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Verslag Kennisnetwerk biociden event 

‘Welkom in elkaars wereld’

Veilig en gezond weefsels conserveren – nu en in de toekomst

26 september 2017

De middag begon met een warm welkom door Charles Bodar, afdelingshoofd van het 
Centrum voor Veiligheid van Stoffen en Producten binnen het RIVM, gevolgd door een 
geslaagde introductie door dagvoorzitter Kees Le Blansch.  

Mentimetersessie 1: Kennismaken 

Met behulp van een digitaal vragenspel werd kennis gemaakt. Uit de gegeven 
antwoorden blijkt dat de meerderheid van de aanwezigen (32) gebruikers/toepassers 
zijn in de weefselconservering. Daarnaast is een grote groep aanwezigen betrokken bij 
beleid/toezicht/handhaving of toelating (12). Veruit de meeste aanwezigen zijn 
werkzaam in het medische veld, en werkzaam bij een (academisch) ziekenhuis. De 
aanwezigen schatten zelf in dat ze gemiddeld gezien effectief bijdragen aan gezond en 
veilig weefselconserveren (rapportcijfer 7.1). Ten slotte blijkt dat er een sterke behoefte 
is aan duidelijkheid. Ondanks dat de context niet is aangegeven, is het te verwachten dat 
‘duidelijkheid’ gerelateerd is aan de wetgeving, handhaving, gedogen van gebruik, 
toelatingsvereisten, enzovoort.  
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Groen = Conserveerder/toepasser, Rood = producent/levaranciers/ontwikkelaar, Geel = Beleid/ 
toezicht/handhaving/toelating, Blauw = Kennisinstituut, Paars = Anders. 

 

 
Groen (links) = Balseming/thanatopraxie (humaan), Rood = Medisch (humaan) (onderwijs/ 
onderzoek), Geel = Forensisch onderzoek, Blauw = Diergeneeskunde (onderwijs/onderzoek),  
Paars = Prepareren van dieren, Groen (rechts) = Algemeen/anders. 
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Groen (links) = Universiteit/onderwijs, Rood = (Academisch) ziekenhuis, Geel = Museum,  
Blauw = Overheid/publieke organisatie, Paars = Private onderneming, Groen (rechts) = Branche/ 
belangenorganisatie. 
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Acht werelden – pitches 

Er is niet van alle pitches een powerpoint presentatie, dat komt omdat de organisatie de 
pitchers voorzichtig had gemaand om los van powerpoint te komen...  
U vindt hieronder de beschikbare presentaties en/of verwijzingen naar websites van 
pitchers waar u nogmaals met hun wereld kunt kennismaken. 
 
1. Fix for Life / Dries van Dam – LUMC 
Informatie over Fix for Life vindt u op https://fixforlifeembalming.com/.  
 
2. Pathologie – Philip Kluin– NVVP 

Pitch 2 - Pathologie 
NVVP.pdf  

 
3. Toelatingsautoriteit biociden – Ctgb – Loes van Limbeek-Hoogendijk 
Informatie over toelatingen van biociden en daarmee samenhangende regelgeving is te 
vinden op https://www.ctgb.nl/. 
 
4. Naturalis Biodiversity Center – Ronald de Ruiter 
Ronald's pitch was volledig los van elektronische beelden. Er is daarom geen informatie 
te delen voor dit verslag. Op de website van Naturalis is geen informatie over 
conserveringstechnieken te vinden. 
 
5. Thanatopraxie Rens de Peijper – Paula Swinkels 

Pitch 5 - 
Thanatopraxie Rens d 
 
6. Qleans Quorum Sensing – Jan de Rooy 
Informatie over de quorum sensing technieken die Qlans gebruikt zijn te vinden op 
http://professional.qleans.nl/. 
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7. Faculteit Diergeneeskunde UU – Marion Schmitz & Claudia Wolschrijn 

Pitch 7 - De wereld 
van Diergeneeskunde 
 
8. Postmortale zorg – Heleen van de Tol-Nelisse – Mortuarium Schiphol 
Informatie over het werkveld van Heleen is te vinden op http://curamortuorum.nl/ en 
https://www.facebook.com/CuraMortuOrum/. 
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Beren en oplossingen – steekwoorden 

Wat bevordert gezond en veilig weefsels conserveren? 

Stoffen 
 Stoffen waar je mee werkt. 
 Ideale oplossing is werken zonder toxische stoffen. 
 Concentraties verlagen. 

Aandacht voor veiligheid 
 Bewust werken. 
 Bescherm jezelf 
 Procedures. 
 Preventiemaatregelen/beschermingsmiddelen. 
 Kennis veilig werken delen. 
 Weten wat er bekend is over de stoffen waarmee we werken. 
 Betere protocollen voor formaldehyde  

Wetgeving 
 De biocidenwet moet aangepast worden. 
 Maar: zegt de wet echt wel dat het niet meer mag? 
 Er is een toelating nodig, dan mag het. 

Overig 
 Het bevorderen van innovatie wat betreft de manier van conserveren.  
 Nanotoepassingen mogelijk? 
 Geld. Nodig voor onderzoek. 
 Breder kijken dan PT22, bijvoorbeeld naar conserveringsmiddelen voor 

voeding. 
 Er wordt al goed en veilig gewerkt met formaldehyde houdende producten.  
 

Wat zit veilig en gezond weefsels conserveren in de 
weg? 

Regelgeving 
 Wetgeving  
 Overheid. 
 Kosten toelating. 
 De indeling van de BPR in productgroepen zitten de oplossing in de weg. 
 Kleine markt. 
 De kosten van toelating zijn hoog. 
 Er is geen verdienmodel. 
 Return of investment is te kort/niet haalbaar.  
 Striktere regelgeving. 
 Producenten. 
 Finland zal om ECHA vast te houden vasthouden aan de BPR. 
 De biocidenregelgeving is een melkkoe van de Europese overheid. 
 De wetgeving werkt averechts, want deze houdt innovatie naar veiliger middelen 

tegen. Als je iets op de markt hebt gekregen voor veel geld, ga je niet vervolgens een 
weer voor veel geld de toelating van een veiliger concurrerend product regelen.  

 Er zijn twee verschillende manieren waarop er naar deze middelen gekeken wordt:  
vernietigen (biocide werking) en conserveren (eiwitten stabiliseren). Mensen die in de 
trend van conserveren denken vinden niet dat het een biocide werking heeft.  
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Markt/toelatingen 
 Er is nog nooit een aanvraag gedaan dus het proces van de toelating is nog 

niet op gang gekomen. Zo kan geen ervaring opgebouwd worden. 
 Redenen van geen aanvragen:  geen besef dat het biociden zijn, kosten, 

bedrijven willen niet kennisdelen omdat ze het geheim van de smid niet vrij 
willen geven.  

 Probleem nieuwe producten: gebruikers weten niet wat erin zit en niet 
geregistreerd. Angst is dat het minder goed werkt.  

 Belemmering overstappen op andere middelen door gedrag: omdat mensen 
het wel oké vinden om een gelaatsmasker te dragen. Universitaire wereld 
loopt hier duidelijk op achter. Het zou overigens ideaal zijn als er geen 
maskers meer nodig zijn.  

 Grote concerns krijgen zo een monopolie op bepaalde stoffen en gaan dan 
niet voor andere stoffen een toelating regelen. 

 De gebruiker komt niet aan het woord, de fabrikant moet de eerste stap 
zetten en die doet dit alleen voor grote volumina. Voor deze producten werkt 
dit systeem niet (de markt is te klein om interessant te zijn). 

Stoffen/middelen 
 Voordat alternatieven gebruikt kunnen worden, moet er afstemming 

plaatsvinden met andere instituten wereldwijd. Dit voor het mogelijk 
maken van het uitruilen van preparaten. Geldt in ieder geval voor 
NFI. 

 Er zijn geen toegelaten middelen / we werken met verboden 
middelen. 

 In voedsel en cosmetica mogen bepaalde stoffen wel, waarom dan 
niet als biocide? 

 De huidige grenswaarde voor blootstelling aan formaldehyde is al zo 
laag, hoe kunnen we dáár ooit nog onder? 

 Alternatieven. 
 Alternatieven voor bepaalde toepassingen ontbreken. 

Potentiële blootstelling 
 Beeld van overige blootstelling aan formaldehyde. 
 Arbodienst zou meer moeten toezien. 

Werkwijze/praktijk 
 Gewoonte/bewust zijn. 'Dit doen we al jaren zo'. 
 Weefsels voor fixatie in ziekenhuizen bevatten 4% formaldehyde. 

Moet 3 maanden bewaard kunnen blijven en wordt daarna vernietigd. 
Angst is dat fixatie met andere middelen niet goed genoeg is. Het 
weefsel moet soms later nog een keer bekeken worden en moet dan 
nog goed van kwaliteit zijn. 

 Er is (te) weinig standaardisatie in het gebruik, wat het ook moeilijk 
maakt met één of enkele toelating(en) uit de voeten te kunnen. 

 Verschillende gebruiksvoorschriften. 

Overig 
 Biocidenbeoordeling gaat verder dan alleen veiligheid van de toepasser. 

Bijvoorbeeld omstanders, en risico voor het milieu is ook een onderdeel.  
 In Nederland is lozing op het riool per waterschaps-regio geregeld, dit is 

afhankelijk van de milieuvergunning die is gegeven voor het 
bedrijf/universiteit/school enzovoort. 
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Zorgen 

Regelgeving/markt 
 Dat je ieder mengsel moet aanvragen bij Ctgb. 
 Regelgeving. 
 Over de wetgeving. Verander de wet. 
 De markt is te klein. Remt productontwikkeling. 
 Als de overheid de stekker eruit trekt valt de gezondheidszorg om. 
 Dat de inspectie langs komt en dat voor een aldehyde niet meer gebruikt mag worden. 

Dit is een grote zorg; het zou een hoop onrust wegnemen als duidelijk wordt dat er 
geen inspectie zal plaatsvinden vóórdat de beoordeling van formaldehyde in de EU 
afgerond is.  

 De vraag is of het gedoogbeleid voortgezet kan worden.  

Geld 
 Er is onderzoek nodig. Dat kost geld. 
 Subsidie nodig. Lukt alleen als je een volledig nieuwe ontwikkeling hebt. Niet 

mogelijk dus. 

Stoffen 
 Onduidelijkheid formaldehyde fixatiemiddel of biocide 
 Dat van ene op andere dag leverancier niet meer levert 
 Formaldehyde als carcinogeen, wat betekent dat? 
 Weinig alternatieven voor fomaldehyde. Kiezen uit oude kwaden 

(zinkchloride).  
 Alles is nu geijkt op formaldehyde, bijvoorbeeld kleuring, 

antilichamen, digitalisering pathologie. Dit is een probleem bij 
omschakeling naar formaldehyde-vrije producten 

 Alternatieven blijven toch in de aldehydegroepen zitten. Die wil je ook 
niet.  

Blootstelling 
 In verband met werker exposure: Hoe meet je op de juiste 

manier wat de concentraties formaldehyde in de lucht zijn? 
 Veel factoren die de meting beïnvloeden, bijv. 1) hoeveelheid 

mensen die rondlopen, verstoort afzuiging; 2) type afzuiging, 
van boven (veel foto’s te zien met bovenafzuiging) of 
onderafzuiging (beter omdat het gas zwaar is); 3) rand rond 
de tafel waardoor formaldehyde er niet meteen afstroomt. 

 Neemt de BPR ook de praktijksituatie versus de thuissituatie 
mee? 

Verbod/onmisbaarheid 
 Een eventueel verbod gaat levens kosten, want dan moet de 

diagnostiek buiten Europa plaatsvinden 
 Verbod op formaldehyde is een gevaar voor de volksgezondheid. 

Formaldehyde is noodzakelijk voor het vaststellen van een goede 
diagnose voor patiënten.  

 Pathologie kan niet zonder formaldehyde.  

Overig 
 Je moet een halve chemicus zijn om zelf iets nieuws te bedenken. 
 Hoe gaan we om met studenten en scholieren: ze moeten nog leren omgaan met 

gevaarlijke stoffen. Ze kunnen fouten maken, jonge mensen zijn meer gevoelig. Hoe 
omgaan met zwangerschap en bewust werken met gevaarlijke stoffen? 
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 Moeten we met z'n allen om als er een alternatief is? 
 Alle ziekenhuizen die hun eigen gang gaan is ook geen oplossing 

Kansen & Wie kan hieraan hoe bijdragen? 

Regelgeving/toelating 
 Ik ga een toelating aanvragen. 
 Samenwerken. Samen een toelating aanvragen. 
 Wat levert een toelating me dan op? Je kunt je product dan verkopen, mét toelating. 
 Boodschap naar beleidsmedewerkers. Hopelijk gebeurt er dan wat. 
 Er zou een politieke oplossing moeten komen, bijvoorbeeld een landelijke vrijstelling 

voor niche markten.  
 BPR geeft mogelijkheden voor uitzondering op basis van dringende noodzaak.  
 CMR-stoffen gebruiken alleen als het niet anders kan met de inspanningsverplichting 

om te zoeken naar veiliger stoffen. 
 De overheid zou moeten erkennen dat er een probleem is. En er is een grote impact 

als formaldehyde niet meer gebruikt mag worden. Er kan bijvoorbeeld geen 
diagnostiek meer plaatsvinden op basis van weefselcoupes van patiënten. De overheid 
zou een tijdelijke vrijstelling/ ontheffing  kunnen afgeven voor het gebruik van 
formaldehyde als biocide in PT 22, op basis van het enorme maatschappelijke belang.  

Stoffen 
 Gebruik tot die tijd (tot er een toelating van het Ctgb is) formaline. 
 Zijn er geen andere stoffen die de klus kunnen klaren? 
 Samenwerken om een middel te ontwikkelen en aan te vragen zou veel beter 

zijn. 
 Voor weefselonderzoek moet iedereen tegelijk over op andere stoffen, omdat 

ze een soort ringonderzoek doen voor de beoordeling van de preparaten. Die 
moeten dan op dezelfde manier zijn geconserveerd.  

 Het gebruik van formaldehyde is maar klein er wordt 1,3 ton per jaar 
gebruikt. 

Werkwijze/praktijk 
 Dus nodig: gebruik toegelaten onder strikte condities. Daarmee uit de 

illegaliteit halen. 
 Werken met gesloten systemen en effectieve beheersmaatregelen. 
 Best practices delen, bijvoorbeeld in netwerken. (o.m. over 

maatregelen, meetresultaten, meetmethoden), (te vormen)  
 Standaardisatie bij meten van luchtconcentraties is nodig en wordt 

als een kans gezien. Nu doet iedereen het op een andere manier 
(verschillende type metingen bestaan). Hoe en hoe vaak doe je die 
meting? Zit ook een kostenplaatje aan.  

 Gebruik van gesloten systemen. 
 Biosafe. 
 Werken aan standaardisatie van (bij voorkeur alternatieve) gebruikte 

fixeer/conserveermiddelen. 
 Er is bij toelating van een formaldehyde-houdend product (d.w.z. met 

een carcinogeen/mutageen ingrediënt; in principe niet toegestaan) 
een uitzondering mogelijk bij verwaarloosbare blootstelling en bij 
maatschappelijke onmisbaarheid. Daarbij helpt het dat toepassing 
gebeurt door hoogopgeleide professionals. 

 Er zouden voor verschillende toepassingen van formaldehyde centraal 
gebruiksvoorschriften gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door 
brancheverenigingen. Voorbeelden zijn VSNU, de anatomen-
vereniging, ARBO diensten. De gezondheidsraad wellicht? 
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Innovatie/ontwikkeling 
 Individuele thanatopracteurs zouden best middelen in ontwikkeling willen 

testen om mee te helpen aan de ontwikkeling.  
 Je moet nu met 20 lichamen aantonen dat je product/stof werkt. Dit kan nooit 

betrouwbare resultaten geven omdat al die lichamen teveel verschillen 
(man/vrouw, leeftijd, ziektegeschiedenis). Werkzaamheid aantonen zou met 
stamcellen moeten kunnen, dat zou de toelating een stuk makkelijker 
maken/dan zou er toekomst zijn 

Overig 
 Invriezen is een optie  
 Er zijn meer vragen bijgekomen vandaag! 
 Stimulans:  nu heeft thanatopraxie vanwege nette manier van werken altijd restanten 

formaldehyde (allerlei vaatjes, doekjes, materiaal dat ermee besmet is). Daar willen 
ze vanaf.  

 Misschien kunnen we only for research gebruiken, maar dat helpt ook niet voor 
innovatie. 

 Krachten bundelen als gebruikers, pathologen, ziekenhuizen; zeker nationaal, beter 
Europees, op termijn wellicht mondiaal? 

 
 

Indrukken en meningen 

Ter afsluiting is met behulp van een digitaal vragenspel gevraagd naar de meningen en 
indrukken van de dag. Op de vraag wat het gevoel is bij gezond en veilig weefsel 
conserveren voorafgaand aan en na afloop van het event blijkt dat de meerderheid een 
positief gevoel heeft over gezond en veilig weefsel conserveren. Er kan echter niet 
geconcludeerd worden dat het evenement bijgedragen heeft aan een verbetering van dit 
gevoel. Verder zien de aanwezigen de toekomst voor weefselconservering gemiddeld 
gezien “neutraal” in. Waarbij de meeste aanwezigen gekozen hebben voor “een beetje 
zorgelijk” (21) en “een beetje zonnig” (18).  
Op de vraag 'Waarom zo zonnig?' wordt geantwoord dat dit komt doordat er krachten 
gebundeld worden, samengewerkt kan worden en er bewustzijn moet zijn. Belangrijkste 
reden van zorg is het gebrek aan alternatief (voor formaldehyde), en zorg voor 
gezondheid. Verder is er ook zorg over onduidelijkheid, het samenwerken (hoewel dit 
conflicteert met de vorige vraag) en de Europese regelgeving.  
 
“Samenwerken” en “toelaten” zijn twee steekwoorden die naar voren komen als de 
aanwezigen wordt gevraagd wat er moet gebeuren. Deze bijeenkomst van het 
kennisnetwerk heeft geholpen bij kennis-uitwisselen (rapportcijfer 7,3), kennismaken 
(rapportcijfer 7,4). Het heeft onvoldoende bijgedragen aan een oplossingsrichting 
(rapportcijfer 5).  
 
Tot slot is er het onderstaande meegegeven aan de organisatie:  
 
Tabel 1. Antwoorden op de vraag: “Wat wil u de organisatie meegeven?”  
Wat nu? 
Doorgaan op de ingeslagen weg 
Ik had qua regelgeving wat meer verdieping willen zien, ipv reclamepraatjes 
Het gaat niet om toelaten, maar om veilige werkwijzen. 
Allemaal kennis delen en samen een oplossing zoeken. 
Laat de wetgever duidelijk zijn 
Nuttig, Netwerken, Ideeën en zorgen uitwisselen 
Uitleg over regelgeving lijkt wenselijk 
Hoe gaan we nu verder? 
blijven investeren in veiligheid en gezondheid loont 
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Alle instellingen dezelfde formaldehyde meet methode 
Wie zou de krachten van samenwerking kunnen bundelen om tot concrete oplossing te komen ? 
bij verandering van 1 vd factoren weer samen om de tafel elkaar informeren 
Duidelijkheid is essentieel 
Bewustzijn van veiligheid 
aparte ruimtes voor conversaties, in grote ruimte is onderling overleg moeilijk verstaanbaar 
Producenten hebben een verantwoordelijkheid 
Samenwerken en kennis blijven uitwisselen 
Besef dat er geen oplossing voor een prikkie is 
Goede scholing 
Wetgeving streeft doel voorbij 
Stimuleren van onderzoek naar alternatieven. 
Kennisnetwerk opzetten 
Gecontroleerd gebruik van formaline 
Tijdens pitches was verstaanbaarheid niet optimaal door teveel sprekende mensen te dicht bij 
elkaar 
Binnen samenwerking werken aan aanvraag en toelating 
Dank voor het organiseren van deze bijeenkomst. Goed om alle betrokkenen rond de tafel te 
hebben. Hoe nu verder? 
Gecontroleerd gebruik van formaline toestaan 
www.ctgb.nl 
Meer onderzoek nodig naar alternatieven voor formaldehyde. 
Snel de RIVM inventarisatie formaldehyde afronden !  
Producenten als Dodge en Hygeco bewerken tot het doen van een toelatingsaanvraag 
Beter nastreven veilig werken met formaldehyde 
Hele geslaagde middag. Geeft vertrouwen voor een zonnige toekomst 
Bal ligt bij de gebruikers: ga in gesprek met je leveranciers! 
De wetgeving is duidelijk 
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Korte, ongeplande slotdiscussie 

In het afsluitende gesprek blijkt behoefte aan een vervolg op deze bijeenkomst.  
Enkele quotes:  

 Organiseer over 1 of 2 jaar nog eens een middag, geef daar de state of play vanuit 
regelgeving/Ctgb, aanspreekpunt van industrie en gebruikers.  

 Platform Biociden wordt genoemd als aanspreekpunt voor de industrie.  
 De producenten komen niet in beweging. Die dus in beweging zien te krijgen.  
 De overheid heeft een moet de problematiek erkennen, en we moeten zoeken naar 

oplossingen.  
 Er is een aanspreekpunt per sector nodig. Je hebt een grote groep nodig met een 

gemeenschappelijk belang.  
 Organiseer een werkgroep/overleggroep. De koppen moeten bij elkaar! 





De wereld van UU Diergeneeskunde 


• Enige opleiding tot dierenarts in NL 
• Unieke combinatie van Onderwijs, 


Onderzoek en patiëntenzorg 
• Klinieken / patiëntenzorg 


Gezelschapsdieren, Paard, 
Landbouwhuisdieren 


• Voordat je daar aan toe bent, zijn er 
de basisvakken: Biochemie, 
Celbiologie, Infectieziekten en 
Immunologie, diverse 
maatschappelijke vakken 
(epidemiologie, dierenwelzijn), 
Pathologie, Anatomie en Fysiologie 
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• Formaline toepassing PT22: Balseming van 
anatomische preparaten: van muis, konijn, koe 
tot paard en hun organen ten behoeve van 
onderwijs en onderzoek. 
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Onderzoek / diagnostiek 













• Formaline toegepast voor fixeren van 
materiaal tbv pathologisch (histologisch) 
onderzoek ten behoeve van onderzoek en 
patiëntenzorg (diagnostiek). 
 is dat PT22? 
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Formaline toepassing PT22 
• Toepassing is al heel 


oud voor het 
conserveren van 
weefsels/dieren/parasi
eten  zie de diverse 
musea en in onze eigen 
DGK collectie 
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Formaline toepassingen PT02/PT03 


• Desinfectie van pluimvee en varkens stallen bij 
specifieke besmettingen (o.a. Salmonella) 


• Ruimtedesinfectie van laboratoria 
(uitzonderlijke besmettingsgevallen) 


• Bestrijden van klauwaandoeningen bij 
runderen (verzamelnaam bacteriële infecties) 
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Veilig werken met formaline 
• Gekwalificeerde medewerkers (bewust van de risico’s) 
• Verlagen van hoeveelheden (in liters en in concentratie) vlgsn ALARA: 
 - 2% ipv van 4% voor anatomie 
 - beperken van aantal preparaten 
 - spoelen van preparaten voordat studenten ermee aan de gang gaan  
 - Zo klein mogelijk monsterpotjes (laten) gebruiken (sturen op 
 juiste potjes gebruiken door inzendende dierenartsen) 
 - monstername veilig = zonder blootstelling (Biopsafe) 
• werkzaamheden en opslag in dedicated ruimtes 
• Onder afzuiging: zuurkasten, afgezogen kasten, puntafzuiging, uitsnijtafel 
• Gebruik van pbm’s 
• Ruimte desinfectie: gekwalificeerd personeel + voldoende pbm’s + geen 


toegang anderen 
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Veilig werken: onder 
afzuiging 







Blootstelling beheersen = (blijven) 
monitoren  


Gedurende  jaren bezig met verminderen van 
blootstellingsrisico aan formaline door: 
• Monitoring van processen en  
• passende maatregelen uitvoeren 
• Investeren in nieuwe technieken  
• en investeren in nieuwe methodieken (formaline 


release agents) 
• Investeren in mensen: bewustwording voor eigen 


veiligheid en collega’s 
• blijven verbeteren = blijven monitoren 
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Blootstelling is beheerst 


• Periodieke monitoring laat zien dat we bij de 
processen het blootstellingsrisico beheersen: 
onder de grenswaarde 


• Jarenlange investering en steeds verder 
verfijnen van maatregelen 


• Nieuwe maatregelen en methodieken testen 
en monitoren of beoogde winst waar is 
gemaakt 
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monitoring 
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Monitoring 
formaline 
blootstelling bij 
monsters in 
opslag (en 
tijdens 
handelingen) 







Heden & Toekomst  
• Vervanging door plastinatie. Hier nog ontwikkeling nodig voor soepele, 


beweegbare objecten. 
• Vervanging door donor dieren 
• Vervanging door andere methodieken? Zijn/worden deze wel toegestaan? 
• Nieuwe maatregelen en methodieken vragen nog om veel investeringen 


(tijd/geld) om de oude methode betrouwbaar en vergelijkbaar te kunnen 
vervangen. Wat te doen met de oude en nog steeds waardevolle 
(museale) collecties. 


• bijvoorbeeld in de diagnostiek weten we nu precies wat we moeten doen 
om een ziektebeeld te herkennen => andere methode geeft mogelijk 
ander beeld en kenmerken zichtbaar. 


• Bijvoorbeeld anatomie: we weten nu hoe lang het materiaal goed blijft en 
dus inzetbaar voor onderwijs. Bij toepassen andere methodiek moet dit 
worden onderzocht = tijd. Indien korter bruikbaar => bron van materiaal 
eerder aanspreken 
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Voor meer informatie over deze presentatie: 
 
Marion Schmitz 
• M.g.j.schmitz@uu.nl 
• Arbo&Milieucoördinator / BVF,  Faculteitsbureau afd. AMH&F 


 
Dr. Claudia Wolschrijn 
• C.f.wolschrijn@uu.nl 
• Universitair Hoofddocent departement Pathobiologie, afd. Anatomie & 


Fysiologie 
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tijd meting situatie resultaat meting


93 min vloeistof opslag in auto met gesloten 1‐literflessen 0,06 mg/m3


15 min tijdens holtevloeistof injectie 0,19 mg/m3


15 min tijdens holtevloeistof injectie 0,12 mg/m3


15 min tijdens balseming in geventileerde ruimte 0,04 mg/m3


30 min tijdens injectie arteriële vloeistof 0,14 mg/m3


90 min tijdens balseming in niet geventileerde ruimte 0,17 mg/m3


15 min tijdens aanmaken arteriële vloeistof 0,08 mg/m3


tijd meting situatie resultaat meting


120 min Tijdens de volledige thanatopraxie behandeling 0,02 mg/m3


117 min Tijdens de volledige thanatopraxie behandeling 0,02 mg/m3


15 min tijdens aanmaken arteriële vloeistof 0,001 mg/m3


15 min Tijdens ontluchten abdomen na injecteren holtevloeistof 0,05 mg/m3


15 min Tijdens ontluchten abdomen na injecteren holtevloeistof 0,07 mg/m3


15 min
tijdens balseming met meetinstrument bij hoofd balsemer 


geplaatst
0,04 mg/m3


15 min
tijdens balseming met meetinstrument bij hoofd balsemer


geplaatst
0,04 mg/m3


Formaldehyde damp rond de thanatopracteur


Metingen verricht door Radboud UMC


Metingen verricht door Toxilabo


De maximale TGG 8 uur is 0,15mg/m3 formaldehyde. 
De grenswaarde TGG 15 minuten is 0,5mg/m3 formaldehyde.







Werkzame stof Voordelen Nadelen


Formaldehyde


‐ Goed resultaat in elke situatie 


(ziekte; koorts; medicijnen; vocht; 


etc)


‐ Goed resultaat voor langere tijd 


(10 dagen voor thanatopraxie; 


jaren voor balseming voor de 


wetenschap)


‐ Goede flexibiliteit van lichaam na 


thanatopraxie


‐ Relatief makkelijk in gebruik


‐ Goedkoop


‐ Carcinogeen


Bronopol


‐ Niet toxisch bij gebruik


‐ Goed resultaat voor korte tijd (tot 


3 dagen) in normale situaties 


(normaal postuur; geen 


medicijnen; geen 


vochtproblemen; etc)


‐ Goede flexibiliteit van lichaam na 


thanatopraxie


‐ Zeer kortdurende werking


‐ Niet geschikt voor 


balsemen voor de 


wetenschap


‐ Onvoldoende werkzaam in 


afwijkende situaties


‐ Werkt alleen op bacteriën


Povidonjood Geen gegevens


‐ Onvoldoende werkzaam in 


alle situaties


‐ Door hoge viscositeit 


onvoldoende distributie 


door lichaam mogelijk


‐ Werkt alleen op bacteriën


Benzalkoniumchloride Geen gegevens ‐ Werkt alleen op bacteriën


Voor‐ en nadelen van werkzame stoffen op een rij







Aanbevelingen


- Gebruik gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming in de vorm van


gelaatsmaskers gedurende de hele thanatopraxie behandeling.


- Gebruik handschoenen die geschikt zijn om formaldehyde tegen te houden.


- Gebruik beschermende schorten die het hele lichaam bedekken van de


thanatopracteur (eventueel armstukken).


- Gebruik beschermende schoenen waar formaldehyde niet in door kan dringen


(eventueel overschoenen).


- Verplicht de thanatopracteur om het medisch afval (bloed; lichaamseigen


vloeistoffen; etc) en resten balsemvloeistoffen op te slaan in WiVa‐vaten en


professioneel af te laten voeren.


- Verbied de thanatopraxie behandelingen in


thuissituaties uit te voeren.


- Verplicht de thanatopracteur om her‐ en bijscholing


te volgen om zo op de hoogte te zijn en blijven van


wetgeving, ontwikkelingen, gevaren en


behandelmethoden.





		beeldmateriaal Paula_1

		beeldmateriaal Paula_2










HUISARTS OPERATIEKAMER 


PATHOLOGIE 


ZBC KLEINE INGREPEN 


OBDUCTIE 
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UMCG 35.000 T nrs en  
25.500 liter 4% formaldehyde / jr 


 
 
 


In Nederland 1.457.731 T nrs:  
 


Ongeveer 1.100.000 liter  
4% formaldehyde/ jr 







(Inter)nationaal:  
Alles geijkt op 4% PBS gebufferde formaldehyde 


(incl. analyse van eiwitten, DNA , RNA) 
& 


Consultatie - Revisie 
Interlab vergelijkingen 


Research 







• The pathologists diagnosis of a variety of diseases, including  cancer, is 
based on the recognition of characteristic microscopic findings in formalin-
fixed tissue.  


• Moreover, criteria for the evaluation of diagnostic, prognostic and 
predictive biomarkers have been progressively developed along many 
years also in reference to formalin-fixed tissue.  


• Validation of other fixatives putatively able to replace the crucial role of 
formalin in patients’ care will require a number of years.  


• Consequently, the health care sector must be explicitly exempted from a 
formalin ban that would result in multiple diagnostic errors and serious 
harm to countless European patients.  


• Health care facilities must implement appropriate measures for keeping 
formalin exposure of their personnel within safe limits 


Union Européenne des 


Médecins Spécialistes  







Hoe verder 1? 


 


• Pathologie labs:  


 


  


 


• OK’s met grote 


preparaten (formaline-


vrij vacuüm systeem en 


gekoelde opslag tot 72 


uur): 







Hoe verder 2? 


 


• Andere intramurale afnames, huisartsen, 


ZBC’s: gesloten formaline systemen (nog te 


weinig bekend) 
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Maatregelen 


Formaline-loos werken 


• Komende jaren onmogelijk 


• Vereist wereldwijde coördinatie 


Met formaline werken 


• Beperk hoeveelheid locaties (optimale 
condities, instructies en controles)  


• Soms uitgestelde fixatie mogelijk (OK’s) 


• Werk met gesloten systemen 





