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SAI{ENVATTING

In het kader van heE project 'Tnventarisatie van beroepsgroepen in ver-
band met mogelijk schadelijke effecten op de reproduktie en/of her na-
geslacht' zíjn gegevens verzameld over het voorkomen van chernische
stoffen in de lucht in kapsalons. Het onderzoek is uiEgevoerd door
werkplekbezoeken en door telefonische of schriftelijke verzameling van
gegevens.

De onderzochte salons zljn dameskapsalons (3x) en gemengde kapsarons
(4x) met in EoEaal 32 werkenden. Van de werkenden in deze salons is ggZ

vrouw, 44y" is jonger dan 25 jaar en 34y. werkt in deelrijd.

Wassen, knippen en föhnen waren de meest voorkomende behandelingen.
Permanenten, verven en blonderen werd slechts bij een beperkt aantal
klanten gedurende een beperkt deel van de werktijd gedaan. Inhalatoire
blootsterling aan chemische stoffen is beperkt bij her gebruik van
shampoo en vindt slechts incidenteel plaats bij het verven, permanenten
en blonderen.

Spuitgel werd in twee salons gebruikt. Vooral in salons !/aar (bijna)
uitsluitend vrouwelijke klanten komen werd relatief vaak met haarspray
gewerkt. HeE percentage klanten waarbij haarspray gebruikt werd hing
sterk samen meE het percentage vrouwelijke klanten en varieerde tussen
tien en negentig procent. De gebruikstijd van spuitgel of haarspray per
klant was minder dan een halve minuuE, zodaE per dag een kapper of kap-
ster hooguit enkele minuten met haarspray of spuitgel werkte. De

hoeveelheid haarspray plus spuitgel per kapper/kapster per week werd
geschat op 100 tot 750 ml.

Slechts enkele salons beschikten over mechanische ventilatie en/of ,air
conditioning' systemen. Door de beperkte ventilatie kan concentragieop-
bouw van chemische stoffen in de luchu plaats vinden.

Concentraties van ingrediënten van haarlakken lijken slechts in uit-
zonderingsgevallen boven de daarvoor geldende MAC-waarden Ee kunnen
komen. Geschat wordt dat bij zeer veelvuldig gebruik van een haarlak



die veel dichloormethaan bevat de achtergrondsconcentragie dichloor-
methaan in een slecht geventileerde salon ongevee t 225 mg/*3 kan bedra-
gen (MAC: 350 mg/m3, achr-uurs rijdgewogen gemiddelde). De inhalaroire
blootstelling in kapsalons zal de laarste jaren waarschijnlijk belang-
rijk verminderd zíjn, doordat haarlak veel minder dan vroeger gebruikt
wordt en sEeeds meer mechanisch verstoven wordt. Dit leidt tot een
grovere nevel, die in mindere mate inadembaar is, resulterend in een
lagere blootstelling.

In alle salons werd gerookt.
Blootstelling aan knipharen kan wellichÈ tot irritatie van de hoogste
luchtwegen leiden.
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INLETDTNG

rn 1983 verscheen het rapport 'Risico's van chemische stoffen voor
vrouwen in het beroep' van Stijkel tf]. Naar aanleiding van dat rapport
is door het DirecEoraat-Generaal van de Arbeid nader onderzoek gerniti-
eerd.

Een onderdeel werd gevormd door oriënterende inventarisaties van belas-
Eende factoren bij en mogelijk schadelijke effecten van her werk in een

aantal beroepsgroepen. De aandacht werd onder andere gericht op kappers
en kapsters.
Om redenen van praktische aard is voor de uitwerking van de inventari-
satie gekozen voor een gefaseerde aanpak. rn de eerste fase zijn gege-

vens verzameld over de belastende factoren bij het werk, over de popu-
latie en over mogelijke effecten ten gevolge van het werk door bestude-
ring van literatuur en gesprekken met informanten. Hieruit blijkt dac

in Nederland ongeveer 17000 kapsters en 2500 kappers werken in ongeveer
8000 kapsalons 12). Kapperswerk is vaak nat werk, waarbij huidcontact
met diverse irriterende en allergene stoffen kan optreden. Over de

blootstelling via de ademhalingslregen aan verstoven en verspoten pro-
dukten, zoals haarsprays, werden zeer weinig gegevens verkregen. Als
mogelijke effecten van het werk van kappers/kapsters worden in het
rapport genoemd: effecten op de huid (met name ortho-ergisch eczeem) en

effecten op longen en luchtwegen.

Onderzoeken naar het voorkomen van verschillende soorten kanker en ef-
fecten op de reproduktie en/of het nageslacht geven geen duidelijke
aanwijzingen voor verhoogde prevalenties bij kappers/kapsËers 1,2).

0p basis van deze resultaten v/erd besloten in de tweede fase van de

invenEarisaEie aandachE te besteden aan het voorkomen van chemische
stoffen in de lucht in kapsalons door middel van werkplekbezoeken.

In dit rapport zijn de resultaten van de tweede fase van de inventari-
satie weergegeven.

In de derde en afsluitende fase van heE onderzoek zaL een evaluaEie van
gezondheidsrisico's ten gevolge van blooEsteIling aan chemische stoffen
bij het werk van kappers en kapsters gemaakt worden op basis van de

gegevens uit de eerste en de tweede fase.
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2, DOELSTEIJING

Het doel van de Eweede fase van de invenEarisatie is het verzamelen vaR

nadere gegevens beureffende de blootstelling (met name via longen en

luehtwegen) van kappers en kapsters in kapsalons aan chemische stoffen
door middel van werkplekbezoeken.
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T.IERKIJIJZE

Via een telefoonboek werden adressen van dameskapsalons uit de omgeving
van Delft verzameld. Hieruit werden zeven kapsalons willekeurig gese-
lecteerd.
Aan drie kapsalons werden werkplekbezoeken gebracht. Bij deze werkplek-
bezoeken werd aan de hand van een lijst met aandachEspunten (Bijlage l)
met een aanwezige kapper of kapster gesproken over het gebruik van che-
mische stoffen. Meer in het bijzonder werd aandacht besteed aan stoffen
die verspoten of verstoven worden, werkverdeling, voorzieningen en aan-
dacht voor arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Tevens werd zo
mogelijk het gebruik van te verstuiven of te verspuiten produkten geob-
serveerd en werd aandacht besteed aan de informatie die bij de produk-
ten gegeven wordt.
Vier kapsalons werden telefonisch benaderd voor gelijksoortige informa-
tie. Hierbij werd gebruik gemaakt van een iets gewijzi,gd,e versie van de

aandachtspuntenlijst (Bijlage 2). Deze vragenlijsr werd op diens ver-
zoek door een medewerker van één kapsalon schriftelijk beantwoord.
Aangezien het gebruik van chemische produkten, inclusief haarlak, bij
het kappen van dames gebruikelijker is dan bij her kappen van heren
zijn voor het onderzoek alleen gemengde kapsalons en dameskapsalons
geselecteerd.

Een door Natuur en Milieu recent uitgegeven rapport over cosmeEica werd
gebruikt om aanvullende Ínformacie te verkrijgen, met narne op het ge-
bied van ingrediënten van produkten [3].
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RESI'LTATEN

OnderzoeksbedrlJven en populatle

In tabel I is een aantal kenmerken van de in het onderzoek betrokken
bedrijven en de daarin werkzame populatie weergegeven alsmede enkele
gegevens over de kenmerken van de populatie kapsalons en kappers/kap_
sters in Nederland.

Tabel 1. Door informanten verstrekte gegevens over het aantal klanten
en over de werkzame populatie in de salon en vergelijking met
de landelijke siruarie.

Bedrij f Onderzoeks-

vorm

Klanten/ Klanten
week man (%)

Aantal werkenden

Eotaal vrouw <25j deelrijd

A

B

C

D

E

F

G

bezoek

bezoek

bezoek

schriftelij k

telefonisch
telefonisch
telefonisch

_1

-1

190

350

100

-1

100

0

60

60

10

0

50

0

2

3

4

L2

4

4

3

32

22s00

0

o2
2

33
3

3

0

11

1

3

3

11

4

3

3

0

2

2

7

0

2

1

Alle onderzochte bedrijven

Salons in Nederland4

L428

17000 10000 7800

t
2

3

- informanten konden of wilden geen opgave verstrekken.
rn dit bedrijf werkt ook nog een stagiaire één dag in de week.

rn feite is hier sprake van tvree salons, Í/aarvan één bij een bejaar-
denhuis die slechts beperkte Lijd geopend is.
Dit betreft gegevens over alle ca. 8000 kapsalons (dames-, heren- en
gemengde kapsalons); geschat wordt dat tweederde van het aantal werk-
nemers jonger dan dertig jaar jonger is dan 25 jaar (zLe t2l).
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Bij zes van de zeven bedrijven Ls 15% of meer van de werkenden van het
vrouwelijk geslacht, bij drie van de zeven werken alleen vrou!4ren. Onge-
veer 45ï. is jonger dan 25 jaar en ongeveer 35y. werkt in deelEijd. De

deeltijd omvat volgens opgave van drie bedrijven 60 tot 90 procenc van
een volledige werkweek. Deze geEallen komen redelijk overeen met schat-
tingen die voor de hele popularie kappers en kapsters gemaakt zíjn [2].

4.2 Proces, blootsÈellingsmomenten, gebrulkte produkten

Ïn alle onderzochte salons worden in principe alle in kapsalons gebrui-
kelijke behandelingen uitgevoerd (wassen, knippen, föhnen, watergolven,
verstevigen, permanenten, verven, blonderen, coupe soleil en schoonma-
ken van de salon).

Bij verreweg de meeste klanten wordE eerst het haar gelrassen en vervol-
gens geknipt. Daarnaast bestaat een standaard behandeling vaak uic
föhnen en het opbrengen van geI ter versteviging. Het \.rassen en knippen
neemt heÈ belangrijkste deel van de werktijd in beslag. De schattingen
voor knippen lopen uiteen van 50ï" toE 857 . Informanten uit salon G

schatten het werken meË haarverf, haarlak, gel, blondeermiddel of per-
manentvloeistof op ongeveer 257. van de werktijd.
In tabel 2 wordÈ het geschatte percentage klanten waarbij haarlak ge-
bruikt wordt aangegeven.

Tabel 2. Geschatte Percentages klanten waarbij haarlak wordt gebruikt,

Salon: F

PercenEage klanten 70256090201050

Verven, blonderen of permanenten gebeurt bij 5 tot 152" van

Voor het wassen wordt gebruik gemaakt van shampoos. Annema

een 'algemene formulering' van een shampoo zoals die in
paaId, Deze formulering wordc in tabel 3 weergegeven.

de klanEen.

t3l citeerr
1985 Ís be-
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Algemene formulering van een shampoo (Nater en De Groor L9g5,
geciteerd door Annema t3l).

Ingrediënt Volumepercentage

water

oppervlakte-actieve sEof, wasaetief
oppervlakte-actieve stof , schuimvormer

stof om vloeistof 'dikker' te maken

stof om haar te laten glanzen

conditioner
conserveringsmiddel

kleurstof
parfum

50

3

0,

I
t
1
+

+

-70
-15
-5

5- 1

1

2

0,2

0,005

0,5

Als wasactieve stof zou veelal natriurnlaurylethersulfaat gebruikt wor-
den i3]. Bij het wassen worden steeds kleine hoeveelheden (ongeveer 15

ml) shampoo gebruikt. In bijlage t+ worden ingrediëncen van diverse
produkten nader omschreven.

Een globale samenstelling van permanentvloeisEoffen is gegeven in tabel
4.

Tabel 4. Globale samenstelling van permanentvloeistoffen (1983, 1985,

1986 [3]; zie voor nadere gegevens bijlage 4).

Ingrediënt Volumepercentage

krulvloelstof
urater

reductiemiddel ( thioglycolzuurzouten)

' cloudifier' (verde l ingsvloe is tof)
kleurstof
parfum

t 90

-11
1

0,05

0,01

t
t
+



Tabel 4 vervolg

Ingrediënt Vo lumepe rcentage

neutralisat ievloe ls tof
v/atef

oxidator
stabilisator
zuur

'cloudifier'
kleurstof

+

t
1

t
I
t

95

4

0,1

0,5

I
0,05

Bij een veel gebruikt reductiemiddel (ammoniumthioglycolaat) zow ,de

sterke ammoniakgeur die ogen en slijmvliezen irriteert' opvallen
(Reijnders 1988, geciteerd door Annema t3l).
In de salons werd per week drie tot vijf keer geblondeerd. Hiervoor
moet blondeerpoeder gemengd worden met een crème die vij f tot acht pro-
cent waterstofperoxide bevat t3]. lngrediënten van het poeder zLjn
natriumpersulfaat, magnesiumcarbonaat en natriumlaurylsulfaat t3].
Vluchtige dampen van blondeermiddelen zíjn irriterend voor de slijm-
vliezen van de luchtwegen [3]. In het rapport van Annema [3] wordt niet
verrneld bij welke blootstellingsintensiteit en -duur deze effecEen kun-
nen optreden.

Gezien de kleine hoeveelheden die van deze middelen gebruikt worden per
klant en het geringe aant.al klanten waarbij een permanent gezet $rordt

zaL de over langere tijd gemiddelde blootstelling aan deze middelen

Laag zi-jn. Per klant wordE ongeveer 85 ml permanentvloeistoffen ge-

bruikt. Bij het blonderen wordE per klant ongeveer 40 gram poeder en 50

gram \^/aEerstofperoxide gemengd en aangebraeht t3].

Haarlak ter versteviging is tegenwoordig groÈendeels vervangen door

gel. Dit is grotendeels een gevolg van de veranderende mode, maar ook

het feit dat sommige kappers/kapsters de nevels van haarlak onaangenaam

vinden speelt hierbij een ro1- De gel kan een echte geL zLjn die met de
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handen op het haar wordt aangebracht (ongeveer 3 ml per krant t3]), of
een zogenaamde spuitgel. Verstuiving van spuitgel vindt in de onder_
zochte bedrijven mechanisch plaats en niet met behulp van drijfgassen.
Gel is één van de meest gebruikte produkten. SpuiEgel is brand,baar en

bevat waarschijnlijk een of meer organische oplosmiddelen die eventueel
ook als drijfgas dienst doen.

De globale samenstelling van spuirbussenhaarlak (haarspray) wordt gege-

ven in cabel 5.

Tabel 5 Globale samensterling van spuitbussenhaarlak (Van Baar 19g6

[a]; zie voor nadere gegeven bijlage 4).

Ingrediënt Volumepercentage

lakpolymeer

polymeerneutral is ator
weekmakers

parfum

oplosmiddelen

drij fmiddelen

anti - corros iemiddelen

vers tuivingsve rbe teraar
parfumfixatief

I
0,02

0

0

25

40

0

0

0

-4
- 0,6

- 0,1
- 0,5
-50
-90
- 0,3

- 0,5

-2

Haarlak kan, behalve in een spuitbus, al dan nieE met freonen, ook in
een bus met mechanische verstuiver geleverd worden. Mechanische ver-
stuiving geeft volgens informanten een grovere nevel dan spuiten met

behulp van drijfgassen. uit een door van Baar t4l geciteerd. onderzoek
naar de nevels van deodorant blijkt dat nevels uit mechanische verstui-
vers groEendeels niet respirabel zijn. Een nadeel van produkten die
mechanísch verstoven worden is de langere droogtijd. Mechanische ver-
stuivers worden sEeeds meer gebruikt.
Het gebruik van haarlak of spuitgel vergE per klant hooguit Eien tot
vijftien seconden. ïn een seconde spuiten wordt ongeveer een gram haar-
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1ak verspoten [5], zodat het gebruik per klant meestal minder dan vijf_
tien gram zal bedragen. Hierbij kan de kapper/kapsrer min of meer in de
nevel (moeten) werken, terwijl na het aanbrengen van gel of haarlak nog
'afwerking' plaatsvindE, waarbij de kapper/kapster blootgesceld wordt
aan nog niet uitgezakte nevel. Bovendien verdampen de oplosmiddelen en
drijfgassen. Bij het aanbrengen van gel of haarlak kan bloorstelling
aan relatief hoge piekconcentraEies optreden. HeE daadwerkelijk gebruik
van deze produkten bedraagt per dag hooguit enkele minuten (16 klanten,
15 seconden per klant : vier minuten). Bij twee bedrijven wordt spuit-
gel gebruikt. Bedrijf c gebruikt per week ongeveer 1,5 bus van 200 m1

en bedrij f D ongeveer 3 bussen van 200 m1.

rn taber 6 zíjn gegevens over het gebruik van haarrak v/eergegeven.

Tabel 6. Soort en hoeveelheid haarlak per salon

SaIon: A

soort haarlakl
hoeveelheid haarlak

per week (bus)

inhoud bus (*1)2

m

1,5

200

m

1

250

d

2

200

m+d

2,5

800

d

6

s00

m+d

43
225 500

1

2

m : mechanisch verstoven, d : met drijfgassen;
gemiddelde inhoud van gebruikte bussen.

Het soortelijk gewicht van haarlak uit spuicbussen ligt iets boven 1.
De gebruikte hoeveelheid spuitgel of haarlak zaL behalve van heÈ aantal
klanten ook afhangen van de werkwijze. Er wordt niet meÈ afgepaste
hoeveerheden gewerkt, maar de benodigde hoeveelheden worden ,op het
oog' gekozen, zodat de individuele werkwijze en de erwaring een ro1
zullen spelen. Volgens Annema t3] gebruikc een kapper/kapster ongeveer
een bus haarlak (van niet opgegeven volume) voor tien klanten. Schag-

tingen in de onderzochte bedrijven lopen van één bus van 200 ml voor
cwintig klanten tot één bus van 500 ml voor 10 klanten. Deze laatste
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schaEting betekent meer dan 50 gram per klant (bijna een minuuc spui_
ten! ) en rijkt veel te hoog. De blootstelling aan spuirnevel of damp

hangt ook samen met het gebruik van spuiEbussen door andere kappers/
kapsters in de salon en met de ventilatie.

In tabel 7 zijn
haarlak per salon

Tabel 7

geschatte hoeveelheden gebruikte spuitgel en/of
per kapper/kapster in ml weergegeven.

GeschaEte hoeveelheden gebruikte spuitger en/of haarlak per
salon en per kapper/kapster per week.

de

en

Salon Hoeveelheid

salon
(ml)

spuitgel per week

kapper/kapster
(ml)

Hoeveelheid haarlak per week

salon kapper/kapster
(ml ) (mr )

A

B

C

D

L

_r

0

0

300

600

0

0

0

0

0

75

s0

0

0

0

300

2s0

400

2000

3000

900

ts00

150

90

100

170

750

22s

500

In het algemeen geldt daÈ de voorlichting bÍj de gebruikte produkten
weinig informatief is. srechts bij uirzondering werd, bij blijkbaar uir
het buitenland afkomstige produkten, een lijst met ingrediënten gevon-
den. 0p spuitbussen is wel aangegeven dat het om houders onder druk
handelt, waarbij Eevens vermeld wordt of er freonen (chloorfluorkool-
waterstoffen) a1s drijfgas gebruikt worden.

Soms wordt aangegeven dat. heE een brandbaar produkt betreft.
Met betrekking tot mogelijk schadelijke effecten werd incidenteel een

waarschuwing aangetroffen betreffende mogelijke overgevoeligheid tegen
niet nader bepaalde ingrediënten.
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BIootstelling aan verspoten of verscoven produkten in kapsalons hangt,
zoals uic bovenstaande gegevens blijkt, samen met de volgende factoren:
- het gebruik van spuitgel of ,echte, g.1;
- het percentage klanten waarbij haarlak gebruikt wordt;
- het Eotaal aantal klanEen;

- het aantal kapster/kappers (in verband met blootstelling door her
werk van collega's);

- het gebruik van drijfgassen (fijne nevel) of mechanische verstuiving
(grovere nevel);

- de ventilatievoorzieningen (zie paragraaf 4.3);
- de werkwijze var. de kapper/kapster.
De 'worst case'-situatie is de salon waarin bij veel klanten haarlak
gebruikt wordr met drijfmiddelen, waarbij bij de overige klanren een

spuitgel wordt gebruikt en waarbij veel kappers/kapsters in een slechr
geventileerde kleine ruimEe werken.

Bij een onderzoek in een Amerikaanse schoonheids-/kapsalon werden in de

ademzone van zes werksters op één werkplek concentraties trichloor-
fluormethaan (F11), ethanol en isobutaan gemeEen. De concentraties
lagen voor F11 tussen 9 en 4l *g/^3 (I,rAC-waarde 5600 *g/^3 ceiring),
voor ethanor lussen 0 en 3 ng/n3 (MAC-waarde 1900 ^g/n3 achE-uurs rÍjd-
gelrogen gemiddelde en voor isobutaan (geen l.{AC-waarde) tussen 350 en

1

l95O mg/m" (gemiddelden over ongeveer 4 uur). Over aantallen klanEen,
gebruikte hoeveelheden haarrak, gebruikstijd van de spuitbus, volume
van de salon en ventilatie wordt niets vermeld [5].

In bijlage 3 is een aantal schattingen van mogetijk voorkomende con-
cenEraties gegeven (zie ook hoofdstuk 5).

4.3 Voorzlenlngen en beleld

De ventilatievoorzieningen die werden aangeËroffen zijn weergegeven in
tabel 8.
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Tabel 8. ventilatievoorzieningen in de onderzochte bedrijven.

Salon: A

venCilatoren

'aLr-condiEioning'

- : niet aanweztg; + : aanwezig

De 'a:-r-conditioning' is in salon B en salon c een recirculerend sys-
teem, dat de lucht uit de salon op konstante temperaEuur en luchtvoch-
tigheid dient te houden en waarin ook een stoffilter aanwezig is. Nade-

re details over heE systeem in salon G zi,jn niet verkregen. Ventilatie
gebeurt in alle salons voor een belangrijk deel via heÈ openen van ra-
men en deuren. De mate van venEilaEie is daarom beperkt. Deze situacie
wordE deels bewust gecreëerd om problemen met tocht en klachten van

klanten te voorkomen.

Het mengen van blondeerpoeder en

meen in een aparte ruimEe ('de
gemaakt van afzuigvoorzieningen.
gedronken en gerookt.

waterstofperoxide gebeurt in het alge-
keuken'). Hierbij wordt geen gebruik
In deze ruimte wordt ook we1 gegeten,

Roken is in aIle onderzochte salons toegestaan. Sommige klanten roken

in de salon als ze moeEen wachten op een behandeling. Personeel heeft
in het algemeen weinig tijd (alleen pauzes en rustige uren) om in werk-

tijd te roken.

ïn de salons wordE weinig tot geen aandachE besteed aan het feit dat
gewerkt wordt met chemische stoffen die wellieht schadelijk kunnen zijn
voor de gezondheid. Ook in de opleiding komt dit aspect volgens infor-
manten zelden ter sprake. Het zogenaamde 'kapperseczeem' is wel een

bekend fenomeen.

Voorlichting over de mogelijke gezondheídsschadelijke aspecten van het
werk wordt door de werkgevers in het algemeen niet gegeven. De ANKO en



-13-

de Kappersbond FNV besteden hieraan wel enige aandacht in hun perio-
dieke publikaties, maar de indruk bestaat dat de kennis over en aan-
dacht voor de arbeidsomstandigheden (meE name met betrekking tot che-
mische sEoffen) bij kappers en kapsters zeer gering is. ANKO en

Kappersbond FNV willen dit in de toekomst veranderen, onder andere door
middel van een gezamelijk uit Èe geven voorlichtingsblad.

4.4 Andere belastende factoren

Andere belastende factoren bij het kapperswerk zijn:
- veel staan;

- knippen (verwondingen);

- in gebogen houdÍng werken;

- knipharen.
Knipharen zouden mogelijk een belasting voor longen en luchEwegen kun-
nen vormen.
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSÏES

De salons uit dit onderzoek vormen slechts een zeer beperkte groep ten
opzichte van het totaal aantal salons in Nederland. De gegevens zíjn
dan ook slechts illustratief. De samenstelling van de populaEie werkers
in de onderzochte salons wijkt niet sterk af van die van de Eotale
populatÍe kappers en kapsters.
Naast legaar werkende kappers/kapscers is er ook nog een onbekend aan-
ca1 kappers/kapsters aktief in het illegale circuit. In her kader van
diE onderzoek is hieraan geen specifieke aandachE besteed.

verreweg het grooEste deel van de werkers in de sarons is van het
vrouwelijk geslacht. Ongeveer de helft behoort toE de kaEegorie ,jonger
dan 25 jaar' en ongeveer een derde werkt in deeltijd.

veel wordt gewerkt met shampoo, waarvan slechts een gering deel za:.

verdampen. DiE werk zal niet leiden Eot een belangrijke blootstelling
via longen en luchtwegen. ltlerk met permanentvloeistoffen en blondeer-
middelen vindt slechts bij een beperkt deel van de klanten plaats.
Hierbij wordt met irriterende en mogelijk allergene stoffen gewerkt. De

gebruikte hoeveelheden zijn klein en de over langere duur gemiddelde
blootstelling zal zeer gerLng zijn. Tijdens her werk mer deze middelen
kan wel irritatie van slijmvliezen optreden door dampen (bijvoorbeeld
ammoniak) of door blondeerpoeder.
Verspoten of verstoven spuitgels en haarlakken vormen de grootste bron
van chemische stoffen in de lucht in de kapsalons.
Vooral in salons waar veel dames als klant komen r.rordt vrij vaak met
haarlak gewerkt. Het gebruik van haarlak zou echter ten opzichte van
enige tÍentallen jaren terug sterk gedaald zLjn. Dit komt door de ver-
anderende mode en met name door de opkomst van de ge1.

Ventilatievoorzieningen in kapsalons zijn in het algemeen zeer beperkt.
Open ramen en deuren moeten grotendeels voor de ventilatie zorgen. Ge-

produceerde nevels en darnpen kunnen hierdoor in principe lang aanwezig
blijven. Toch bestaat niet de indruk dat de blootstelling van longen en
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luchtwegen aan kappersprodukten grooE is. Bedacht moet worden dat de

typische geuren die men in kapsalons ruikt afkomsti.g zijn van geursrof-
fen met een zeer lage reukdrempel.

De blootstelling aan haarlak of spuitgel wordt gekarakteriseerd door
telkens zeer kortdurende pieken bij en direkt na het verspuigen van de

produkten en achtergrondconcentraties door het werk van collega,s en
door gebrekkige ventilaEie. Volgens Van Baar t4] kan de achtergrondcon-
centratie tijdens de werkdag blijven oplopen.

Bij een grove schatting van mogelijke achtergrondconcengraties in een

situatie met een hoog gebruik aan haarlak en beperkte ventilatie blij -

ken de concentraties drijfgassen, oplosmiddelen en respirabel stof on-
der de verschillende MAC-waarden te blijven (bijlage 3). Hoewel deze
schatting gepaard gaat met verreikende aannamen mag dic wel als aanwij -

zing gezLen worden dat in bepaalde gevallen de MAC-waarde van een enke-
Ie comPonent (met name dichloormethaan) overschreden kan worden. In
1978 werd dichloormethaan in 55% van de spuitbussen haarlak aangetrof-
fen met een gemiddeld percentage van 207. en een maximaal percen6age van
287" t4l. Tegenwoordig wordt dimethyleEher ook als drijfmiddel gebruikr
t6l. Deze stof heeft geen MAC-uraarde t7l.
De blooEstelling aan piekconcentraties kan volgens de schattingen (bij -

lage 3) wel hoog zijn. Voor trichloorfluormethaan, dat een ceiling-
waarde van 5600 ng/*3 als MAC-waarde heeft 1,7) kan dit tot overschrij -

dingen van deze l'ÍAC-waarde leiden. Bovendien kunnen de 15-minuten-$raar-
den voor diehloorrnethaan en 1,1,1-trichloorethaan wellichE overschreden
$/orden.

De blooÈstelling in kapsalons betreft. mengsels stoffen. Mede vanv/ege

het gebrek aan kennis over effecten van dit soort mengsels is het aan
te raden concentraties zo ver mogelijk onder de MAC-waarde te houden.

Naast de gebruikte produkten kan sigarettenrook een belasting voor
longen en luchEwegen vormen. Knipharen, die relatief groot zijn, zullen
hooguiÈ in de bovenste luchtwegen terecht komen en daar wellicht irri-
terend werken

Voor een evaluatÍe van de blootstelling met

risico's wordÈ verwezen naar de rapportage
onderzoek. r. ,/= >76

betrekking ror gezondheids-

over de derde fase van diE
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BIJIAGE 1. AANDACI{TSGEBTEDEN VOOR DE I.IERKPLEKBEZOEKEN

1 In welke Eaken is het kapperswerk te onderscheiden?

2 Hoeveel mensen werken aan deze taken?

3 Met welke chemische stoffen wordt bij deze taken gewerkt?

4 Hoeveel van deze stoffen wordt er voor bepaalde taken of per cijds-
eenheÍd gebruikt?

5 Welke aPParatuur of hulpmiddelen zijn voor de verschillende \^/erk-

zaamheden voorhanden?

6 Hoeveel tijd wordt aan de verschillende taken besteed?

7 Bij welke taken is er kans op inademing van dampen, gassen, stoffen?
8 Hoort het gereed maken van de gebruikte middelen ook toc de taken

van de kappers/kapsters?

9 Wat voor voorzieningen zLja er die het binnenklimaat in de kapsalons
beinvloeden (bijvoorbeeld venrilatie of air-conditioning)?

l0 Zi,Jn er voorzieningen die de blootstelling aan gassen en dampen ver-
minderen (zoals afzuigvoorzieningen)?

1l I,r/ordt er in de kapsalon gerookt?

L2 Zijn er bepaalde ruimtes voor bepaalde handelingen, zoaLs het werken
met haarsprays?

13 Wat voor beschermingsmiddelen worden er gebruikt om contact meÈ che-
mische stoffen Èe voorkomen?

L4 ZLjn er r^rerkvoorschriften voor de verschillende taken?

15 líordt in de werkvoorschriften aandacht besteed aan het op de juisEe
wijze omgaan met de gebruikte chemische stoffen?

16 i./ordt er anderszins nog aandacht aan de arbeidsomstandigheden be-

steed, bijvoorbeeld in werkbesprekingen?

Ll zijn er nog andere factoren in verband met het werk die mogelijk
schadelijk zijn voor de gezondheid?
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BIJI.AGE 2. VRAGEIILIJST OVER HET GEBRUIK VAI{ IIAARIAK EN ANDERE VERSTOVEN

PRoDUKTEN III IGPSALONS

1. Is uw kapsalon een dameskapsalon of een gemengde salon?
la Als uw salon een gemengde salon is, hoeveel procent van de klanten

is dan mannelijk?
2. Hoeveel mensen werken in de salon?

- mannen

- vrouwen

- personen onder 25 jaar
- parttimers
3. Hoeveel procent van de werktijd wordt door de medewerkers ongeveer

besÈeed aan:

- lras s en

- knippen
- föhnen

- verven

- blonderen

- gebruik van haarlak
- gebruik van gel
- permanenten

4. i^lordt de gebruikte ge1 verstoven of is het een pasta?
5. Bevat de gebruikte haarlak zogenaamde drij fgassen?

6. Hoeveel wordt er per week ongeveer gebruikt aan:

- gel
- haarlak
7. Í"Iorden bepaalde handelingen (bijvoorbeeld permanenten) in afzonder-

lijke ruimten of op bepaalde plaatsen in de salon uitgevoerd?
8. Heeft de salon mechanische ventilatie (door middel van vengilatoren,

bijvoorbeeld) ?

9. Is er een air-conditioning in de salon?

10 Is roken in de salon toegestaan?

11 Is er wel eens onderzoek naar heE binnenklimaac in de salon gedaan?
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BlJlage 3. schartlngen van mogeliJke concentraties in kapsalons.

Achte rgrondc oncentraEie s

Voor een schatting van achtergrondconcentraEies worden de volgende uit-
gangspunten gebruikt:
- Gebruik aan haarlak: 3000 ml/week (hoogste schatting uit onderzochte

salons).
- 1 ml haarlak - L,2 gram.

- Emissie van haarlak gebeurt (nagenoeg) conÈinu gedurende g uur per
dag.

- Het ventilatievoud van de salon is I (een keer per uur wordt de hele
inhoud van de salon verversE, een lage sehatting).

- De inhoud van de salon bedraagr 100 m3 (een rage seharting).
- Er vindt volledige en directe verdunning van de haarlak in de lucht

in de salon plaats.

Per dag wordÈ in deze situatie 720 gram in de lucht gebracht. per uur
is dit 90 gram. Bij een ventilatievoud van 1 verdwijnE er per uur onge-
veer evenveel uit de ruimte als er in gebracht wordt. Bij volledige
verdeling over de ruimte zaL de concenEratie dus toE ongeveer 90 graÍn??
per I00 m' : 900 mg/mt op kunnen lopen.
Hieronder is in een tabel l.reergegeven welke concentratie verschillende
ingrediënten kunnen bereiken, uitgaande van het maximum in haarlak aan-
getroffen percentage van de betrokken ingrediënt t3l. Tevens is de MAC-

waarde wan de ingrediënt vermeld [7].
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Maximal e achEe rgrondc oncentrat i e

bij een totale haarlakconcenErat

waarde van de ingrediënt.

van ingrediènten van

ie van 750 ^g/^3 en

haar L ak

de ltAC -

Ingrediënt Max. perc.

in haarlak
Max. achtergrondconc

, . 3,(mglm )

MAC -waarde

(*g,z*3)l (r988)

Fll
Fl2

Propaan
isobuEaan

n-butaan

dichloormethaan

1, l, 1- trichloorethaan

84

64

IO
q

10

28

29

760

s80

90

45

90

255

265

5600 c

4950

1430

350

17 50

1080

27 00

L5

t5

F11 - trichloorfluormeEhaan, F]-2 :
1- achu-uurs tijdgewogen gemiddelde
" ceiling-waarde;
Is.-I5 -minuten- cij dgewogen gemiddelde .

volgens van Baar [4] komt per 100 gram produkr 50 mg respirabel srof in
de lucht. Dit betekent in dit geval een achtergrondconcentratie van

2
0,38 mg/m- respirabel stof (ren gevolge van haarlak arleen), die arleen
met de MAC-waarde voor 'hinderlijk' respirabel stof Ee vergelijken is

't
(5 mg/m' acht-uurs Eijdgewogen gemiddelde).

De concentraties in de ademzone van de werkers kunnen hoger zijn dan d.e

berekende concentraties, aangezien perfecte en directe verd.eling over
de ruimte niet voorkomt. De percentages van ingrediènEen van haarlak
kunnen variëren en in de toekomst wellicht hoger liggen dan de voor de

schattingen gebruikte maximale percentages. De gegeven schatting van de

bronsterkte (90 g/uur) komt neer op meer dan zes klanten per uur (aan-
gezien de spuittijd hooguit vijftien seconden per klant bedraagt en per
seconde ongeveer een gram produkt wordt verspoten). Dic lijkE voor een

dichloordi f luormethaan ;

tenzij anders vermeld;
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Het valt echter niet uit te sluiEen d.aE C,eze

enkele keer voorkomen.

26LO ng/n3

Piekconcentraties

Van Baar t4] vermeldt dat bij het sprayen concentraÈies d,rLjfgas/oplos-
middel van 100 ror 500 ppm gedurende korre Eijd (1 roc 2 minuren) zijn
gemeten. Dit zou bij de maximale percentages van een aantal ingrediën-
ten neerkomen op 98 - 4go ^E/*3 dichroormethaan, 4rL - 2352 ng/m3 Fll,

1'2
3ll - 1584 mgTm'F12, en 157 - 783 ng/nr 1,1,l-rrichloorerhaan.

Van Baar t4] komt Eot veel hogere schattingen van piekconcentragies:
- dichloormeEhaan: 2450 ^B/^3 (uiÈgaande van 35% díchloormethaan rer-

wij 1 287" als hoogst gevonden waarde in haarlak genoemd wordt) (MAC

15-minuten: L750 ng/m3) ;

- Fl1: 10800 ^B/^3 
(907. in produkr) (},ÍAC-waarde 5600 *g/n3, ceiring);

- FLz: 8910 ^g/*3 (g07. in produkr) (MAC-waarde 4g5o ng/r'3, achr-uurs
tij dgewogen gemiddelde) ;

- 1,1,1-trichloorerhaan: 3780 *g/^3 (35% in produkr) (MAC 15-minuten:
'l

2700 ng/n').
De wij ze waarop deze schattingen tot stand zijn gekomen is niet geheel
duidelijk.

Een andere schatting van piekconcentraties kan alsvolgt zijn.
Per keer sprayen wordt ongeveer 18 gram produkt in 2 m3 lucht gebracht.
Hiervan uitgaand kunnen de volgende schattingen (met eerder genoemde

samensEelling van haarlak) gemaakt worden:

- totaal: 9000 ^g/n3 produkt;
- dichloormethaan (287.): 2520 

^g/n3 ;

- Fll (847.): 7560 ng/n3;
- FL2 (64ï.) : 57 60 *g/^3 ;

- 1,1, 1-trichloorethaan (29%) :
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BIJIAGE 4. INGREDIENTEN VAN IGPPERSPRODT]KTEN EN HT]N }íAC-ITTMRDE

rn deze bij lage zLln chemische stoffen opgenomen die in door kappers
gebruikte produkten voorkomen en hun MAC-waarde. De gegevens zi-jn
grotendeels afkomstig uit het rapport 'Mooi is anders'van Annema [3].

Ingrediënt MAc-waardel Opmerkingen

( *g,/*')

Shampoo, wasactieve stof
Ammoniumlauryl su1 f aat

Natr iumlauryl e the rsul f aaÈ

Natriumlaurylsulfaat - $reinig gebruikt
S tearalkoniumchlo r ide

Dioxaan 1802 verontreÍniging; van 64

shampoos in 58 ( 200 ppm,

in 2 tussen 400 en 500 ppm

Shampoo, schuirnwormer

Dinatrium-mono - cocamido -

sulfosuccinaat
Dinatrium-mono - oleamido -

sulfosuccinaaÈ

CocamÍde diethanolamine - t glansstof', stabilisator
Lauramide diechanolamine - stabilisaEor
Nonoxynol

Shampoo, verdikklngsmiddel
Glyceryloleaat
Glyceryls tearaat

Shampoo, glansmlddel-

Polyethyleenglycoldistearaat -

gebruik in shampoo niet
zeket

1 o.ha-rr,rrs uijdgewogen gemiddelde tenzij anders vermeld.
2 ,oa-waarde wordt heroverwogen.
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Ingrediënt
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MAC-waardel Opmerkingen

(*g./*3 )

Shampoo, condltloners

Quate rnaire ammoniumverb indingen
(bv chloroallyl hexaminium

chloride )

Betainen (bv pecithine)
conserver ingsmidde I

Conserrrer lngsnldde len
Benzoëzuur -

Dehydroxyaz ij nzuur

Parabenen (p -hydroxybenzoëzuren)

Sorbinezuur

Chloroal lyl hexaminiumchloride

Formaldehyde 1,5 (15-minuten MAC: 3)

Paraformaldehyde 1,5 (MAC gerekend als formar-

rmidazolidinyrurea 
ehyde; 15 minuten MAC: 3)

S tearalkoniumchlor ide
5 - Broom- 5 -nitro - 2, 3 - dioxaan

(Bronidox) Veel in shampoo

2 - Broom- 2 -nitro - 1, 3 -propaandiol
(Bronopol) -

'Kathon CG' (mengsel van o.a. In tien procentr van de

chloormethylisothiazolon en qrater bevattende cosmetica
methylisothiazolon) -

Kleurstoffen
NiEroso -kleurstoffen
Azo - kleurstoffen
Tri - arylmethanen

1 O"ha-.r.,rs tijdgewogen gemiddelde tenzij anders vermeld.
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VERVOIÉ BIJIAGE 4.

IngrediënE MAC-waardel Opmerkingen

(*g,z*3 )

Kleurstoffen
Xanthenen

Quinolinen
Antraquinonen

Indigoide

'Natural' (chemische strucEuur

'Carbon black'
Anorsanische piementen

Aluminiumpoeder

Kaoline
Ultramarine
Bismut,oxichloride
CaIc iumcarbonaat

Chroomoxide

Chroomhydroxide

IJzeroxiden
Tetra- Ljzer tri - ferrocyanide

(Fe4[Fe(cN)r]r)
Magnes iumcarbonaat

Titaniumdioxide
Zinkoxide

Reukgrondstoffen

c - Ammylkaneelaldehyde

Amylsalicylaat
Perubalsem

Benzylacetaat

Benzylbenzoaalc

Benzyl s al icylaat
Bergamot-olie

5 (als FerOr)

niet gegeven)

10

10

10

10

10

5

I O"ha-.r.rrs Eijdgewogen gemiddelde tenzij anders vermeld.
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VERVOITG BIJIAGE 4.

Ingrediënt MAC-waardel Opmerkingen
. 3.(mglm )

Reukgrondstoffen

'Bois de rose Brasiliain'
4 - tert - Butylcyclohexylace taaE

p - terC-Butyl-o-methyl -hydrokaneel -

aldehyde

Citronella olie
Coumarine

Ethyleenbrassylaat
Geraniol

Hexylkaneelaldehyde

Hydroxyc itrone 11a1

'Lavandine olie'
'Patchouly olie'
'Musk-ambreEte' en derivaten
Fenyle thylaleohol
Terpineol
Vanilline

Shampoo, antl-roosstoffen
salrcylzuur
Zinkpyrithion
Selenir.rmsulf ide
Zinkomadine

Krulvloelstof , reductor
Thioglycolzuurzouten
Thioglycolzuur

0,2 (als seleen)

5

1 o.ha-..,rrs tijdgewogen gemiddelde t.enzij anders vermeld.
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Ingrediënt

- zo-

IÍAC -waardel Opmerkingen
. 3.(ng/n )

Krulvloelstof ,' cloudifier'
Geen nadere gegevens

Krulvloelstof , alkali's
Natriumzouten

Ammoniumzoucen

Tr i - e thanoarninezouEen

Neutrallsatlevloeistof , oxidator
iíaterscofperoxide L,4 (tíAC-waarde voor

wat,erstofperoxide 902" )

Persulfaat -

PerboraaE

Ureumperoxide

Neutrallsatlevloeistof , zuur
Citroenzuur (of ander organisch zuur)

SpulÈbussenhaarspray, la§olyneren
Polyvinylpyrrol idon

Vinylace t aa:- / cr o tonzuur

copolymeer 30 (MAC-waarde vinylacetaat)
V inylac e t aat /v ínyLpyrro 1 idon

copolymeer 30 (MA0-waarde vinylacetaaÈ)
Vinylacet aat/ crotonzuur/vinyl -

versataat terpolymeer 30 (MAC-waarde vinylacetaat)
Me thylvinylether/male inezuur -

anhydride monobuÈyles ter
coploymeet -

1 O.ha-,rrrrs tijdgewogen gemiddelde tenzij anders vermeld.
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VERVOIÉ BIJIAGE 4.
Ingredíënt MAC-waardel Opmerkingen

(*g,z*3 )

SpuiÈbussenhaarspray, Iakpolymeren

Acrylamid e / acryLaat/buEylamino -

ethyl-methacrylaat terpolymeer 0,3
V inylac e t aat. /\,1 i-nyLp rop i onaa url

crotonzuur terpolymeer 30

Vinylace t aa:u / cr oxonzuur/e thyl -

allylmalonaat terpolymeer 30

V iny Ip rop i-onaat / cro tonzuur
copolymeer -

Vinylace t aat / aLLyL ac etaax /
crotonzuur terpolymeer 30

(MAC-waarde acrylamide)

(MAC -waarde vinylacetaaE )

(MAC -waarde vinylaceraar)

(!ÍAC -waarde vinylaceraar )

Spuitbussenhaarspray, neutraLisator
tri - isopropanolamine

uriethanolamine
2 -amino - 2 - ethyl - 1, 3 -propaandiol
2 -amino - 2 -methyl- 1-propanol

2 - amino - 2 -methyl - 1, 3 -propaandiol

Spultbussenhaarspray, weehakers

Ftaalzure esÈers

o - dimethylftalaat
diethylftalaat
dibutylftalaat
di -n- octylfcalaat
di ( 2 - ethylhexyl ) f talaat

5

5

5

I O"ha-uurs tijdgewogen gemiddelde tenzij anders vermeld.
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MAC-waardel Opmerkingen
. . 3.
\mq/n )

Spuitbussenhaarspray, weekmakers

Overi ee

Polyoxyethyleen en esters
Lanoline en -derivaten
Paraffine olie
S i1 iconen

Polypeptiden

SpulÈbussenhaarspray, drlJ fgassen

Tr ichloorf luorme thaan

D ichloordif luorme thaan

Propaan

Iso -butaan

n-BuEaan

Dichloormethaan

1, 1, 1 -Trichloorethaan
Dimethylether

Spui tbus s enhaarspray,

DÍchloormethaan

1, 1, 1 -Trichloorethaan
Methanol

Ethanol

oplosmiddelen

(MAC-ceilÍng)

( zuurs to fverdringend)

( 15 -minuten l,ÍAC : 1750)

(15-minuten I'ÍAC : 2700)

( 15 -minuten I"IAC: 1750)

(15-minuten tÍAC : 27OO)

5 600

4950

1430

350

1080

3s0

1080

260

1900

Spultbusserrhaarspray, antl-corrosiemlddelen
(Methyl ) nitriet
Nitromethaan 250

1 O"ha-r.,rs Eijdgewogen gemiddelde tenzij anders vermeld.



-29 -

VERVOIJC BIJIAGE 4.

Ingrediënt MAC-waardel Opmerkingen

(*g1*3)

Spultbussenhaarspray, parfirmf ixatlef
Methoxyethanol ( Ethyleenglycol -

monomethylether) L6

Spultbus s enhaarspray, vers tuLvlngsverbe teraar
Ethyleenglyc o 1 e thylether
Ethyleenglyco 1 dime thyle the r

1 o"ha-,r,rrs tijdgewogen gemiddelde tenzij anders vermeld.


