





Mail 28-08-06 lid TC infill:"Kiest TC voor representatieve grasmat? of kiezen we voor een grasmat die dicht in de buurt ligt bij Industox ...." - (Nijmegen)


Hergebruikte


Doel van onderzoek is vaststellen gezondheidsrisico's van instrooirubber. Bedrijfsautobanden behoren ook onderzocht te worden.


pag. 34 Weersomstandigheden tijdens meetdag 0.1 uur zonneschijn.


TC infill dd 22-08-064. Urine Onderzoek"... vraagt of de blootstelling van 2 uur niet wat te kort is om een goede meting te kunnen doen".


In Plan van Aanpak, aangepast naar aanleiding vanleden van de begeleidingscommissieRIVM scan en aanbevelingenOverleg met TNO gezondheidstaan 3 onderdelen, 2. Vaststellen van de gezondheidsrisico's door PAK's via huidcontact van sporters en kinderen met instrooirubber.Tevens staat PvA 3e pag  "De blootstelling wordt berekend voor een aantal scenario's. Hierbij denken we in ieder geval aan jonge kinderen ... 


TC infill 22-08-064. Urineonderzoek... Ziet mogelijkheden om onderzoek bij een voetbalclub in Malden uit te voeren. .. zal met .. contact opnemen over de hier toegepaste rubbergranulaat. Gezien de data tot nu toe bij voorkeur personenautobandengranulaat ...


Hier wordt indruk gewekt dat de monsters verzameld zijn door derden.


De monsters zijn grotendeels individueel verzameld, zonder toezicht en in vriezer thuis vrijwilligers waar deze daags na onderzoek zijn opgehaald








Op 28-08-06 is er een mail gestuurd TC Infill met mededeling dat er nog geen finaal akkoord is gegeven over opzet onderzoek. Discussiepunten1. Onvoldoende duidelijk referentiekader2. Randvoorwaarden vastleggen zoals korte broek, afgestroopte sokken, t-shirt korte mouwen...3. Weerscondities luchtvochtigheid, regenval voorgaande dagen, temperatuur...4. Representatieve grasmat? welk type autobanden, hoe oud ...


Hergebruikt (!)


Industox staat als Uitvoering onderzoek vermeld, auteur dr. J.G.M. van Rooij. Is Uitvoering Industox of heeft Caesar Consulting van dr. JGM van Rooij het AML opdracht gegeven? Caesar heeft klanten Recybem, VACO, Shell Cabot BP ...Is dit bekend?





hergebruikt


Van 1. personenbanden en 2. bedrijfsautobanden




en kinderen?


Per vrijwilliger ca 25 monsters urine verzameld. Is er controle geweest of tijdstip urine correspondeert met etiket


Een van de bestanddelen van Chemodol is oa Paraffinium liquidum. Wat doen de bestanddelen uit Chemodol met opname PAK's?Chemodol is geen bekend middel voor jonge voetballers 




Van de 7 vrijwilligers droegen er 2 shirt met lange mouw en geen van de vrijwilligers had afgestroopte sokken (mail 28-08-06 TC lid).


In mail 28-08-06 is 2 uur als kort aangegeven. Net als weersomstandigheden.Daarbij is tijdstip niet gunstig voor metingen (10:00 uur) 




Is hier enige controle op geweest?


Is gevraagd of de vriezer goed werkend is en is dit gecontroleerd?
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