DE FEITEN HYDRAZINE
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In de EU worden naar schatting 2.1 miljoen werknemers potentieel
blootgesteld aan hydrazine. Blootstelling aan hydrazine bij werknemers
vindt vooral plaats door inslikken, inademen en contact met de huid.
Hydrazine is geclassificeerd als Groep 2A carcinogeen door het IARC,
wat betekent dat het wordt gezien als een waarschijnlijke oorzaak van
kanker bij mensen. Hydrazine kan het risico op long- en colorectale kanker
verhogen met potentiële genotoxiciteit.

Waar komen de risico’s voor

Van symptomen tot ziekte

Blootstelling aan hydrazine door productie of gebruik van
de stof komt voor in de papierindustrie, bandenproductie,
in het leger en in de ruimtevaartindustrie.

De symptomen van acute (kortdurende) blootstelling aan
hoge concentraties van hydrazine bij werknemers kunnen
bestaan uit irritatie aan de ogen, neus en keel, duizeligheid,
hoofdpijn, misselijkheid, longoedeem, toevallen en coma.
Acute blootstelling kan ook de lever, nieren en het centrale
zenuwstelsel beschadigen. De vloeistof is bijtend en
kan na huidcontact dermatitis veroorzaken. Langdurige
blootstelling kan long- of colorectale kanker veroorzaken.

Over de stof
Hydrazine is bij kamertemperatuur een kleurloze
olieachtige vloeistof met een indringende
ammoniakachtige geur. Het is mengbaar met methyl-,
ethyl-, propyl- en butylalcoholen, enigszins mengbaar met
koolwaterstoffen en gehalogeneerde koolwaterstoffen
en onoplosbaar in chloroform en ether. Het wordt
vooral gebruikt als een chemisch tussenproduct voor
de productie van landbouwchemicaliën en chemische
blaasmiddelen, als corrosieremmer, chemicaliën voor
waterbehandeling en raketstuwstof.

Wat je kan doen
Voer continu de juiste blootstellingsmetingen uit, zodat
bekend is wanneer er actie moet worden ondernomen.
Onderzoek of werknemers vroege symptomen
rapporteren. Werknemers moeten zich bewust zijn van de
gevaren van blootstelling aan hydrazine.

De beheersmaatregelen omvatten het gebruik van
ingesloten processen, lokale afzuiging en algemene
ventilatie. Andere aanbevolen maatregelen zijn
het aanbieden van training en informatie over de
risico’s aan werknemers, het continu meten van
chemische concentraties in de lucht, het plaatsen van
oogwasfonteinen en nooddouches, het wassen van
blootgestelde lichaamsdelen aan het einde van de
dienst en het verbieden van eten, drinken of roken
in gebieden waar met chemicaliën wordt gewerkt.
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten bestaan 
uit een adembeschermingsmasker, een veiligheidsbril,
ondoordringbare handschoenen en kleding. Persoonlijke
beschermingsmiddelen mogen alleen als laatste
maatregel worden gebruikt, nadat de mogelijke technische
oplossingen zijn geïntroduceerd.
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