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Kans op kanker bepaald  
bij langdurige blootstelling  
aan ethanol op de werkplek 
   
Ethanol, beter bekend als alcohol, is een kleurloze, heldere vloeistof, die in veel 
productieprocessen wordt gebruikt. Werknemers kunnen ermee in aanraking komen in  
de vorm van damp, die ze dan inademen, of via de huid, bijvoorbeeld bij het 
desinfecteren. Dat kan nadelige gezondheidseffecten hebben. Zo kan ethanol onder 
meer kanker veroorzaken. Daarom stelt de overheid voor ethanol op de werkplek, net 
als voor veel andere stoffen, een maximaal aanvaarde concentratie (MAC-waarde) 
vast. In dat kader heeft de Gezondheidsraad berekend welke concentratie ethanol in de 
lucht samenhangt met een bepaalde kans op overlijden door kanker, na blootstelling 
gedurende een heel arbeidsleven. Dit is de eerste stap op weg naar wettelijke normen 
voor beroepsmatige blootstelling aan ethanol. Het advies wordt vandaag aangeboden 
aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 


Ethanol is momenteel een van de meest gebruikte organische chemicaliën, met een 
brede toepassing in industriële en consumentenproducten. De vloeistof wordt ook 
gebruikt als intermediair bij de productie van andere chemicaliën, als oplosmiddel en 
als desinfecteermiddel.  


Een mogelijk gevolg van langdurige blootstelling aan ethanol op de werkplek is 
kanker. Voor normstelling zijn de meest relevante vormen van kanker borstkanker (bij 
vrouwen) en darmkanker (bij mannen en vrouwen). Ook bij lage blootstellingen bestaat 
daarop een kleine kans. Voor borstkanker kan bovendien geen absoluut veilig niveau 
van blootstelling gegeven worden. Daarom berekent de Gezondheidsraad 
concentratieniveaus in de lucht op de werkplek die horen bij twee vooraf door de 
overheid bepaalde risico’s; 4 extra sterfgevallen door kanker per 1000 of per 100 000 
algemene sterfgevallen na blootstelling gedurende 40 jaar. 


Voor ethanol wordt in die berekening gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens 
over borstkanker door het drinken van ethanol. Daarover is namelijk al veel bekend. De 
gegevens zijn ook geschikt om de risico’s van het inademen van ethanol te bepalen, 
omdat de Gezondheidsraad voor borstkanker uitgaat van een genotoxisch 
werkingsmechanisme. Dat wil zeggen: de schade ontstaat door veranderingen in het 
DNA. In de berekening is verder rekening gehouden met het feit dat ethanol van nature 
voorkomt in ons bloed, dus ook bij mensen die nooit alcohol drinken.  
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Het advies geeft de concentratiesniveaus voor beide risico’s. Echter, het 


concentratieniveau dat samenhangt met het kleinste risico is niet relevant ten opzichte 
van de achtergrond ethanolconcentratie in het bloed. Het concentratieniveau voor het 
andere risico is 1300 milligram per kubieke meter. Deze concentratie hangt samen met 
4 extra sterfgevallen door borstkanker door blootstelling op het werk binnen een totaal 
van 1000 algemene sterfgevallen. Dit  geldt na een blootstelling gedurende een heel 
arbeidsleven (40 jaar). 


Om werknemers te beschermen tegen pieken in de blootstelling gedurende korte 
tijd, adviseert de Gezondheidsraad verder dat op de werkplek – gemiddeld per kwartier 
– niet meer dan 1900 milligram ethanol per kubieke meter lucht voor mag komen. Deze 
bovengrens wordt gesteld om te voorkomen dat werknemers gaan hoesten of last 
krijgen van een droge keel, geïrriteerde ogen of een prikkeling in de neus.  


De berekening van het risico op kanker en het advies voor een maximale 
piekbelasting zal door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
worden voorgelegd aan de Sociaal Economische Raad. Deze zal het ministerie 
adviseren over de haalbaarheid van deze waarden. Op basis van beide adviezen zal het  
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wettelijke grenswaarde voor de 
blootstelling aan ethanol op de werkplek vaststellen. 
 
Het advies, uitgebracht in het Engels, met een Nederlandse samenvatting, is opgesteld 
door de Commissie WGD van de Gezondheidsraad, bestaande uit: 
 
• prof. dr GJ Mulder, toxicoloog; Universiteit Leiden, Leiden; voorzitter • dr RB Beems, toxicologisch 
patholoog; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven • dr LJNGM Bloemen, 
epidemioloog; Exponent Inc, Terneuzen • dr PJ Boogaard, toxicoloog; Shell International BV, Den Haag • 
prof. dr PJ Borm, toxicoloog; Centre of Expertise in Life Sciences, Hogeschool Zuyd, Heerlen • mr JJAM 
Brokamp; Sociaal-Economische Raad, Den Haag; adviseur • prof. dr ir DJJ Heederik, epidemioloog; 
IRAS, Utrecht • dr TM Pal, bedrijfsarts; Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam • dr H 
Roelfzema; ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag; adviseur • prof. dr IMCM 
Rietjens, toxicoloog; Wageningen Universiteit, Wageningen • prof. dr ir T Smid, arbeidshygiënist; KLM 
Arbo Services BV, Schiphol en Vrije Universiteit, Amsterdam • dr GMH Swaen, epidemioloog; Dow 
Benelux NV, Terneuzen • dr RA Woutersen, toxicologisch patholoog; TNO Voeding, Zeist • drs P Wulp, 
bedrijfsarts; Arbeidsinspectie, Groningen • ir TMM Coenen; Gezondheidsraad, Den Haag; secretaris • dr 
JM Rijnkels; Gezondheidsraad, Den Haag; secretaris • dr ASAM van der Burght; Gezondheidsraad, Den 
Haag; secretaris 


De publicatie ‘Ethanol (ethyl alcohol)’, nr 2006/06OSH, is te downloaden vanaf 
www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het Secretariaat van de 
Gezondheidsraad, fax (070) 340 75 23, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke 
inlichtingen verstrekt mevrouw dr ASAM van der Burght, tel. (070) 340 75 20, e-mail, 
A.vander.Burght@gr.nl. 
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Samenvatting


Vraagstelling


Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leidt de 
Commissie WGD van de Gezondheidsraad gezondheidskundige advieswaarden 
af voor stoffen in de lucht waaraan mensen beroepsmatig kunnen worden bloot-
gesteld. Deze aanbevelingen vormen de eerste stap in een drietrapsprocedure die 
moet leiden tot wettelijke grenswaarden, aangeduid als maximaal aanvaarde con-
centraties (MAC-waarden).


In het voorliggende rapport bespreekt de commissie de gevolgen van bloot-
stelling aan ethanol. De conclusies van de commissie zijn gebaseerd op weten-
schappelijke publicaties die vóór januari 2006 zijn verschenen.


Fysische en chemische eigenschappen


Ethanol (CAS-nummer 64-17-5) is een heldere kleurloze vloeistof met een 
karakteristieke geur. De geurdrempel bedraagt ca. 95 mg/m3. Ethanol mengt 
goed met water en organische oplosmiddelen. Het heeft een hoge dampspanning.


Ethanol is momenteel een van de meest gebruikte organische chemicaliën die 
worden toegepast in industriële en consumentenproducten, voornamelijk als 
intermediair bij de productie van andere chemicaliën (waaronder aceetaldehyde, 
ethylacrylaat en ethylchloride) en als oplosmiddel. Daarnaast zit ethanol (‘alco-
hol’) in alcoholische dranken.







14 Ethanol (ethyl alcohol)


Ethanol wordt endogeen in het menselijk lichaam gevormd. De concentratie 
ethanol in het bloed van mensen bedraagt gemiddeld 0.27 mg/l.


Monitoring


Door de Amerikaanse instanties NIOSH* en OSHA** zijn methoden beschreven 
voor het bepalen van de concentratie ethanol in lucht. Deze methoden zijn geba-
seerd op gaschromatografische analyse (GC-FID***).


Een methode voor de bepaling van ethanol in bloed met behulp van GC-FID 
is beschreven door de NIOSH. Voor het bepalen van de concentratie ethanol in 
de uitgeademde lucht zijn diverse aparaten op de markt.


Grenswaarden


De huidige bestuurlijke grenswaarde voor ethanol in de lucht op de werkplek 
bedraagt in Nederland 1000 mg/m3. Ook in Zweden geldt dit als grenswaarde, 
terwijl in Duitsland de zogeheten MAK-waarde**** 960 mg/m3 bedraagt. De 
grenswaarden in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken en de door de Ameri-
can Conference of Industrial and Governmental Hygienists (ACGIH) vastge-
stelde Threshold Limit Value (TLV) bedragen 1900 mg/m3 (1000 ppm).


In Duitsland geldt tevens een STEL-waarde***** van 4800 mg/m3 (2500 
ppm) voor een blootstelling gedurende dertig minuten; met als restrictie dat deze 
maximaal twee keer per werkdag mag voorkomen. Zweden kent een grens-
waarde voor blootstelling gedurende vijftien minuten van 1900 mg/m3 (1000 
ppm). 


Duitsland heeft ethanol geclassificeerd als kankerverwekkende stof in cate-
gorie 5, wat inhoudt dat de genotoxisch-carcinogene activiteit zo laag is dat bij 
de MAK-waarde van 960 mg/m3 geen noemenswaardige bijdrage aan het kan-
kerrisico voor de mens te verwachten is. Voor de reproductietoxische effecten 
geldt een classificatie in groep 2, wat wil zeggen er dat geen reden tot zorg is bij 
de MAK-waarde van 960 mg/m3.


* National Institute for Occupational Safety and Health
** Occupational Safety and Health Administration
*** Gas chromatografie (GC) met een vlamionisatie dectector (FID)
**** Maximale Arbeidsplatzkonzentration 
***** Short Term Exposure Limit
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Kinetiek


Na inademing wordt ethanol voor ongeveer 60 procent door de longen geabsor-
beerd. Blootstelling via de ademhaling aan 1900 mg/m3 ethanol gedurende vier 
uur (bij rust), kan in het bloed tot ethanolconcentraties van ongeveer 2 mg/l lei-
den. Ethanol kan ook via de huid worden opgenomen. Voor het berekenen van de 
interne dosis na huidblootstelling kan voor de snelheid van opname van ethanol 
door de huid een waarde van 0,7 mg per cm2 huid gedurende 1 uur worden 
gehanteerd; Deze waarde zal in het algemeen de werkelijke opnamesnelheid 
overschatten. 


Ethanol wordt na orale opname efficiënt in het lichaam opgenomen (voor 
meer dan 90 procent). De ethanolconcentratie in het bloed wordt door verschei-
dene factoren beïnvloed, waarvan voedselinname en geslacht de belangrijkste 
zijn. Na het drinken van twee alcoholische consumpties (ongeveer 20 gram etha-
nol) kan de ethanolconcentratie in het bloed binnen een uur een maximale 
waarde bereiken van ongeveer 300 mg/l. Daarna neemt de concentratie weer snel 
af; binnen enkele uren is bij mensen de ethanolconcentratie weer op het niveau 
zoals dat normaal in het lichaam voorkomt (endogeen niveau). 


Inhalatoire blootstelling aan 1900 mg/m3 (overeenkomend met ongeveer 11 
gram ethanol per dag*) resulteert dus in een maximale ethanolconcentratie in het 
bloed die 10-100 keer kleiner is dan de bloedconcentraties na het drinken van één 
alcoholische consumptie (bevattend 11 gram ethanol). Veel effecten zijn gerela-
teerd aan de maximale ethanolconcentratie in het bloed; In die gevallen is de 
commissie van mening dat de gezondheidsrisico’s na inhalatoire blootstelling 
aan ethanol zullen worden overschat als wordt uitgegaan van risico’s na con-
sumptie van vergelijkbare hoeveelheden. Voor de genotoxisch carcinogene effec-
ten daarentegen is niet de maximale ethanolconcentratie in het bloed maar de 
totale interne ethanolbelasting** van belang. Zoals hierboven aangegeven geldt 
hiervoor dat de interne ethanolbelasting na het drinken van een alcoholische con-
sumptie vergelijkbaar is met het inademen van 1900 mg/m3 ethanol gedurende 
acht uur. 


De lever is bij de mens het belangrijkste orgaan voor de afbraak van ethanol. 
Dat gebeurt in twee stappen: eerst wordt ethanol omgezet in aceetaldehyde en 
aansluitend wordt azijnzuur gevormd. 


* Uitgaande van 10 m3 ingeademde lucht per achturige werkdag en 60 procent opname door de longen.
** Het begrip ‘interne ethanolbelasting’ kan worden omschreven als het product van de bloed-ethanolconcentratie en 


de tijd dat die ethanolconcentratie in het lichaam aanwezig is (AUC ofwel Area Under the Curve)).
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Effecten


Bij mensen


Wanneer mensen korter dan een uur eenmalig worden blootgesteld aan concen-
traties ethanol kleiner dan 1900 mg/m3 (1000 ppm) ondervinden ze geen irritatie 
in de luchtwegen of andere klachten. Bij blootstelling aan concentraties hoger 
dan 3000 mg/m3 worden klachten als hoesten, droge keel en prikkeling van de 
neus gemeld. Blootstelling aan concentraties van 17 000 mg/m3 en hoger worden 
als onverdraaglijk beschreven. 


Bij hoge concentraties in de lucht is ethanol zeer irriterend voor de ogen. 
Herhaalde blootstelling van de huid aan 95 procent ethanol leidt niet tot huidirri-
tatie, maar kan door ontvetting wel een droge huid veroorzaken. Occlusief con-
tact daarentegen kan tot roodheid en verdikking of verharding van de huid leiden. 
Het kan ook irritatieve contact dermatitis en non-immunologische netelroos ver-
oorzaken. 


De meeste gegevens over de gevolgen voor mensen van langdurige blootstelling 
aan ethanol hebben betrekking op de consumptie van alcoholische dranken. Ver-
scheidene epidemiologische onderzoekers rapporteren dat het verband tussen 
blootstelling aan ethanol en de algemene gezondheidstoestand van een persoon 
een U- of J-vorm lijkt te hebben: bij lage consumptieniveaus is er sprake van een 
gezondheidskundig gunstig effect, zoals een verminderd risico op hart- en vaat-
ziekten, terwijl bij hogere niveaus de gezondheidstoestand achteruit gaat.


De meest kritische effecten na blootstelling aan ethanol betreffen kanker, 
levercirrose, vermindering van de vruchtbaarheid en afwijkingen bij het nage-
slacht. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat bij consumptie van minder dan 
10 tot 12 gram per dag waarschijnlijk geen levercirrhose zal optreden. De Com-
missie Alcohol en zwangerschap van de Gezondheidsraad concludeerde in een 
begin 2005 uitgebracht advies dat bij inname van deze hoeveelheden ethanol er 
wel effecten op de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht kunnen 
optreden; Ook stelde deze commissie dat langdurige blootstelling aan 1 tot 10 
gram ethanol mogelijk effecten kan veroorzaken op de vruchtbaarheid en op de 
ontwikkeling van het nageslacht (onder andere een verhoogde incidentie van 
spontane abortussen, foetale dood, en vroeggeboortes en een verkorte zwanger-
schap). 


Met betrekking tot carcinogeniteit lijken borstkanker en colonkanker het 
meest relevant: onderzoek naar de gevolgen van langdurige consumptie van 
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alcoholhoudende dranken laten een verhoging van het voorkomen van deze vor-
men van kanker zien. Uit een gecombineerde analyse van de gegegevens over 
borstkanker volgt dat een consumptiepatroon van 10 gram ethanol per dag het 
risico op borstkanker met 10 procent verhoogd. Een kwantitatieve schatting van 
het risico op colonkanker door alcoholgebruik is niet beschikbaar. 


Bij proefdieren


De laagste dosis waarbij proefdieren stierven na inademing van ethanol bedroeg 
bij muizen 55 000 mg/m3 (7-uurs-blootstelling) en 25 000 mg/m3 bij ratten (22-
uurs-blootstelling). In één onderzoek gingen ratten na inhalatie van 385 mg/m3 
gedurende 45 minuten gedragsveranderingen vertonen. Na twee dagen blootstel-
ling aan vergelijkbare concentraties trad het effect niet meer op en was kennelijk 
een tolerantie ontwikkeld. 


De laagst gerapporteerde letale dosis bij blootstelling van de huid van konij-
nen bedraagt 20 g per kilogram lichaamsgewicht. Bij konijnen veroorzaakt 
occlusieve blootstelling aan zuivere ethanol milde irritatie van de huid en van de 
ogen.


Uit het schaarse proefdieronderzoek naar de gevolgen van herhaald inade-
menvan ethanol volgt dat hoge luchtconcentraties (resulterend in ethanolconcen-
traties in het bloed van meer dan 1700 mg/l), slechts geringe toxiciteit 
bewerkstelligen.


Na herhaalde orale blootstelling blijkt ethanol bij proefdieren effecten te ver-
oorzaken in alle organen, het meest in de lever. Na toediening van ethanol via 
vloeibaar voedsel gedurende een periode van 30 dagen werden verhoogde con-
centraties van vetzuren en triglyceriden in de lever waargenomen.


Proefdieronderzoek naar de carcinogeniteit van ethanol na langdurige inhala-
toire blootstelling zijn niet beschikbaar. Omdat de opzet van de proefdieronder-
zoekn na langdurige orale blootstelling onvoldoende is, kan de commissie hieruit 
geen conclusies trekken. 


Er is geen overtuigend bewijs dat ethanol genotoxisch is, dat wil zeggen 
schade toebrengt aan het erfelijk materiaal (DNA). Er zijn in enkele genotoxici-
teitstesten echter wel positieve resultaten waargenomen. Omdat aceetaldehyde 
(een metaboliet van ethanol) een genotoxisch carcinogeen is en dit een rol zou 
kunnen spelen bij het ontstaan van kanker na ethanol blootstelling, adviseert de 
Commissie Beoordeling carcinogeniteit van stoffen van de Gezondheidsraad 
ethanol als een genotoxisch carcinogeen te beschouwen. 
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Inhalatoire blootstelling van ratten aan ethanolconcentraties tot 30 400      
mg/m3, resulterend in bloed-ethanolwaarden van ongeveer 500 mg/l, had geen 
effect op de mannelijke vruchtbaarheid. Orale inname van 10 g ethanol per kg 
lichaamsgewicht per dag of meer resulteerde daarentegen bij ratten in een ver-
minderd reproductievermogen, verlaagde testosteronwaarden in het serum, en 
verminderd gewicht en atrofie van de testikels. Bij mannelijke muizen was na 
een orale blootstelling van maximaal 0,6 gram ethanol per kg lichaamsgewicht 
per dag geen verandering in paargedrag en zwangerschapsuitkomst waarneem-
baar. Uit ander onderzoek volgde dat orale inname van hoge doseringen ethanol 
(meer dan 2 gram per kg lichaamsgewicht per dag), geen invloed had op het 
paargedrag van vrouwelijke dieren.


Volgens de Commissie Alcohol en zwangerschap van de Gezondheidsraad 
resulteert inademing van concentraties ethanol tot 38 000 mg/m3 gedurende de 
dracht bij vrouwelijke ratten niet in effecten op het nageslacht. Wel werden er bij 
deze blootstelling, die leidde tot een alcoholconcentratie in het bloed van onge-
veer 2500 mg/l, toxische effecten bij de moederdieren gevonden. Blootstelling 
van mannelijke ratten aan concentraties tot 30 400 mg/m3 resulteerde niet in ver-
anderingen in de nakomelingen. Zowel in ratten als in muizen is de ontwikkeling 
van het nageslacht verstoord na orale toediening van grote hoeveelheden ethanol 
gedurende de dracht, resulterend in bloed-alcoholconcentraties van ongeveer 
2000-6000 mg/l. 


Evaluatie en advies


In dit advies beoordeelt de Commissie WGD de gevolgen van beroepsmatige 
blootsteling aan ethanol. De commissie realiseert zich dat het drinken van alco-
holische dranken een grotere bijdrage zou kunnen leveren aan de dagelijkse etha-
nolblootstelling dan de beroepsmatige blootstelling. Zij houdt hier echter geen 
rekening mee bij de schatting van het risico van beroepsmatige blootstelling 
omdat de commissie zich bij het bepalen van het risico baseert op de ook aanwe-
zige niet-drinkers. 


Gezondheidskundige advieswaarde (gemiddeld over 15 minuten)


De gegevens over de effecten van inhalatoire blootstelling op mensen zijn 
schaars. Op grond van hetgeen wel bekend is, meent de commissie dat kortdu-
rende, eenmalige blootstelling aan ethanolconcentraties gelijk aan of kleiner dan 
1 900 mg/m3 (1000 ppm) gedurende 1 uur, waarschijnlijk geen irritatie van de 
luchtwegen of andere klachten geeft. Bij concentraties groter dan 3000 mg/m3 
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worden klachten als hoesten, droge keel en prikkeling van de neus gemeld. De 
commissie adviseert daarom een advieswaarde van 1900 mg/m3, gedurende 15 
minuten (STEL). 


Gezondheidskundige advieswaarde (gemiddeld over 8 uur)


De commissie beschouwt de verhoogde kans op borstkanker na langdurige bloot-
stelling aan ethanol als het kritische effect. Op advies van de Commissie Beoor-
deling carcinogeniteit van stoffen, concludeert de commissie dat ethanol 
bewezen kankerverwekkend is voor de mens (overeenkomend met EU-categorie 
1) en dat een genotoxisch mechanisme niet kan worden uitgesloten. De         
Commissie WGD leidt daarom voor ethanol concentratieniveaus (HBC-OCRV*) 
af in de lucht die samenhangen met een kans op 4 extra sterfgevallen door kanker 
per 1000 en 4 per 100 000. 


Voor het afleiden van de risicogetallen gaat de commissie uit van onderzoek 
naar borstkanker. De commissie concludeert dat het regelmatig drinken van één 
alcoholische consumptie (ongeveer10 gram ethanol) per dag, de kans op borst-
kanker verhoogt met 7 tot 10 procent. Op basis van het hogere getal (overeenko-
mend met een RR van 1.1) schat de commissie de volgende risicogetallen:
• 4×10-5 gedurende 40 jaar beroepsmatige blootstelling aan 13 mg/m3 
• 4×10-3 gedurende 40 jaar beroepsmatige blootstelling aan 1300 mg/m3.


Ethanol komt echter van nature voor in het bloed, ook bij mensen die nooit alco-
hol consumeren. Dit betekent dat ook deze mensen een interne ethanolbelasting 
hebben. Voor de door het lichaam zelf aangemaakte ethanol varieert een levens-
lange belasting van 8 tot 35 (mg/l)×jaar. De bijdrage tot de ethanolbelasting na 
beroepsmatige blootstelling gedurende 40 jaar aan 13 mg/m3 bedraagt ongeveer 
0,2 (mg/l)×jaar. De commissie is van mening dat deze bijdrage wegvalt binnen 
de endogene ethanolbelasting en de variatie daarin. Dat betekent dat deze bij-
drage het risico op borstkanker niet wezenlijk beïnvloedt. Daarom vindt de com-
missie het niet zinvol een risicogetal te adviseren, dat hoort bij een kans van 4 
extra sterfgevallen door borstkanker per 100 000.


Zoals de commissie reeds hierboven heeft aangegeven is er een kans op 4 
extra sterfgevallen als gevolg van borstkanker per 1000 bij 40 jaar beroepsmatige 
blootstelling aan 1300 mg ethanol per kubieke meter. 


* HBC-OCRV: Health based calculated occupational cancer risk value, ofwel risicogetal.
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Vervolgens heeft de commissie beoordeeld of bij een beroepsmatige blootstelling 
aan 1300 mg/m3, andere effecten dan kanker kunnen optreden bij werknemers. 
De Commissie Alcohol en zwangerschap van de Gezondheidsraad concludeerde 
dat zowel effecten op de ontwikkeling van het nageslacht als effecten op de 
vruchtbaarheid kunnen worden waargenomen na consumptie van 1 tot 10 gram 
per dag. De Commissie Alcohol en zwangerschap geeft in haar advies ook aan 
dat deze effecten niet te relateren zijn aan de eerder genoemde ethanolbelasting 
maar aan de maximale ethanolconcentraties in het bloed. Omdat de maximale 
ethanolconcentraties in bloed na het drinken van 10 gram ethanol 10-100 keer 
hoger ligt dan de bloed ethanol concentratie na inhalatoire blootstelling aan 1300 
mg/m3, is de commissie van mening dat een blootstelling aan 1300 mg/m3 vol-
doende bescherming biedt tegen deze effecten. Andere gezondheidseffecten tre-
den op bij hogere ethanol blootstelling. 


Huidnotatie


De commissie heeft tevens beoordeeld of voor ethanol een huidnotatie nodig is. 
Omdat dermale blootstelling een substantiële bijdrage kan leveren aan de interne 
belasting, stelt de Commissie WGD een huidnotatie voor.


Advies


De Commissie WGD schat dat de ethanolconcentratie in de lucht die samenhangt 
met een kans op 4 extra sterfgevallen door borstkanker per 1000 sterfgevallen 
(4×10-3) bij een beroepsmatige blootstelling gedurende 40 jaar, 1300 mg/m3 
bedraagt. 


Daarnaast beveelt de commissie een advieswaarde voor een kortdurende 
blootstelling van 15 minuten van 1900 mg/m3 (STEL) aan en een huidnotatie.





