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Samenvatting

ln samenwerking met TNO-HUMAR, TNO-MBL en TNO-IZF werd een onderzoek uitgevoerd

naar de problematiek van huidbescherming bij werknemers in de glastuinbouw. Dit onderdeel van

de studie gaat in op de beschermende werking van diverse handschoen- en kledingmaterialen die

commercieel verkrijgbaar zijn. Op basis van literatuurgegevens wordt een beoordeling gegeven van

de materialen bij gebruik tijdens het toepassen van bestrijdingsmiddelen. Experimenteel onderzoek

werd verricht naar de bescherming die door de materialen bij gewaswerkzaamheden wordt gebo-

den. Dit resulteerde in indicaties voor de permeatie en penetratie van bestrijdingsmiddelen die als

richtlijn kunnen dienen voor de keuze van beschermende materialen.

Bij hergebnuik dient bij de selectie van beschermende materialen ook rekening te worden gehouden

met de verwijdering van het bestrijdingsmiddel bij het reinigen. Ten gevolge van het reinigen kan

de beschermende werking van het materiaal minder worden.

Summary

In co-operation with TNO-HUMAR, TNO-MBL and TNO-IZF, an investigation has been carried
out into the problems of skin protection against pesticides for greenhouse workers. This part of the

study concerns the protective performance of commercially available glove and clothing materials.

From literature data, the materials weÍe evaluated with regard to their use during the application of
pesticides. Experiments were carried out to determine the protective performance of materials dur-
ing crop activities. This results in indications of the penneation and penetration data of pesticides

through the materials, which can be used as a guide for the selection of protective materials.

For re-use, the selection of protective materials should also take into consideration the removal of
pesticide by cleaning. The protection of the material can decrease as a consequence of cleaning.
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In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij (Programma Gesloten
Bedrijfssystemen), het Ministerie van Sociale 7.aken en Werkgelegenheid (Directoraat Generaal van
de Arbeid) en de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) en gesubsidieerd vanuit
de TNO-EZ collectiviteiten regeling wordt door het Bureau-TNO voor ARBO-onderzoek HUMAR
de doelmatigheid van de diverse soorten huidbeschermingsmiddelen voor het omgaan met bestrij-
dingsmiddelen in de glastuinbouw onderzocht.
Het onderzoek werd uitgevoerd door drie TNO-instituten. Het TNO Medisch Biologisch
Laboratorium (TNO-MBL) onderzocht de besmettingsrisico's bij het omgÍran met bestrijdingsmid-
delen. Het aandeel van het TNO Prins Maurits Laboratorium (TNO-PML) in het onderzoek be-
stond uit de beoordeling van de effectiviteit van de diverse materialen die worden toegepast in
huidbeschermingsmiddelen voor het omgaan met bestrijdingsmiddelen. Het TNO Instituut voor
Zintuigfusiologie (TNO-61* verrichtte onderzoek naar de ergonomische en comfort aspecten van
huidbeschermingsmiddelen.

Bij het omgaan met bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw zijn verschillende blootstellingsmo-
menten te onderscheiden. Tijdens het toepassen van bestrijdingsmiddelen kan dit gebeuren bij het
mengen en laden van het besrijdingsmiddel, het zogenaamd formuleren, en bij het feitelilk toepas-

sen. Ook tijdens het werken in en met de behandelde gewassen (de gewaswerkzaamheden) kan
blootstelling plaasvinden. De aard en mate van de blootstelling is voor de diverse werkzaamheden
verschillend. Tijdens het mengen en laden wordt gewerkt met de geconcentreeÍde voÍrn (vloeibaar
of vast) van het bestrijdingsmiddel. Indien het bestrijdingsmiddel als vloeistof wordt toegediend
wordt de geconcentreerde voÍïn van het bestrijdingsmiddel vermengd met wateq bij droge toepas-

sing soms met vulstoffen. Tijdens de feitelijke toepassing wordt de toepasser blootgesteld aan de

verdunde voÍrn van het bestrijdingsmiddel dat door middel van spuiten, nevelen (vloeistoffen) of
stuiven (poeders) wordt toegediend. Bij de gewaswerkzaamheden kan blootstelling aan bestrij-
dingsmiddelen plaatsvinden ten gevolge van contact van de gewaswerker met het residu van het

bestrijdingsmiddel dat zich als vaste stof op het gewas bevindt.

Uit het onderzoek van het MBL is gebleken dat de potentiële blootstelling van de huid aan besrij-
dingsmiddelen zowel tijdens het toepassen als tijdens de gewaswerkzaamheden gezondheidsrisi-
co's met zich mee kan brengen en dat het gebruik van huidbescherming als barrière tegen de bloot-
stelling van de huid van handen en lichaam noodzakelijk kan zijn (Brouwer e.a. 1993). De toxico-
logisch minimaal noodzakelijke beschermingsfactoren voor de diverse bestrijdingsmiddelen en

werkzaamheden van de toepasser en de gewaswerker werden afgeleid.

De huidige naam van het Instituut is TNO-Technische Menskunde
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Het PMl-onderzoek naar de effectiviteit van de diverse materialen die worden toegepast in huidbe-

schermingsmiddelen voor het omgaan met besrijdingsmiddelen bestond uit de volgende aspecten.

Een inventarisatie werd gemaakt van de beschermende kleding die in de glastuinbouw wordt ge-

bruikt. Op basis van een literatuurstudie werd nagegaan wat verwacht kan worden van de be-

scherming van de diverse handschoen- en kledingmaterialen tijdens het toepassen van bestrij-
dingsmiddelen. Omdat geen gegevens bekend zijn over de beschermende werking die door de di-
verse materialen wordt geboden onder de omstandigheden zoals die zich voordoen tijdens de

blootstelling van de gewaswerker, werd experimenteel onderzoek verricht om hiervan een indicatie

te krijgen.

2 MATERIALEN EN TESTMETHODEN

2.1 Materialen

Om een overzicht te verkrijgen van de materialen die in de gangbare huidbeschermingsmiddelen in
de tuinbouw worden toegepast, werd een inventarisatie gemaakt van het aanbod bij vijf belangnjke

toeleveringsbedrijven voor de tuinbouw. Een overzicht van de materialen wordt in tabel I gegeven.

Tabel I Materialen die worden toegepast in de gangbare huidbeschermingsmiddelen in de tuin-
bouw

Handschoenen
Natuumrbber (dikte 0,1 en 0,4 mm)
Nitrilrubber (dikte 0,4 mm)
Neopreen (dikte 0,7 mm)

Polyvinylchloride (dikte 0,1 en 0,7 mm)

Polyethyleen (dikte 0,1 mm)

Katoen

Katoen met diverse coatings

L.@Í

Pakken
Katoen en katoen/polyester (overall)

Nonwovens op basis van polyethyleen en polypropyleen (overall)

Nonwovens met polyethyleen coating (overall)

Polyurethaan/nylon (overall)

Polyvinylchloride (regenpak en losse mouwen en broekspijpen)

Pagina
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De materialen kunnen worden onderscheiden in luchtondoorlatende materialen (op basis van

kunststof of rubber) en luchtdoorlatende materialen (op basis van vezels). De beschermende wer-

king van deze materialen tegen toxische stoffen is verschillend.

De luchtdoorlatende materialen bieden in het algemeen een beperkte bescherming tegen vloeistoffen

en vaste stoffen, omdat deze via de poriën door het materiaal kunnen worden getransporteerd

(penetratie). Gassen en dampen dringen vrijwel direct door het materiaal. De luchtondoorlatende

materialen zijn, indien deze materialen niet degraderen als gevolg van het contact met de toxische

stof, in principe (vloei)stofdicht. Wel kan ten gevolge van tÍansport op moleculair niveau

(permeatie) damp door het materiaal dringen.

De kledingmaterialen kunnen worden ingedeeld in materialen die in de normale werkkleding en in

de speciaal beschermende kleding worden toegepast. Luchtdoorlatende weefsels op basis van ka-

toen of katoen/polyester worden in de normale werkkleding toegepast. De materialen die in de

speciaal beschermende kleding worden toegepast zijn de nonwovens op basis van polyethyleen

(Tyvek) of polypropyleen (Kleenguard) en de luchtondoorlatende materialen (polyurethaan/nylon

en polyvinylchloride). Nonwovens zijn bedoeld voor eenmalig of beperkt gebruik; de materialen

zijn luchtdoorlatend. Nonwovens kunnen ook zijn voorzien van een luchtondoorlaatbare coating,

bijvoorbeeld polyethyleen.

Een speciale categorie wordt gevormd door de microporeuze membranen, zoals Gore-Tex (een

drieJagen laminaat van een microporeus membraan van Teflon tussen een binnen- en een buiten-

laag). Deze materialen zijn in belangrijke mate vloeistofdicht, maar zijn doorlatend voor waterdamp

en in geringe mate voor lucht. Kleding van dit materiaal was overigens niet verlrijgbaar bij de toe-

leveringsbedrijven.

2.2 Testmethoden

De beschermende werking van materialen is gebaseerd op de weerstand van het materiaal tegen het

transport van de toxische stof ten gevolge van permeatie of penetratie door het materiaal.

Testmethoden die worden toegepast om de bescherming door materialen tegen de blootstelling aan

chemische verbindingen te bepalen, zijn te ondencheiden in permeatietesten en penetratietesten.

Permeatie is het proces waarbij de stof op moleculair niveau door het materiaal beweegt, dit houdt

in: absorptie van de moleculen aan de buitenkant van het materiaal, diffusie van de moleculen door

het materiaal, en desorptie van de moleculen aan de binnenzijde van het materiaal. Dit proces wordt

bepaald door de chemische samenstelling en de structuur van het materiaal en de fysische en che-

mische interactie van de toxische stof met het materiaal. Andere factoren die het peÍmeatieproces

beïnvloeden zijn de dikte van het materiaal en de temperatuur. De permeatie van mengsels van

stoffen kan aanzienlijk afwijken van die van de afzonderlijke componenten.

De permeatie van een stof door een materiaal wordt gekarakteriseerd door de doorbraaktijd en de

perÍneatiesnelheid. Voor de bepaling van de permeatie van vloeistof en damp zijn standaardmetho-

den ontwikkeld: ASTM F 739-85 en BS 4724,Part 2 (1988). De methoden houden in dat het

materiaal in een testcel aan één kant wordt blootgesteld aan de toxische stof (damp, vloeistof of
vaste stofl. Aan de andere kant van het materiaal wordt continu of periodiek de doorbraak van de

damp van de toxische stof kwantitatief met behulp van analytische technieken gevolgd.

Pagina
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Penetratie van een vloeistof is gedefinieerd als de stroom vloeistof door gaten, poreus materiaal en

onvolkomenheden in het materiaalop niet-moleculair niveau. De penetratie van een vloeistof door

kledingmateriaal wordt bepaald door de vloeistofafstoting van het materiaal en de spreiding van de

vloeistof in het materiaal. De vloeistofafstoting is aftrankelijk van de oppervlaktespanning van de

vloeistof en de oppervlakte-energie van het materiaal. Bovendien spelen de poreusheid en de ruw-

heid van het weefsel een rol. De spreiding van de vloeistof in een weefsel wordt, indien er geen

uitwendige krachten op het weefsel worden uitgeoefend, bepaald door de (capillaire) openingen in

de garens en het weefsel. Indien de vezels de vloeistof absorberen, kan dit een remmende werking

hebben op het transport van de vloeistof door het weefsel. De geabsorbeerde vloeistof is namelijk

niet beschikbaar voor transport.

De penetratie van een vaste stof door een materiaal zal in belangrijke mate bepaald worden door de

poreusheid en de stofwerende eigenschappen van het materiaal en de deeltjesgrootte van de stof.

Mede door gebrek aan geschikte testmethoden zijn er weinig gegevens bekend over de penetratie

van vaste stof door kledingmaterialen.

Voor het bepalen van de penetratie van vloeistof door materialen is een standaardmethode ontwik-

keld: ASTM F903-87. Volgens deze methode wordt het materiaal gedurende een bepaalde tijd in

een testcel aan éÉn kant aan de vloeistof blootgesteld. Gedurende een deel van de blootstellingsduur

wordt er druk uitgeoefend. De detectie van de penetratie van vloeistof aan de andere kant van het

materiaal gebeurt visueel, soms met behulp van een kleurstof of fluorescerend licht. De resultaten

worden gegeven in termen van afgekeurd of goedgekeurd, aftrankelijk van het feit of er binnen de

testtijd wel of geen penemtie optreedt.

Bij de penemtietest wordt alleen de bescherming van het materiaal tegen vloeistoffen (of vaste stof-

fen) bepaald. Bij de permeatietest wordt het transport van de damp door het materiaal gedetecteerd.

Deze test is gericht op de volledige bescherming tegen de betreffende stof.

MATERIALEN BIJ TOEPASSING

3.1 Inleiding

Tijdens het mengen en laden vindt de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen meestal plaats door een

direct contact met hoge concentraties van de werkzame stof in organische oplosmiddelen, waarbij

een belangrijk deel van de blootstelling op de handen terecht komt. Blootstelling van andere delen

van het lichaam kan plaatsvinden door depositie van poeder. Tijdens het feitelijk toepassen zal

blootstelling meestal plaatsvinden aan druppeltjes van de waterige spuitvloeistof, met een lage con-

centratie van de werkzame stof. Hierbij kan het gehele lichaam worden blootgesteld, waarbij de

nadruk vaak ligt op de handen, aÍmen en benen.

Op basis van literatuurgegevens wordt een beoordeling gegeven van de beschermende eigenschap-

pen van handschoenmaterialen. Ten aanzien van de bescherming van de rest van het lichaam wor-

den de materialen van de normale werkkleding en de speciaal beschermende kleding geëvalueerd.

Pagina
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3.2 Handschoenmaterialen

Voor veel combinaties van beschermend materiaal en toxische stoffen zijn metingen van de door-

braaktijd en peÍmeatiesnelheid uitgevoerd en vastgelegd in databases (Forsberg, 1993; Schwope

e.a., 1987). De meeste gegevens zijn echter van zuivere stoffen met een relatief laag moleculair
gewicht. Er zijn weinig gegevens over bestrijdingsmiddelen beschikbaar. Door Ehntholt e.a.

(1990) werd de ASTM-methode zodanig gemodificeerd dat het mogelijk is om stoffen met een lage

vluchtigheid en lage oplosbaarheid in water zoals die vaak aanwezig zijn in formuleringen van

bestrijdingsmiddelen te testen.

Met behulp van de gemodificeerde methode werd een uitgebreid onderzoek verricht naar de per-

meatie van componenten van formuleringen van bestrijdingsmiddelen door handschoenmaterialen
(Schwope e.a,l992ai Ehntholt e.a., 1989). Het onderzoek richtte zich op formuleringen met or-
ganische oplosmiddelen omdat deze vanuit het oogpunt van bescherming het meest problematisch
zijn, vanwege de grote kans op permeatie door het materiaal en de invloed hiervan op de permeatie

van de werkzame stof.
Twintig commercieel verkrijgbare formuleringen met verschillende werkzame stoffen en oplosmid-
delen, in diverse concentraties, werden onderzocht. De formuleringen bevatten de volgende op-
losmiddelen: alcoholen, ketonen, xylenen, alifatische petroleum destillaten en aromatische petro-
leumdestillaten. De werkzame stoffen waren organofosfaten met een verschillende structuur en

functionele groepen. De formuleringen werden gezien als representatief voor de vele commerciële
verkrijgbare produkten.

De volgende handschoenmaterialen werden onderzoch[ butylrubber, natuumrbber, neopreen, ni-
trilrubber, polyvinylchloride en polyethyleen. De dikte van de materialen was 0,4-0,5 mm, uitge-
zonderd polyethyleen (0,1 mm).

Uit de resultaten bleek dat de doorbraaktijd van het oplosmiddel meestal korter was dan die van de

werkzame stof. Indien dit niet het geval was, bleek de hoeveelheid van de werkzame stof die gedu-

rende de testduur van 8 uur door het materiaal was gegaan veel lager te zljn dan die van het oplos-
middel. Nadere kwantitatieve gegevens over de permeatiesnelheid van de werkzame stof en het

oplosmiddel worden niet gegeven.

Weinig verschil was er tussen de doorbraaktijden van verschillende werkzame stoffen in formule-
ringen met hetzelfde oplosmiddel in dezelfde concentratie. De aard en concentratie van het oplos-

middel bleek een veel groter effect te hebben op de permeatie van de werkzame stof. Bij een toe-

name van de concentratie van het oplosmiddel neemt de doorbraaktijd af.

Een samenvating van de doorbraaktijden van de oplosmiddelen wordt in tabel 2 gegeven.

Pagina
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Tabel 2 Doorbraaktijd van oplosmiddel in formulering door diverse handschoenmaterialen
(Schwope e.a., 1992a)

Materiaal Oplosmiddel in formulering
ketonen alifatische KWalcoholen

4
4
4
I

3

I

aÍomatische KW

nitrilrubber
butylrubber
neopreen

natuumrbber

polyvinylchloride
polyethyleen

3

3

I
I
1

I

4

2
4
I
2

I

<157o

4
4
3

I
2

I

>387o

3

3

I

I

I

I

I : doorbraaktijd < 0,5 uur

2 - doorbraaktijd 0,5-l uur

3 = doorbraaktijd 1,5-4 uur

4-doorbraaktijd >4uur

De doorbraaktijd van water voor nitrilrubber, butylrubber en neopreen is langer dan 8 uur, zodat

verwacht kan worden dat de doorbraaktijden van het oplosmiddel en de werkzame stof in verdunde

waterige oplossingen, zoals die worden gebruikt bij het feitelijk toepassen van het bestrijdingsmid-
del, langer zijn. De doorbraaktijd van water voor natuurrubber is korter dan I uur en voor poly-
vinylchloride en polyethyleen zijn met betrekking tot water geen testgegevens beschikbaar
(Forsberg, 1993).

Op basis van deze resultaten lijkt, indien geen nadere gegevens over de samenstelling van de for-
mulering bekend zijn, nitrilrubber in het algemeen de beste keuze. Het bleek voor alle formulerin-
gen tot de groep te behoren met de langste doorbraaktijd. In een aantal gevallen zijn ook de be-

schermende eigenschappen van bu§lrubber en neopreen goed. Natuumrbber, polyvinylchloride en

polyethyleen zijn in het algemeen slechte banières.

Door Schwope e.a. (1992b) werden de resultaten van de doorbraakmetingen van de formuleringen
van bestrijdingsmiddelen vergeleken met de doorbraakcijfers van zuivere oplosmiddelen
(Schwope, 1987). In het algemeen bleek er een goede overeenkomst in de trends van de door-
braaktijden aÍkomstig van de testen met zuivere oplosmiddelen en die met formuleringen van be-

snijdingsmiddelen. Meestal was de doorbraaktijd van het zuivere oplosmiddelen gelijk aan of kor-
ter dan die van de relevante formulering. Op basis hiervan kunnen, indien geen specifieke gege-

vens beschikbaar zijn, de gegevens van de zuiver oplosmiddelen gebruikt worden bij een eerste

selectie van het materiaal.

Vaste stoffen kunnen ook door luchtondoorlatende handschoenmaterialen permeëren. De snelheid

waaÍïnee dit gebeurd is in het algemeen echter zeerlaag (Fricker en Hardy, 1992).
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Hergebruik
Bij hergebruik moeten de handschoenen meestal gereinigd worden. Dit kan op diverse manieren
gebeuren zoals spoelen met water, wassen met wateÍ en zaep of "luchten". De doorbraaktijd kan bij
hergebruik aanzienlijk korter worden. In algemene termen zijn hierover geen uitspraken te doen en
het effect kan alleen door middel van testen worden nagegaan.

3.3 Kledingmaterialen

Om de kledingmaterialen te evalueren worden penetratietesten gebruikt. Bij het onderzoek naar
bestrijdingsmiddelen wordt de gestandaardiseerde ASTM+est echter zelden toegepast, omdat door
de diverse onderzoekers eigen methodieken zijn ontwikkeld. De testmethoden die worden gebruikt
zijn te onderscheiden in de manier waaÍop het bestrijdingsmiddel op het weefsel wordt aange-
bracht door middel van sproeien ofdoor het leggen van druppels.
Voor de simulatie van de blootstelling tijdens het toepassen zijn laboratoriumsystemen ontwikkeld
waarbij het bestrijdingsmiddel met behulp van een vemevelaar op de kleding wordt gebracht.
Hiermee wordt getracht de veldsituatie zoveel mogelijk na te bootsen. In de Verenigde Staten is een
dergelijk systeem ontwikkeld door Leonas e.a. (1988). Ook in Duitsland is een dergelijk systeem
ontwikkeld (Batel, 1987; BBA, 1988).
De druppelmethode is meer representatief voor de blootstelling tijdens het mengen en schoonmaken
ten gevolge van morsen. Bij deze methode wordt het bestrijdingsmiddel met behulp van een pipet
als druppels op het materiaal gelegd. Deze methode kan worden gezien als een "worst case" scena-
rio.
Onaftankelijk van de besmettingsmethode die wordt toegepast maken beide methoden gebruik van
een meerlagensysteem met het te testen materiaal als bovenlaag en een tweede laag, de afvangst-
laag, onder het testrnonster. Na besmetting blijft het bestrijdingsmiddel gedurende een bepaalde tijd
(meestal een uur) op de testlaag en vervolgens wordt de hoeveelheid bestrijdingsmiddel in de af-
vangstl4ag bepaald.

De penetratie van bestrijdingsmiddelen door kledingmateriaal hangt zowel af van de eigenschappen
van het kledingmateriaal als die van het toegepaste bestrijdingsmiddel.

Materialen
Materialen die worden gebruikt in de normale werkkleding zijn meestal weefsels op basis van ka-
toen, kunststof (meestal polyester) of een mengsel van katoen en kunststof.
Eigenschappen van de weefsels die de penetratie beïnvloeden zijn de chemische samenstelling van
de vezels, de geometrie van de vezels en de weefsels en de structuur van het garen (Branson en
Sweeney, l99l).
Raheel (1988) onderzocht de penetratie van bestrijdingsmiddelen door diverse katoenen en synthe-
tische weefsels met een overeenkomstige weefselgeometrie (tabel 3). De synthetische weefsels
(nylon, acryl en polyester) tonen een aanzienlijk hogere penetratie dan katoenen weefsels. Een
verklaring hiervoor is het feit dat katoenen vezels een groter absorberend veÍïnogen hebben dan
synthetische vezels. Bovendien is het oppervlak van katoenen vezels ruw en onregelmatig, waar-
door de deeltjes van het bestrijdingsmiddel gemakkelijker worden achtergehouden in het weefsel;
synthetische vezels hebben een glad oppervlak.
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Met behulp van microscopische studies is aangetoond dat bij katoenen vezels het bestrijdingsmid-
del zowel binnen in de vezels als aan de buitenkant van de vezels aanwezig was. Bij polyester ve-
zels kon het bestrijdingsmiddel alleen aan buitenkant van de vezels worden aangetoond (Solbrig en

Obendorf, 1985).

Tabel 3 Effect van chemische samenstelling van vezel op de penetratie (Raheel, 1988)

Materiaal

Katoen (lOOVo)

Katoen (SOVol poly ester (507o)

Katoen (357o1 poly esÍer (657o)

Polyester (l00Vo)

Nylon 0AO?o\
Acryl (1007o)

Penetratie (pglcm2)I

t3-24
l8-3r
28-«
96-180
56-92

M-148

Bestrijdingsmiddel: carbaryl, atrazine (l,25Vo oplossing in water)
Druppelmethode : 2OO ltgl cmz

De Jonge (1990) onderzocht het effect van diverse structuurparameters van weefsels, zoals de dikte
van garens, het weefpatroon, de dikte en het gewicht van het weefsel. Het effect van de verschil-
lende variabelen bleek, vanwege de onderlinge interactie, moeilijk te isoleren. Bovendien gaan ver-
anderingen in weefseleigenschappen meestal gepaard met een verandering in het gewicht van het
weefsel. Indien de vezels dezelfde chemische samenstelling hebben blijkt het gewicht van het
weefsel een goede indicator te zijn voor de verschillende variabelen in het weefsel. Het gewicht van
het weefsel is sterk gecorreleerd met de penetratie; bij toename van het gewicht neemt de penetratie

af (figuur l).

200 300 400

Gewicht weeÍsel (glrel

Effect van het gewicht van katoenen weefsel op de penetratie (De Jonge, 1990)
Bestrijdingsmiddel: chlorobenzilaat, dicofol, ethion (0,127o oplossing in water); sproei-
methode: t8 pglcm2
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De bescherming van materialen die worden toegepast in specifiek beschermende kleding is meestal

beter dan die van de normale werkkleding. De penetratie van bestrijdingsmiddelen door non-

wovens is in het algemeen lager dan die door katoenen weefsels (Leonas, 1989; Raheel, 1988;

Branson, 1986; Orlando, l98l). Dit geldt echter niet voor elk bestrijdingsmiddel ([ronas, 1989).

Een samenvatting van de resultaten wordt in tabel 4 gegeven. De betere bescherming van de non-

wovens wordt enerzijds toegeschreven aan de beperkte capillaire werking van deze materialen in

vergelijking met die van de geweven materialen, anderzijds aan het feit dat de nonwovens van hy-

drofoob waterafstotend materiaal zijn.

Nonwovens met coating (Tyvek-PE en Tyvek-Saranex) bieden een betere bescherming dan de

nonwovens zonder coating. Dit geldt meestal ook voor Gore-Tex (Leonas, 1989).

Tabel 4 Effect van diverse materialen op penetratie

Materiaal

Orlando e.a. (198t ) t

Gore-Tex
Tyvek
Katoen (T-shirt)

Leonas e.a. (1989)2
Gore-Tex
Tyvek-Saranex

Tyvek-PE
Tyvek
Katoen (denim, 27O glmz)

Katoen/Polye ster (65 I 35Vo, 23O gl m2)

Katoen (T-shirt, 120 glmz)

Raheel (t958) 3

Tyvek
Katoen (220 !m21

Branson e.a. (/,986) a

Gore-Tex
Tyvek
Katoen (denim)

Katoen (T-shirt)

Penetratie (Uglcm2)

o,o2
o,02
0,56

0 - 0,06
0- 0
0- 0
0 - 0,25
0 - 0,01

0 - 0,01

0,04 - 0,45

0,07 - 0,5
t3 -24

dp* 4

10-50
6.000
8.500

54.000

I

2

3

4

azinphos-methyt; sproeimethode: 3,4 lrglcmz

captan, dicofol, ethion en methylparathion; sproeimethode: l8 ltglcm2

carbaryl en atrazine; druppelmethode: 2OO ltglcmz
guthion, parathion, paraquat, dinoseb; druppelmethode het onderzoek werd uitgevoerd met laC gelabelde
bestrijdingsmiddelen, de penetratie wordt in desintegraties per minuut (dpm) gegeven
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De kwantitatieve resultaten vandezepenefiatie-experimenten moeten met de nodige voorzichtigheid

worden geïnterpreteerd. Bij de diverse onderzoeken wordt geen gebruik gemaakt van een gestan-

daardiseerde testmethode. De meeste onderzoekers gebruiken een eigen variant van de methodiek,

waardoor de condities waarbij de experimenten zijn uitgevoerd onderling verschillen en bovendien

niet duidelijk zijn gedefinieerd. De gegevens worden in het algemeen gebruikt om de diverse mate-

rialen binnen een onderzoek te vergelijken en de invloed van variabelen te onderzoeken en niet

zozeaÍ om de kwantitatieve penetratie door een materiaal te bepalen. Om een kwantitatieve vergelij-

king tussen verschillende onderzoeken mogelijk te maken is het dan ook wenselijk om tot stan-

daardisatie van methode(n) over te gÍum (Easter en Nigg, l99l).
Bij de druppelmethode, waarbij de penetratie ten gevolge van het morsen tijdens het formuleren en

schoonmaken wordt gesimuleerd, is de penetratie aanzienlijk groter dan bij de sproeimethode. De

grotere massa van de druppel veroorzaakt een hogere druk op het weefsel en het gÍotere volume

van de druppel resulteert in een gÍotere verzadiging van het weefsel. Het transport van de vloeistof
door het weefsel wordt hierdoor versterkt ([ronas, l99la).

In Duitsland is voor het testen van de geschiktheid van materiaal van beschermende kleding voor
gebruik bij het toepassen van bestrijdingsmiddelen een gestandaardiseerde testmethode ontwikkeld.
Het bestrijdingsmiddel wordt op het te testen materiaal gesproeid en na een besmettingsduur van

I uur wordt de penetratie bepaald. De penetratie wordt gedefinieerd als de verhouding van de

massa van de werkzame stof die door het materiaal heen is gegaan en de massa die op het materiaal

terechtgekomen is (besmetting) en wordt bepaald voor vijf geselecteerde bestrijdingsmiddelen
(endosulfan, 2,4 D-ester, parathion-ethyl, triamefon en phenmediphan). De samenstelling van de

waterige sproei-oplossing is hetzelfde als die van de oplossing die in de praktijk bij het toepassen

wordt gebruikt. De besmetting van het te onderzoeken materiaal met de werkzame stof varieert,

aflrankelijk van het bestrijdingsmiddel, van 6-90 1ugtcmz. Door de Biologische Bundesanstallt fiir
Land- und Forstrvirtschaft (BBA) is als eis gesteld dat de penetratie van elk der bestrijdingsmiddel-

en niet gÍoteÍ mag zijn dan 5Vo. Op basis van deze test is de penetratie van een weefsel van 35Vo

katoen I 65Vo polyester (gewicht 23O glm\ kleiner dan 5Vo. De penetratie van nonwovens op basis

van polyethyleen (Tyvek) en polypropyleen (Kleenguard) en van Gore-Tex is kleiner dan lvo
(Hinz en Jahns, 1992; BBA, 1988; Batel, 1987).

Deze cijfers voor de penetratie gelden voor de verdunde oplossingen waaÍïnee tijdens het toepassen

van bestrijdingsmiddelen gewerkt wordt. Bij gebruik van onverdunde middelen, zoals bij het men-

gen en laden, kan de bescherming aanzienlijk minder zijn.
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Bestrijdingsmiddel
Uit de resultaten van het onderzoek naar de beschermende eigenschappen van kledingmateriaal

blijkt dat de penetratie wordt beïnvloed door het bestrijdingsmiddel. 7.owel de chemische aard als

de formulering van het besrijdingsmiddel stof spelen een rol (Easter and Nigg, 1992). De formule-

ring bevat naast de werkzame stof meestal verschillende additieven. Toevoeging van oppervlakte-

actieve stoffen heeft tot gevolg dat de vloeistofafstoting van het weefsel minder wordt. Verlaging

van de viscositeit van de vloeistofzal tot gevolg hebben dat het transport van de vloeistofdoor het

weefsel gemakkelijker verloopt (Leonas, I 991 b).

De penetratie van de werkzame stof in de vorm van poeder gemengd met water (suspensie) is iets

lager dan die van vloeistof gemengd met water (emulsie) (Raheel, l99la; Batel, 1987, Staiff e.a.

1982).Indien de werkzame stof als droog poeder wordt toegediend, hetgeen in de praktijk niet veel

voorkomt, zal de penetratie aanzienlijk lager zijn (Leonas, l99lb; Batel, 1987).

Druk
Uitwendige druk kan de penetratie door kledingmaterialen aanzienlijk verhogen. Crouse e.a.

(1990) onderzochten de invloed van externe druk op de penetratie van dicofol door nonwovens.

Een druk van 0,1 kglcmz kan een toename van de penetratie veroorzaken met een factor l0 tot 100.

Een dergelijke druk kan in de praktijk gemakkelijk voorkomen, bijvoorbeeld wanneer iemand met

de arm eÍgens tegen aanleunt. De mate van het effect is aftrankelijk van de besmettingsgaad.

Verwacht kan worden dat het effect bij katoenen weefsels waar de weerstand tegen penetratie

vooral wordt bepaald door de spreiding en de absorptie van de vloeistof in het weefsel minder is

dan bij de nonwovens wzur de vloeistofafstotende eigenschappen van het materiaal een belangrijke

rol spelen.

Impregnering
Door impregnering van katoenen weefsels met een finish op basis van fluorkoolwaterstoffen kun-

nen de vloeistofafstotende eigenschappen van het weefsel worden verbeterd. Hierdoor zal in het

algemeen ook de beschermende werking van de kleding tegen bestrijdingsmiddelen beter worden.

De mate waarin dit gebeurd is aftrankelijk van het materiaal en het toegepaste bestrijdingsmiddel
(Hobbs e.a, 1988; Leonas en De Jonge, 1988; Raheel, 1988; Orlando, l98l).

Meer-lagen systeem
Door het gebruik van een extra kledinglaag kan een betere bescherming worden verkregen. Het

dragen van ondergoed kan tot een aanzienlijke reductie van de penetratie leiden (Laughlin e.a.,

1986). Crossmore en Obendorf (1991) onderzochten de penetratie van methylparathion door een

katoenen buitenlaag van een T-shirt (ll4 glm2) en een onderlaag van een breisel van katoen

(163 gtm\ of polypropyleen (106 9m2). De penetratie door de dubbele laag was veel minder dan

die door de buitenlaag alleen. De bescherming die werd verkregen was even goed als die van een

enkele laag van zwerÍe denim katoen (500 g/mz). De relatieve verdeling van methyl-parathion

tussen de lagen was afhankelijk van de aard van de onderlaag. In de katoenen onderlaag was veel

meer van de toegediende hoeveelheid methyl-parathion aanwezig(55Vo\ dan in de in de polypropy-

leen onderlaag (7Vo\.Dit zegt echter nog niets over de blootstelling van de huid.
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Na opname van zweet in het weefsel kan de penetratie van het bestrijdingsmiddel toenemen

(Raheel, l99la). Naast het bieden van extra bescherming door de absorptie van het bestrijdings-
middel afkomstig van de buitenlaag kan een extra onderlaag ook dienen om het lichaamszweet te

absorberen en te voorkomen dat dit de buitenlaag bereikt.

Hergebruik
Omdat het dragen van besmette kleding kan leiden tot voortgezette blootstelling van de huid is het

bij hergebruik van besmette kleding noodzakelijk dat de kleding op een adequate manier wordt ge-

reinigd. Wassen is de meest gebruikte en onderzochte procedure voor de reiniging van werkkle-

ding. Of het bestrijdingsmiddel goed uit het materiaal wordt verwijderd hangt af van diverse facto-

ren zoals: het kledingmateriaal, het bestrijdingsmiddel, of de kleding al dan niet vervuild is en de

condities waarbij gewÍrssen wordt. Het is niet mogelijk om een algemene eenduidige richtlijn voor

een goede verwijdering van het bestrijdingsmiddel te geven. Het verdient in ieder geval aanbeve-

ling om bij het werken met bestrijdingsmiddelen de kleding zo spoedig mogelijk te wassen en da-

gelijks met "schone" kleding te beginnen (Laughlin en Gold, 1988).

De nonwovens zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Als dit inderdaad gebeurt, speelt deze proble-
matiek hier dus geen rol.

Vergelijking van laboratorium- en veldexperimenten
De resultaten van veldstudies naar de beschermende eigenschappen van kleding kunnen aanzienlijk
verschillen van die van laboratoriumstudies. Vaak wordt in de praktijk een grotere penetratie ge-

vonden dan op basis van materiaalstudies verwacht kan worden (Nigg e.a, 1990).In veldsituaties
werd bijvoorbeeld gevonden dat de penetratie van bestrijdingsmiddelen tijdens het toepassen door
een overall van katoen/polyester (24O glmz) gelijk was aan l7?o en door een nonwoven overall
varieerde vanZ%o tot35%o, afhankelijk van het toegepaste bestrijdingsmiddel (Nigg e.a., 1993).

Hiervoor is een aantal verklaringen te geven. Bij veldstudies wordt vaak gebruik gemaakt van
"pads" die aan de buiten- en binnenkant van de kleding bevestigd zijn. Omdat de "pads" niet op de-

zelfde plaats van de kleding zijn aangebracht,ze overlappen elkaar niet, kan de blootstelling op

deze plaatsen verschillend zijn. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn de besmetting door
de penetratie door openingen in de kleding (bijvoorbeeld mouwen of hals) en door contact met be-

smette kleding gedurende en na het werk (Fenske, 1988; Fenske e.a., 1990). Ook de druk die in
de praktijk op het materiaal wordt uitgeoefend kan leiden tot een hogere penetratie (Crouse e.a.,

1990).
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3.4 Conclusies

Bij het werken met de geconcentreerde vorm van bestrijdingsmiddelen tijdens het mengen en laden,

bieden handschoenen van nitrilrubber in het algemeen de beste bescherming. De doorbraaktijd van

het bestrijdingsmiddel is in veel gevallen langer dan 4 uur. Bij het werken met verdunde oplossin-
gen, zoals tijdens het feitelijk toepassen van bestrijdingsmiddelen, kunnen voor de bescherming

van de diverse kledingmaterialen tegen bestrijdingsmiddelen de volgende indicaties worden gege-

ven. Voor de normale werkkleding van katoen of katoen (3íVolpolyester (65Vo) wordt de penetra-

tie door het kledingmateriaal kleiner als het gewicht van het materiaal toeneemt. Als richtlijn kan

worden gehanteerd dat de penetratie van bestrijdingsmiddelen door de gebruikelijke katoen/-
polyester werkoveralls (230 g^2) kleiner is dan 5Vo.De nonwovens van polyethyleen of
polypropyleen en Gore-Tex bieden in het algemeen een betere bescherming en een penetratie

kleiner dan lVo kan worden verwacht.

Door nonwovens met een luchtondoorlatende coating en kleding van luchtondoorlatend materiaal

is, indien het materiaal voldoende chemisch bestendig is tegen het toegepaste bestrijdingsmiddel, in
principe geen penetratie te verwachten.

Extra bescherming kan worden verkregen door het dragen van meeÍ kledinglagen. Het dragen van

beschermende kleding over de normale werkkleding heeft bovendien het voordeel dat de werkkle-

ding niet of weinig wordt besmet. Kleding die met bestrijdingsmiddel verontreinigd is, dient voor
hergebruik te worden gereinigd. Bij het eenmalig gebruik van nonwovens speelt deze problematiek
niet.

4 MaITnT^I.LEN BIJ GEwASwERKZAAMHEDEN

4.1 Inleiding

Tijdens de gewaswerkzaamheden wordt de blootstelling van de gewaswerker vooral bepaald door

contact met het residu van het bestrijdingsmiddel dat zich als vaste stof op het gewas bevindt. Bij
de blootstelling van de handen zal dit gepaard gaan met het uitoefenen van druk en beweging. Het

TNO-IZF heeft enkele indicatieve metingen uitgevoerd aan de druk van de vingers bij werkzaam-
heden aan planten (uitdraaien en plukken van knoppen en bladeren). De druk varieert bij deze

werkzaamheden van 0,4 - l,4kglcm2. Ook de rest van het lichaam zal worden blootgesteld door
aanraking van de gewassen. De druk zal echter aanzienlilk minder zijn.
Omdat over de penetratie van vaste stof door textiele materialen onder deze condities geen gegevens

bekend zijn, werd een experimenteel onderzoek uitgevoerd om een indruk te krijgen van de be-
scherming die door handschoen- en kledingmaterialen bij de gewaswerkzaamheden wordt gebo-

den.
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4.2 Methode

Vanwege de grote diversiteit van bestrijdingsmiddelen werden geen bestrijdingsmiddelen als test-
stof gebruikt, maar Tinopal CBS-X. Deze stof wordt, evenals natriumfluoresceïne binnen het on-
derzoek naar de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen wel meer gebruikt als indicator voor het
gedrag van bestrijdingsmiddelen ([ronas, 1992; Fenske, 1990). De analysemethode voor natrium-
fluoresceíne bleek minder gevoelig dan die voor Tinopal.

De penetratie door een materiaal tijdens gewaswerkzaamheden werd gesimuleerd met een laborato-
riumtest waarbij druk en beweging op het materiaal kan worden uitgeoefend. Een teflon stempel
(diameter 16,5 mm) wordt volgens een vast ingesteld patroon over het te testen materiaal (diameter

70 mm) bewogen. Tijdens de beweging wordt op de stempel een druk uitgeoefend.

kn l,2íVo-oplossing van Tinopal in water werd op de stempel aangebracht. De mate van besmet-
ting werd bepaald door weging. Na drogen werd de stempel op het materiaal geplaatst en hierop
werd de beweging gedurende een bepaalde tijd onder een ingestelde druk uitgevoerd. Onder het
materiaal lag filtreerpapier (diameter 44 mm) om de gepenetreerde hoeveelheid stof af te vangen.
Na het stoppen van de beweging van de stempel werd de hoeveelheid Tinopal op het filtreerpapier
bepaald. Het besmette oppervlak van het materiaal was circa 5 cm2.

Het filtreerpapier werd geextraheerd door het gedurende 15 minuten ultrasoon te trillen in 5 ml van
een oplossingvan2íTo acetonitril in water. Direct na extractie werd de absorptie van het UV-licht
(349 nm) gemeten.

Bij een besmetting die groter was dan I pg varieerde de recovery van met Tinopal besmet filtreer-
papier, van 80 tot l$OVo. Bij een lagere besmetting was de recovery kleiner. Als detectiegrens van
de methode werd bij deze experimenten I pg (0,2 W"*2) aangehouden. Om de methode gevoeli-
ger te maken is nader onderzoek noodzakelijk.

De besmetting op de stempel werd in eeÍste instantie uitgevoerd door middel van sproeien met een
plantenspuit. Omdat dit echter problemen gaf bij de hogere besmetting, werd later overgegaan op
een druppelbesmetting met behulp van een injectiespuit. Vergelijkende metingen toonden aan dat
dit geen invloed op de penetratie had.

Bij de experimenten werd een maximale besmetting van 150 ltd" 2 op het materiaal aangehouden,
dat wil zeggen 750 pg op de stempel.
In de praktijk is de maximale besmetting van de handen van de gewaswerker gedurende de werk-
dag 45 mg (Brouwer e.4., 1993). Omdat de besmetting niet homogeen over de handschoenen
(800 cm2) is verdeeld en bij het plukken volgens schatting ongeveer ll4 deelvan de handschoenen
wordt besmet, is de maximaal te verwachten besmetting op de handschoen 225 1@cm2. De be-
smetting wordt geleidelijk gedurende de werkdag opgebouwd en de maximale besmetting wordt
pas bereikt aan het eind van de werkdag (werkzaamheden). Omdat de experimenten worden uitge-
voerd met de totale besmetting aan het begin van het experiment werd voor de experimenten een
maximale besmetting gekozen die lager was, namelijk 150 pg/cm2.
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Op basis van de inventarisatie van de handschoenen en kleding die in de glastuinbouw worden ge-

bruikt werden de volgende materialen onderzocht.

Handschoenmaterialen: wit katoen (gewicht 195 g/mz),katoen met luchtondoorlatende coating, en

leer (gewicht359 glmz,dikte 0,8 mm).
Kledingmaterialen: (50Vo) katoenl(SOVo) polyester (T-shirt, gewicht 221 glm\, katoen (overall,
gewicht 244 glm2) en twee nonwovens, respectievelijk op basis van polyethyleen (Tyvek) en po-
lypropyleen (Kleenguard).

De invloed van de druk, de tijdsduur van de druk en de mate van besmetting op de penetratie werd
onderzocht bij het materiaal van de katoenen handschoen.

4.3 Resultaten

Een overzicht van de resultaten wordt gegeven in bijlage A.

De invloed van de tijdsduur van de druk op de penetratie (pglcm2) wordt gegeven in figuur 2. De

experimenten werden uitgevoerd bij een besmetting van ongeveer 70 pglcm2 en een druk van
2kglcmz. De tijdsduur van de druk varieerde van 60 tot 180 minuten. Hoewel de spreiding in de

resultaten groot is, blijkt dat de penetratie met de tijdsduur toeneemt. Als de druk gedurende I uur
wordt uitgeoefend is de gemiddelde penetratie I 1@cm2 (l%o),bijeen tijdsduur van 3 uur is de pe-

netrarie 4 pglcmz (6vo).

150 200

Tijd (min)

Figuur2 De invloed van de tijdsduur van de druk (2 kgtcm2) op de penetratie door het materiaal
van een katoenen handschoen
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Op basis van deze resultaten werden de experimenten verder uitgevoerd bij een tijdsduur van 3 uur.

Dit lijkt een acceptabele aanname voor de maximale tijd dat de handen van de gewaswerker gedu-

rende de werkdag, ten gevolge van de werkzaamheden, onder druk worden blootgesteld. Door

Brouwer e.a. (1993) is een indicatie gegeven van de tijdsduur gedurende welke een "maximale

druk" wordt uitgeoefend. Bij de diverse teelten varieerde deze van l57o tot3OVo van de totale tijds-

duur van de gewaswerkzaamheden.

De invloed van de druk die op het materiaal wordt uitgeoefend wordt gegeven in figuur 3. De expe-

rimenten werden uitgevoerd bij een besmetting van ongeveer 70 pglcm2 en een tijdsduur van

3 uur. De druk varieerde van 0,5 tot Zkflcm2. Bij een toename van de druk neemt de penetratie

toe. Bij een druk van 0,5 kglcmz is de penetratie kleiner dan 0,2 ttglcmz (<O,3Vo). Bij een druk

van 1,5 kglcm2, de maximale druk die bij de gewaswerkzaamheden te veÍwachten is, is de

gemiddelde penetratie 2,5 14 cmz (3,5Vo).

Figuur3 De invloed van de druk op de penetratie door het materiaal van een katoenen hand-
schoen

De invloed van de mate van besmetting op de penetratie wordt gegeven in figuur 4. De experimen-

ten zijn uitgevoerd bij een druk van 1,5 kg/cm2 en een tijdsduur van 3 uur. De besmetting varieerde

van l0 tot 150 ltgl" 2. Bij een toename van de besmetting neemt de hoeveelheid van de stof die

door het materiaal penefeert toe. De penetratie uitgedrukt in procenten van de besmetting varieert

van2 - 5?o.
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Figuur 4
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De invloed van de besmetting op de penetratie door het tnateriaal van een katoenen
handschoen

De invloed van vocht, dat aan het handschoenmateriaal werd toegevoegd, wordt getoond in
figuur 5. De experimenten zijn uitgevoerd bij een besmetting van 70 p9lcmz en een druk van 0,5

en 1,5 k$cmz. De toegevoegde hoeveelheid vocht werd gevarieerd van 40 tot 90 g /100 g mate-

riaal. Bij een hoog vochtgehalte is de penetratie groter dan die door het "droge" materiaal en onge-

veer gelijk aan 5 - 61tgtcm2 (8-9Vo). Onder deze omstandigheden kan het transport van de stof
door het weefsel worden beihvloed door dat van de vloeistof, hetgeen tot een grotere penetratie van

de stof door het weefsel kan leiden.

E 1,5 kg/cm2 o 0,5 kg/cm2

0 20 40 60 80 100

Water toegevoegd aan materiaal
(g/1009)

Figuur 5 De invloed van vocht op de penetratie door het materiaal van de katoenen handschoen
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De penetratie door de diverse handschoenmaterialen wordt getoond in figuur 6. De experimenten

werden uitgevoerd bij een druk van Zk1/cmz en een besmetting van 70 ltgl" 2. Door het materiaal

van de katoenen handschoen met coating en de leren handschoen kon geen penetratie worden aan-

getoond, dat wil zeggen penetratie <0,3Vo.

Figuur 6 De penetratie door diverse handschoenmaterialen
I = katoen
2 = katoen met coating
3 = leer

De penetratie door diverse kledingmaterialen wordt getoond in figuur 7. De experimenten werden

uitgevoerd bij een besmetting van 70 Ltgl" 2.

Door de katoenen overall en de nonwovens kon bij een druk van2kglcm2 gunpenetratie worden

vastgesteld. De gemiddelde penetratie door het materiaal van het T-shirt was 4Vo. Bij een druk van

0,5 kg/cm2 was deze echter aanzienlijk minder, namelijk O,4Vo.Yerwacht kan worden dat tijdens

de werkzaamheden de druk die op het materiaal van de kleding wordt uitgeoefend veel minder is

dan die op de handschoenen. Indien er al sprake zal zijn van een hoge druk, bijvoorbeeld door het

ergens tegen aan leunen, zal dezr slechts van korte duur zijn.
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Figuur 7

4.4
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E Zkglcm2 o 0.5 kg/cm2

Materiaal

De penetratie door diverse kledingtnaterialen
4 = T-shirt,50?o katoen I 50Vo polyester
5 = overall, katoen
6 = overall, nonwoven (polypropyleen)
7 = overall, nonwoven (polyethyleen)

Conclusies

De penetratie van een vaste stof door het materiaal van een katoenen handschoen wordt positief
beinvloed door de druk, de tijdsduur van de druk en de hoeveelheid vocht die in het materiaal is

opgenomen.

De te venvachten penetratie van een vaste stof door het materiaal van een katoenen handschoen bij
de gewaswerkzaamheden waarbij de maximale druk (0,4 - l, kgtcmz) gedurende een werkdag op

de handschoenen wordt uitgeoefend varieert, aftrankelijk van de druk, van <0,3Vo tot 5Vo. De

vochtigheid van het materiaal kan de mate van penetratie doen toenemen. Door het materiaal van

katoenen handschoenen met coating en door dun leren handschoenen kon geen penetÍatie (<0,39o)

worden aangetoond.

De te verwachten penetratie van vaste stof door het materiaal van een T-shirt gedurende een werk-

dag is kleiner danO,47o. De invloed van vocht kan de penetratie verhogen.

Door de overige kledingmaterialen die werden onderzocht een overall van katoen en twee non-
wovens, kon geen penetratie (<O,37o) worden aangetoond.
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Drscussrn

De aard en mate van blootstelling bij het omgaan met bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw is
voor de diverse werkzaamheden verschillend. Daarom dienen voor de verschillende werkzaamhe-
den andere eisen met betrekking tot de beschermende werking van de materialen worden gesteld.
De werkzaamheden zijnte onderscheiden in het mengen en laden, het feitelijk toepassen en de ge-

waswerkzaamheden. Omdat het mengen en Iaden in het algemeen in dezelfde arbeidsgang wordt
uitgevoerd als het feiteliJk toepassen, wordt er vanuit gegÍum dat er tussen deze activiteiten niet van
kleding wordt gewisseld.

De blootstelling tijdens het mengen en laden zal meestal plaatsvinden door een direct contact met
hoge concentraties van de werkzame stof in organisch oplosmiddelen (oplossing, suspensie of
emulsie) of door depositie van poeder. Bij het bereiden van de spuitvloeistof komt een belangrijk
deel van de totale blootstelling op de handen. Tijdens het feitelijk toepassen van het bestrijdings-
middel zal de blootstelling meestal gebeuren door depositie van druppeltjes van de wateÍige sproei-
vloeistof met een lage concentratie van de werkzame stof. Het gehele lichaam wordt blootgesteld;
handen, Íumen en benen krijgen in het algemeen de hoogste blootstelling. Tijdens de gewaswerk-
zaamheden zal de blootstelling meestal optreden door direct contact met het ingedroogd residu op
de gewassen. Bij de blootstelling van de handen gaat dit gepaard met het uitoefenen van druk. Deze
is maximaal (0,4-l ,4kglcm2) bij werkzaamheden zoals oogsten, blad verwijderen en toppen. Bij
de blootstelling van de rest van het lichaam zal de druk aanzienlijk minder zijn.

De beschermende werking van materialen tegen de blootstelling aan een toxische stof wordt be-
paald door de weerstand van het materiaal tegen het transpoÍt van de stof door het materiaal. Bij
Iuchtondoorlatende materialen verloopt dit transport door permeatie, dat wil zeg5en diffusie van de
damp door het materiaal; bij luchtdoorlatende materialen door penetratie, dat wil zeggen de bewe-
ging van de stof door het materiaal ten gevolge van de poreusheid van het materiaal.

lndicaties voor de permeatie en penetratie van bestrijdingsmiddelen die op basis van literatuurgege-
vens (toepasser) en experimentele gegevens (gewaswerker) zijn verkregen worden vermeld in
tabel 5. Voor de handschoenmaterialen van de toepasser gelden deze cijfers voor de meest ernstige
situatie, een geconcentreerde oplossing zoals die tijdens het mengen en laden wordt gebruikt. Voor
de kledingmaterialen van de toepasser gelden deze cijfers voor verdunde oplossingen waarmee tij-
dens de feitelijke toepassing wordt gewerkt. Bij het werken met de geconcentreerde vorm van het
bestrijdingsmiddel tijdens het mengen en laden kan de penetratie van de werkzame stof door de
luchtdoorlatende materialen aanzienlijk hoger zijn. Tijdens deze werkzaamheden zal echter voor-
namelijk blootstelling van de handen plaatsvinden en niet van het lichaam. Bij het toepassen van het
bestrijdingsmiddel als een droog poeder zal de penetratie minder zijn.
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Tabel 5 lndicatie van de penetratie van bestrijdingsmiddelen door materialen

geconcentreerde formulering

spuitvloeistof van bestrijdingsmiddel in verdunde waterige oplossing

Door het TNO-MBL zijn indicaties gegeven van de blootstelling van de toepasseÍ en de gewaswer-

ker (Brouwer e.a., 1993). Bij een blootstellingsduur van 4 uur per dag is de geschatte gemiddelde
blootstelling van de toepasseÍ 300 mg/dag en de "reasonable worst case" blootstelling 700 mg/dag.

Cbca 5Olo van de blootstelling komt op de handen en SOVo op de rest van het lichaam. Voor de

gewaswerker is bij een blootstellingsduur van 6 uur per dag de "reasonable worst-case" blootstel-
ling van het lichaam I 80 mg/dag, waarvan 25Vo (45 mg/dag) op de handen en 7 57o ( I 35 mg/dag)
op de rest van het lichaam.

In tabel 6 wordt de gemiddelde blootstelling van de toepasser en de "worst case" blootstelling van

de gewaswerker vermeld. Tevens wordt de blootstelling gegeven die op basis van de beschermen-

de eigenschappen van de materialen verwacht kan worden. In de praktijk kan de reductie van de

blootstelling minder zijn omdat naast de barrièrewerkng van de materialen ook sprake kan zijn van
penetratie door openingen in de aansluitingen van kleding en handschoen met de huid.
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Permeatie

doorb,raaktilt

Penetratie

(7o)

Toepasser

Handschoenen 1

Nitrilrubber

Kteding 2

Katoen (overall)

Nonwoven, Gore-Tex

Gewaswerker

Handschoenen
druk 1,5 kglcm2

Katoen

Katoen met coating

l-er;Í

druk <0,5 kglcm2

Katoen

Kleding
druk <0§ kglcm2

Katoen/polyester (I-shirt)
Katoen (overall)
Nonwoven

>4uur 0

ó
<1

5

<0,3
<0,3

< 0,3

<0,4
<0,3
<0,3



Tabel6 Blootstelling bij gebruik van diverse materialen

Blootstelling (me/dag)

Handen Lichaam Totaal

Toepasser
(4 uur, gemiddeld)

r50

nitril

150

katoenl
katoentpolyesterl

7,5

nonwoven
Gore-Tex

1,5

luchtondoorlnatbanr
0

300

7,5

1,5

Gewaswerker
(6 uur, "worst case")

45 135

druk 1.5 kdcm2 druk 0.5 ke/cm2

katoen katoen
katoenlpolyester

2,3 0,5

katoen met coating
leer
0,1 0,5

180

2,8

0,6

PML 1994{36

1 gewicht > 23O glm2

Welke materialen in de diverse situaties de minimaal noodzakelilke bescherming kunnen bieden, is

aflrankelijk van de gezondheidskundig aanvaardbare huidblootstelling van het besrijdingsmiddel,
die kan variëren van 0,07 tot 4300 mgldag (Brouwer e.a., 1993).

De uiteindehjke keuze van de beschermingsmiddelen zal mede bepaald worden door de comfort en

ergonomische aspecten (Havenith e.a., 1993).
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6 Coxcr.usrns

Bij het omgaan met bestrijdingsmiddelen kunnen voor de bescherming van de huid door hand-

schoen- en kledingmaterialen, indien nadere gegevens hierover met betrekking tot de combinatie

van het materiaal en de formulering van het bestrijdingsmiddel ontbreken, de volgende globale

richtlijnen worden gegeven.

Tijdens her toepassen van bestrijdingsmiddelen is nitrilrubber in het algemeen het beste hand-

schoenmateriaal. Het biedt meestal gedurende meer dan vier uur bescherming tegen de permeatie

van bestrijdingsmiddelen door het materiaal. De bescherming die door kledingmaterialen wordt ge-

boden neemt toe in de volgorde katoen of katoen/polyester, nonwovens en luchtondoorlatende

materialen. De penetratie door materiaal van katoen of katoen/polyester van voldoende kwaliteit
(230 glmz) is kleiner dan 5Vo, door nonwovens kleiner dan l%o en door luchtondoorlatende mate-

rialen is in principe geen penetratie te verwachten, indien de materialen voldoende chemisch be-

stendig zijn tegen het toegepaste bestrijdingsmiddel.

Bij het verrichten van gewaswerkzaamheden kan door het materiaal van katoenen handschoenen

een penetratie verwacht worden van 5Vo. Een betere bescherming wordt geboden door leer en

luchtondoorlatende materialen. De penetratie door deze materialen is kleiner dan lVo.

De penetratie van kledingmaterialen van katoen of katoen/polyester is kleiner dan lVo.

De beschermende eigenschappen van textiele weefsels en nonwovens kunnen afnemen door

opname van vocht in het materiaal en door het uitoefenen van druk op het materiaal.

Het dragen van meerderc kledinglagen biedt extra bescherming'

De uiteindelijke keuze van de beschermingsmiddelen zal mede bepaald worden door het comfort en

de ergonomische aspecten.

Indien kleding na besmetting weer wordt gebruikt dient deze voor hergebruik te worden gereinigd.

Het is niet mogelijk om een algemene richtlijn voor reiniging te geven. Het verdient in ieder geval

aanbeveling om dit zo spoedig mogelijk na gebruik te doen. Door het reinigen kan de beschermen-

de bewerking van het materiaal minder worden. Bij het eenmalig gebruik van nonwovens als be-

schermende kleding speelt deze problematiek niet. Hergebruik van luchtondoorlatende handschoe-

nen is niet aan te bevelen, indien geen gegevens bekend zijn over de invloed van reiniging op de

doorbraaktijd.

Omdat de beschermende eigenschappen van de materialen aftrangen van de chemische aard en de

formulering van het besfijdingsmiddel verdient het aanbeveling om voor concÍete situaties een iuln-

tal representatieve bestrijdingsmiddelen in combinatie met enige materialen nader te onderzoeken.
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BUT,acp A PENETRATIE VAN VASTE STOF DOOR MATERIALEN
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Tabel I Invloed van tiid

Katoenen handschoen

druk:2 kgtcm2

riir
(min)

Besmetting Penetratie

(pg)

350

380

345

346
350

355

3N
3M

(Wcmz)

70

76

69

69

70

7t
68

69

(pe)

2,O

6,5
5,5
4,0
3,5

t4
l9
2l

(pdcm2) (vo)

0,6
1,7

1,6

1,2

1,0

3,9

5,6
6,1

60

60
90
90

120

120

r80
180

0,4
1,3

l,l
0,8
o,7
2,8
3,8

4,2

Tabel 2 Invloedvan druk

Katoenen handschoen

tijd: 180 min

Druk Besmetting Penetratie

(kg/cm2) (pg) (pg/cm2) (lte) $tdcmz'l

<o,2
<o,2

1,4

0,3

3,2
1,8

3,8
4,2

(vo)

<0,3
<0,3

2,O

o,4
4,7

2,5

5,6
6,1

0,5
0,5

I
I
1,5

1,5

2

2

355 7t
356 7l
348 70

350 70

34t 68

355 7t
3N 68

3M 69

<l
<l
't,o

1,4
l6
9,0

l9
2t



Tabel 3 Invloed van besmetting

Tabel 4 Invloed van vocht

Katoenen handschoen

druk: 1,5 kgtcm2

tijd: 180 min

Besmetting
(pe)

62

85

341

355

545

5s9
767

770

Penetratie

(Wcm2) (trg)

<l
2

l6
9

l2
t2
2l
20

(Wtcmz)

<o,2
o,4
3,2

1,8

2,4
2,4
4,2
4,0

(vo)

<1,6
2,4
4,'l
2,5

2,2
2,1

2,7
2,6

t2
t7
68

7t
109

l2
153

154

Katoenen handschoen

tijd: lN min

Druk
(]r.gcÍr2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Vocht Besmetting Penetratie

) (vo) (pe) QtAlcmz) (pe) Gl{ycm2) (7o')

4,7
2,5
0,5
4,5

9,1

<0,3
<0,3

0,6
<0,3
<0,3

7,6

341

355

36
334
3N
355

3s6

3N
342
371

356

68
7t
69

67

68

7t
7t
68

68

74
7t

l6
9,0
1,6

l5
3l

<l
<l

2,1

<l
<l
27

3,2
1,8

0,3
3,0
6,2

<o,2
<o,2

0,4
<o,2
<0,2

5,4

43

65

6
47

64
90



TNGrappoÍt

BIJLAGE A

PML 1994-C36

Tabel 5 Handschoenmaterialen

Pagina

4.3

druk:2 kglcm2

tijd: I N min

Materiaal Besmetting

(tte)
PeneEatie

(@cmz)

68

69
7t
75

73

73

(pe)

l9
2t

<1

<1

<l

(udcm2) (7o)

5,6

6,1

<0,3
<0,3
<0,3
<0,3

Katoen

Katoen

Katoen met nitril coating

Katoen met nitril coating

Í-er;t

L@r

3N
3M
355

374

365

36

3,8
4,2

<o,2
<0,2
<o,2
<0,2

Tabel6 Kledingmaterialen

tijd: 180 min

Materiaal

T-shirt (katoen/polyester)

T-shiÍ (katoer/polyester)

T-shirt (katoen/polyester)

T-shirt (katoen/polyester)

Overall ( katoen)

Overall ( katoen)

Nonwoven (PP)

Nonwoven (PP)

Nonwoven (PE)

Nonwoven (PE)

Druk Besmetting Penetratie

(kdcm2) (pg) (lrlg/cm2)

280 56

361 72

350 70
354 7t
371 74
376 75

350 70

376 75

355 7t
360 72

(pe) QWcm2) (Vo)

0,5

0,5

2

2

2

2

2

2

2

2

<l
2,O

t0
l8
<l
<l
<1

<l
<l
<l

<o,2 <0,3
0,4 0,6
2,0 2,9
3,6 5,1

<o,2 <0,3
<o,2 <0,3
<0,2 <0,3
<0,2 <0,3
<0,2 <0,3
<o,2 <0,3
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