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Bepaling gevaarsindicatie en veiligheidsmaatregelen voor het werken met nanomaterialen 
 

In deze bijlage zijn de bij het RIVM bekende verschijningsvormen van nanomaterialen weergegeven. Door het 
volgen van de beslisboom wordt aan de medewerker duidelijk welke gevaareigenschappen aan een bepaalde 
verschijningsvorm verbonden zijn en welke maatregelen genomen moeten worden. De correlatie tussen 
gevaareigenschap en verschijningsvorm is gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap en techniek. Zie 
ook hoofdstuk “Inleiding” van KAM-regel-03 voor de omschrijving van stoffen die nanomaterialen worden 
genoemd. Verzamel zoveel mogelijk informatie over het nanomateriaal en de toxicologische eigenschappen. 
Maak gebruik van bijvoorbeeld: het VIB, wetenschappelijke publicaties, en onderzoeksplannen van 
samenwerkende partners. Denk ook aan nanoreferentiewaarden, zie voor de meest recente informatie over 
nanomaterialen en blootstelling de website van Het RIVM. Daar staat ook een verwijzing naar een rapport van 

het RIVM uit 2010 ‘Tijdelijke Nanoreferentiewaarden (NRV’s)’ voor de 23 meest gebruikte 
nanomaterialen. 
 

Nanomateriaal is
CMR en/of sensibiliserend
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Nanomateriaal is In vloeistof

Nanomateriaal is
gebonden aan/in een matrix van 

een vaste stof *

* Voorbeelden van een matrix van een vaste stof: folie of bodemdeeltjes.
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Bij bewerken
ontstaan deeltjes met risico 

van blootstelling door 
inademen

Handel zoals beschreven bij CMR-
stoffen en voer afval af als CMR-

stoffen (KAM-03)

Handel zoals beschreven bij 
gevaarlijke stoffen en voer afval af als 

gevaarlijke stoffen (KAM-03). 
Voorkom blootstelling door 

inademen.

Nanomateriaal heeft bekende 
eigenschappen.

Handel volgens voorschriften bij de 
gevaareigenschappen.

 
 
N.B. Alternatieve hulpmiddelen voor het bepalen van de gevaarsindicatie en de bijbehorende 
veiligheidsmaatregelen zijn of komen in de toekomst beschikbaar. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde 
‘Nanomodule’ van Stoffenmanager. 

https://www.rivm.nl/nanotechnologie/arbo
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601044001.pdf

