouderen. En daarnaast lijdt een groot per-
centage van de bevolking aan één of andere 
vorm van allergie, een feit dat evenmin bij de 
bepaling van de MAC-waarde is meegeno-
men. 
Een ander belangrijk effekt dat buiten be-
schouwing blijft, is het mogelijk progressief 
destruktieve effekt voor de gezondheid dat 
kan optreden bij samenwerking van verschil-
lende giftige stoffen of andere zaken, zoals 
geluidshinder. Zo is gebleken dat roken voor 
mensen die met asbest werken nog veel 
ongezonder is dan we al wisten, omdat de 
PAK-deeltjes (giftige Poly-Aromatiese-
Koolwaterstoffen) in rook zich in de longen 
binden aan de asbestvezels. Hierdoor wordt 
de totale schadelijkheid groter dan de som 
van de afzonderlijke schadelijke effekten. 
Een ander voorbeeld is de relatie tussen 
doofheid en het giftige koolmonoxide (CO). 
Het blijkt dat lawaai bij aanwezigheid van 
koolmonoxide een veel grotere gehoorscha-
de teweegbrengt dan uit de sterkte van het 
geluid op zichzelf op grond van ervaringscij-
fers kan worden afgeleid. 
 
Burokraties kompromis  
In nummer 37 van Solidariteit is opgehel-
derd hoe het proces verloopt waarmee de 
MAC- waarde van een chemiese stof tot 
stand komt. Een proces van drie stappen die 
we hier nog eens heel in het kort herhalen: 
1. De eerste stap bestaat uit de beoordeling 
van de gezondheidsaspekten. Dat leidt tot 
een schriftelijk advies dat als basis dient 
voor de norm. Kriterium is dat bij 
‘blootstelling’ gedurende een geheel arbeids-
leven totaal geen gezondheidseffekten of 
hinder mogen optreden. 
2. De tweede stap bestaat uit de beoorde-
ling van de haalbaarheidsaspekten. Met als 
doel het gezondheidskundige advies te toet-
sen op haalbaarheid in zowel techniese, 
organisatoriese als bedrijfsekonomiese zin. 
3. De derde en laatste stap bestaat uit de 
vaststelling van de uiteindelijke norm door 
de overheid op basis van de gezondheids-
kundige en haalbaarheidsadviezen. 
De MAC-waarde is derhalve een burokraties 
kompromis tussen ernstige risikoos voor de 
gezondheid enerzijds, voor zover overigens 
de huidige stand van de mediese weten-
schap in staat is dat te beoordelen. En an-
derzijds de wil en de bereidheid van vooral 
werkgevers om, meestal via investeringen, 
iets tegen die risikoos te ondernemen. 

En dan te bedenken dat de procedure om 
tot de vaststelling van een MAC-waarde te 
komen in Nederland nog een schoonheid is 
in vergelijking met die in het buitenland, 
waar de drie stappen meestal volledig met 
elkaar verweven zijn. 
Hoe lager de MAC-waarde des te gevaarlijker 
is de stof. In Nederland is het ‘algemeen 
beleid’ dat de marge die tijdens fase 1 van 
het vaststellingsproces extra wordt inge-
bouwd, maar voldoende moet zijn om in de 
genoemde gevallen en situaties schade aan 
de gezondheid te voorkomen. 
Voor sommige stoffen geldt dat piekwaar-
den in de konsentraties soms op zichzelf al 
voldoende zijn om schade aan het menselijk 
lichaam toe te brengen. Onafhankelijk van 
het feit of de daggemiddelde konsentratie 
nu wel of niet de MAC-waarde overschrijdt. 
Dan staat er in de MAC-waarde-tabel een C 
achter de waarde ten teken dat er om die 
reden een plafond-waarde voor die stof 
bestaat (‘ceiling’). Een voorbeeld daarvan is 
houtstof (timmer en meubelfabrieken en 
dergelijke) en niet alleen van tropies hout, 
dat kankerverwekkend blijkt te zijn. De MAC-
waarde daarvan is tot nog toe 5 miligram 
per kubieke meter lucht. Op basis van de 
plafond-waarde heeft, bij de herziening van 
de MAC-waarde, de kommissie van gezond-
heidsdeskundigen (stap 1) haar advies nu 
teruggebracht tot 0,2 milligram per kubieke 
meter lucht. Maar of dat ooit de MAC-
waarde zal worden is zeer de vraag, want de 
werkgevers beschouwen dat getal als on-
haalbaar.  

Effektieve gevaarfraktie 
Globaal genomen is de opname in het 
lichaam van gif uit voedsel via het maag-
darmkanaal ongeveer 5 tot 10 procent. 
Uit gassen via huid, slijmvliezen en lon-
gen 40 tot 50 procent en uit deeltjes via 
een kombinatie van het maag- darmka-
naal en de longen 10 tot 40 procent. 
En via al die wegen komt het gif in h it 
lichaam en dus ook in het bloed. Voor 
vee! giftige chemiese stoffen in de adem-
halingslucht die in het bloed terecht kun-
nen komen, hebben medici een drempel-
waarde van de konsentratie in het bloed 
vastgesteld. Onder die drempelwaarde 
heeft de stof nog geen nadelig effekt op 
de gezondheid. Werken in een atmosfeer 
waarin de giftige stof aanwezig is, heeft 
tot gevolg dat dit gif met een bepaalde 
hoeveelheid per sekonde in het bloed 
wordt opgenomen. Het bloed transpor-
teert het vervolgens naar de kwetsbare 
organen waar het schade kan aanrichten. 
De hoeveelheid die per sekonde wordt 
opgenomen, is vooral afhankelijk van het 
verschil in gifkonsentraties in de atmos-
feer en in het bloed. Gelukkig voert het 
lichaam via onder andere de lever en 
nieren de gifstoffen in het bloed langs 
natuurlijke weg (zoals urine en zweet) ook 
weer af. Dat gaat met een zekere hoe-
veelheid per sekonde. Zolang, gemiddeld 
genomen over een grote periode, de 
hoeveelheid opgenomen gif groter is dan 
de hoeveelheid afgevoerd gif, neemt de 
konsentratie van de gifstof in het bloed 
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toe. Dit gaat door totdat gemiddeld geno-
men de opname gelijk is aan de afvoer en er 
een evenwicht is bereikt. Die uiteindelijke 
evenwichtskonsentratie in het bloed kunnen 
we uitdrukken in een percentage van de 
bovengenoemde drempel-konsentratie. We 
zullen dat percentage de 'effektieve gevaar-
fraktie' noemen. Beneden de 100 procent is 
er nog geen schade, daarboven kan er wel 
schade worden aangericht. 
 
MOE-waarde 
Voor de arbeid(st)er houdt, volgens al het 
voorgaande, een ‘aktiewaarde’ gelijk aan de 
MAC-waarde dus bijna per definitie een 
onaanvaardbaar risiko in voor de gezond-
heid. Maar niet alleen voor die waarde. In 
feite is het voor iedere 'aktiewaarde' van in 
bloed opneembare stoffen wellicht beter om 
na te gaan wat de daarmee korresponde-
rende effektieve gevaarfraktie is. En omdat 
arbeid(st)ers nu eenmaal moeten werken 
voor hun levensonderhoud, moeten zij dat 
gif maar op de koop toe nemen. Het wordt 
hen door de werkgevers min of meer opge-
legd. Ik zou daarom willen voorstellen om in 
het vervolg te spreken van de Minimum 
Opgelegde Effektieve gevaarfraktie, de MOE-
waarde. Minimum, want de beschouwde 
gifstof is niet de enige giftige stof die je bin-
nenkrijgt. Bovendien is het ook niet alleen 
maar op je werk datje, zonder dat je er wat 
tegen kunt doen, giftige stoffen krijgt toege-
diend. En inderdaad, je wordt er ook nog 
eens vreselijk moe van. 
Een goed voorbeeld daarvan is lood. Lood 
en loodverbindingen zijn dermate giftig voor  
de mens dat is vastgelegd dat mensen die 
daarmee werken, tweemaal per jaar een 
bloedkontrole moeten ondergaan. De MAC- 
waarde voor lood wordt bepaald door het 

konsentratienivo waarbij nog geen nadelig 
effekt wordt vastgesteld. Het bleek echter 
dat de konsentratie van lood in het bloed 
niet overeenkwam met de verwachtingen 
daarvan op grond van de gehanteerde aktie-
waarde. De konsentratie bleek veel hoger. 
Eén van de problemen is dat de plaats waar 
en de kondities waaronder de aktiewaarde 
door metingen wordt gekontroleerd vaak 
niet worden vermeld. Hierdoor blijft de sa-
menhang tussen de konsentratie in het 
bloed en die op de feitelijke arbeidsplek erg 
onduidelijk. Onderzoek toonde verder aan 
dat niet alleen de inname op het werk voor 
die hoge loodkonsentratie in het bloed ver-
antwoordelijk was, maar tevens het (drink)
water, de buitenlucht (in verband met het 
verkeer), de bodem en het voedsel. Voor 
voedsel gelden bijvoorbeeld dezelfde uit-
gangspunten bij de bepaling van het toege-
stane gifgehalte als bij de bepaling van de 
MAC-waarde, maar totaal kan zo dus al 
gauw de norm voor het bloed ruim worden 
overschreden. 
 
Milieunormen 
Tot nog toe was de filosofie: de konsentratie 
van een stof in de lucht op de werkplek 
hangt via een éénduidige relatie direkt sa-
men met de konsentratie ervan in het bloed. 
Het lood- onderzoek toonde echter aan dat 
dit niet klopte. En dat geldt niet alleen voor 
lood. MAC- waarden zeggen dus niets over 
de hoeveelheid die je van een stof binnen-
krijgt. Dat heeft er toe geleid dat met name 
het Directoraat Generaal van de Milieuhygi-
ëne (VROM) een andere waarde hanteert: 
de Aanvaardbare Dagelijkse Inname of de 
ADI-waarde. Deze ADI-waarde stelt de mens 
centraal en geeft een maximum aan in de 
hoeveelheid gevaarlijke stof die een 
mens nog hebben kan. Deze ADI-waarde 
behoort dus in direkte relatie te staan 
met de bovengenoemde drempel-waarde. 
Maar dat ook deze waarde een kompro-
mis is dat naar (veelal ekonomies) belie-
ven kan worden bijgesteld, moge duide-
lijk zijn. 
Of het nu een ADI-waarde of een MAC-
waarde betreft, er zal moeten worden 
gemeten om te kontroleren of de norm 
niet wordt overschreden. Dat meten in dit 
verband niet altijd 'weten' betekent, is 
hiervoor al duidelijk geworden. En de 
werkelijke praktijk van dat meten geeft 
helaas nog veel minder hoop. 
De MAC-waarde is een daggemiddelde 
over acht uur gemeten. In de praktijk 
gebeurt dat echter vrijwel nooit. Vaak is 
men met meten zeer onbeholpen bezig 
en een meting van maar een half uur is 
niet uitzonderlijk. En dan nog, hoe wordt 
er gemeten! Om een indikatie te krijgen 
van de ernst van de situatie moet er op 
een ongunstige plek en op een ongunstig 
moment worden gemeten, daarbij komt 
dan ook nog, zeker bij heel lage konsen-
traties (dus belangrijk bij de juist zeer 
gevaarlijke stoffen), dat meetfouten met 
een faktor twee tot drie niet ongewoon 
zijn. Als er dan konsentraties rond de MAC

-waarde worden gemeten, heb je te maken 
met een ernstige situatie. Ligt de gemeten 
waarde ver daaronder, dan is dat geruststel-
lend. Maar het blijkt, dat eigenlijk alleen bij 
de grotere konserns metingen van enige 
betekenis worden verricht. Bij de kleinere 
bedrijven komt dat nauwelijks voor. 
Een goede kontrole op de werkelijke kon-
sentratie is in verreweg de meeste gevallen 
gewoon helemaal niet aanwezig. 
 
Het is wel duidelijk, MAC-waarden bieden 
maar in een zeer beperkte zin een veilig-
heidshand- vat. Handhaving van deze norm 
garandeert niets. Toch dient het systeem 
van MAC- waarden, als het enige middel dat 
ter beschikking staat om arbeid(st)ers tegen 
gifstoffen op de werkvloer te beschermen, 
uiterst serieus te worden genomen. De des-
kundigen waren het er allen over eens: “Als 
nergens de MAC- waarde zou worden over-
schreden, dan hadden we al veel gewon-
nen”. In het licht van het voorgaande zegt 
dat naar mijn mening genoeg. 
 
Jaap van Splunter  
< foto Chris Pennarts 

Serie Gif en Arbeid  
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