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FORMALDEHYDE
FORMALINE

EN DE BIOCIDE WET

FORMALDEHYDE,  WHAT ELSE?

Erik Bleuel
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INHOUD

• Formaldehyde chemie

• Formaldehyde en kanker

• Grenswaarden

• Biocidewet

• Alternatieven

• Hoe nu verder?



FORMALDEHYDE AL 125 JAAR EEN FIXATIEF

• De fixerende werking van formaldehyde werd beschreven door Blum (BLUM, J. 

Formol als Konsevierungsfliissigkeiten. Zool. Anz. 16, 450 - 452, 1893) en 

toegepast als een fixatief met betere eigenschappen dan ethanol. De invoering 

van formaldehyde fixatie wordt meestal toegeschreven aan F. Blum, maar volgens 

Langeron, is het vermogen van formaldehyde om weefsel binnen te dringen en 

te coaguleren (fixeren) voor het eerst gemeld door Trillat in 1892 (origineel is 

niet meer beschikbaar)
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FORMALDEHYDE EN KANKER

• Door het IARC is formaldehyde als kankerverwekkend bij mensen (klasse 1b IARC) 

beoordeeld (Nasopharyngeal carcinoma)

• Resultaten van beoordelingen van het IARC, als toonaangevende WHO-instelling 

worden in de regel opgenomen in landelijke regelgeving

Bron: www.iarc.fr Press release 15-06-2004



FORMALDEHYDE EN KANKER

……………. Als gevolg hiervan treedt alleen bij hoge concentraties cel en weefsel schade 

op met tumoren als resultaat. Dit betekent ook dat formaldehyde bij blootstellingen die 

niet leiden tot weefselschade niet als een volledig carcinogeen werkt. 



GRENSWAARDEN

• Methanol 520 mg/m3 TGG15 minuten*- 133 mg/m3 TGG 8 uur

• Formaldehyde 0,5 mg/m3 TGG15 minuten - 0,15 mg/m3  TGG 8 uur

• Mierenzuur 5 mg/m3  TGG 15 minuten (geen gevalideerde meetmethode beschikbaar)

• Ethanol 1900 mg/m3 TGG 15 minuten - 260 mg/m3  TGG 8 uur

• TGG - tijd gewogen gemiddelde

Grenswaarden S.E.R.

* Grenswaarden Gezondheidsraad



GRENSWAARDEN

• Samenvattend is de Commissie WGD (Werkgroep van Deskundigen) van mening dat 

de voorgestelde advieswaarde (0.15 mg/m 3, bij een achturige werkdag) op basis van 

het voorkomen van irritatie, laag genoeg is om werknemers ook te beschermen tegen 

schade aan het neus en ademhalingsepitheel en daarmee samenhangend tegen het 

risico op neustumoren. 

• Tevens is de Commissie WGD van mening dat de humane studies naar de gevolgen 

van kortdurende blootstelling aan formaldehyde bevestigen dat bij concentraties van 

1-1.2 mg/m3 nog (lichte) irritatie van de ogen kan optreden. Daarom adviseert de 

Commissie WGD een advieswaarde van 0.5 mg/m3 , gedurende 15 minuten (STEL).  

https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/0302oshr.pdf



SAMENVATTING FORMALDEHYDE

• Formaldehyde is volledig afbreekbaar 

• Lage grenswaarden voor formaldehyde is in verband met irritatie ogen en neus

• https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/0302oshr.pdf

• Bij een lage concentratie is formaldehyde niet kankerverwekkend

• Maar formaldehyde valt (toch) onder de carcinogene stoffen



EN

• Elk pathologielaboratorium gebruikt formaldehyde als standaard fixatief

• (bijna) Alle onderzoeken zijn gebaseerd op formaldehyde gefixeerd weefsel

• Het is de standaard in de pathologie



BIOCIDE WET
&

FORMALDEHYDE (& ANDERE FIXATIEVEN)



WAT IS EEN BIOCIDE

• Bio (voorvoegsel)

• Leven

• -cide (Achtervoegsel)

• vernietiging van

• middel dat het door het grondwoord genoemde doodt

• Een biocide is een stof die organismen doodt



BIOCIDEWET ARTIKEL 2

• Biociden mogen niet op de markt worden aangeboden, noch worden gebruikt, 

tenzij overeenkomstig deze verordening een toelating is verleend.



BIOCIDEWET ARTIKEL 12

• Werkzame stoffen met het ongunstigste risicoprofiel mogen niet te worden 

goedgekeurd voor gebruik in biociden, tenzij in specifieke situaties

• Situaties waarin goedkeuring gerechtvaardigd is omwille van het 

verwaarloosbare risico van blootstelling aan de stof

• of omdat een eventuele niet-goedkeuring onevenredig grote negatieve 

gevolgen zou hebben voor de samenleving

• Ook moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van 

geschikte en toereikende alternatieve stoffen of technologieën



ARTIKEL 14

• Werkzame stoffen kunnen op grond van hun intrinsieke gevaarlijke 

eigenschappen worden aangemerkt als in aanmerking komend voor 

vervanging.  Binnen 7 jaar.



BIOCIDEWET ARTIKEL 48

• De lidstaten kunnen toestaan dat voor beperkte tijd op de markt 

biociden worden aangeboden die niet aan de voorschriften van deze 

verordening voldoen

• Een toelatingsautoriteit kan via artikel 48 van de verordening 

gebruik of verkoop van een biocide beperken of verbieden vanwege 

een mogelijk, ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of 

milieu



DE EUROPESE REGELGEVING ONDERSCHEIDT 22 
PRODUCTTYPES (PT) VAN BIOCIDEN, 

ONDERVERDEELD IN VIER HOOFDGROEPEN.
Ontsmettingsmiddelen en 

algemene biociden

• PT 1: biociden voor menselijke 

hygiëne

• PT 2: Desinfecteermiddelen en 

algiciden die niet rechtstreeks 

op mens of dier worden gebruikt

• PT 3: biociden voor veterinaire 

hygiënedoeleinden

• PT 4: ontsmettingsmiddelen voor 

gebruik in de sector voeding en 

diervoeders

• PT 5: Drinkwater Producten voor 

het desinfecteren van drinkwater 

(voor mens en dier).

Conserveringsmiddelen

• PT 6: Conserveermiddelen voor 

producten tijdens opslag

• PT 7: filmconserveringsmiddelen

• PT 8: 

houtconserveringsmiddelen

• PT 9: conserveringsmiddelen 

voor vezels, leer, rubber en 

gepolymeriseerde materialen

• PT 10: conserveringsmiddelen 

voor bouwmaterialen

• PT 11: conserveringsmiddelen 

voor vloeistofkoelings- en 

verwerkingssystemen

• PT 12: slijmbestrijdingsmiddelen

• PT 13: Vloeibare 

conserveringsmiddelen voor 

bewerking en versnijden

Plaagbestrijding

• PT 14: rodenticiden (voor de 

bestrijding van muizen, ratten en 

andere knaagdieren)

• PT 15: aviciden (voor de 

bestrijding van vogels)

• PT 16: Mollusciciden, vermiciden

en producten om andere 

ongewervelde dieren te 

bestrijden (voor de bestrijding 

van weekdieren en wormen)

• PT 17: pisciciden (voor de 

bestrijding van vis)

• PT 18: insecticiden, acariciden 

en producten voor de bestrijding 

van andere geleedpotigen

• PT 19: Afweermiddelen en 

lokstoffen

Andere biociden

• PT 20: Bestrijding van andere 

gewervelde dieren

• PT 21: Aangroeiwerende

middelen

• PT 22: 

vloeistoffen voor 

balsemen en 

opzetten



PT 22

• Productsoort  22:   Vloeistoffen  voor  balsemen  en  opzetten

• Producten  voor  het  desinfecteren  en  conserveren  van  dode  mensen  of  

dieren,  of  delen  daarvan.



PT 22
• Voor Formaldehyde zijn er twee middelen toegelaten

• Echter Formaldehyde 37% Brenntag voor PT 03 

• En SYN-formaline voor PT 03 en PT 02

• En de pathologie heeft voor weefselfixatie goedkeuring nodig voor PT 22

Naam middel Toelatingsnummer Datum ondertekening Expiratiedatum

Formaldehyde 37% Brenntag 13523 12-1-2018 1-11-2021

SYN-Formaline 37% 13525 22-4-2016 1-11-2021

Bron: https://www.ctgb.nl/biociden

https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12362&category=Biocide
https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12345&category=Biocide


ER IS HOOP
Sub stance Name EC Number CAS Number Type Legal Act Date of 

Approval

Expiry

Date

Evaluating

Competent 

Authority

Approval Status Data Related

Authorised

Products

Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 2 - Disinfectants and algaecides not intended for 

direct application to humans or animals

DE Under review

Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 3 - Veterinary hygiene DE Under review

Formaldehyde 200-001-8 50-00-0 22 - Embalming and taxidermist fluids DE Under review



FORMALDEHYDE NOG TOEGESTAAN ONDANKS 
NIEUWE CLASSIFICATIE

• Per 1 januari 2016 is de nieuwe classificatie van carcinogeen 1B van formaldehyde officieel van 

kracht. Deze zware classificatie heeft vergaande consequenties. Middelen op basis van een stof 

met deze classificatie mogen namelijk niet op de EU markt worden toegelaten tenzij het middel 

een groot maatschappelijk belang dient (zoals voor de volksgezondheid of dierenwelzijn) of dat 

de blootstelling naar mens en milieu verwaarloosbaar is. Er zijn nu biociden op basis van 

formaldehyde door het Ctgb toegelaten en deze middelen zijn veilig te gebruiken voor 

professionele toepassers conform de huidige voorwaarden, ook na 1 januari 2016.

• Indien er voldoende alternatieven beschikbaar zijn, zal het Ctgb in principe de toegelaten 

middelen met formaldehyde niet toelaten tot de markt.

• Biociden op basis van formaldehyde worden naar verwachting vanaf 2018  opnieuw beoordeeld.

Nieuwsbericht  02-10-2015, www.ctgb.nl



RAPPORT RIVM
EERSTE INVENTARISATIE ALTERNATIEVEN
VOOR BIOCIDEN MET FORMALDEHYDE OF

FORMALDEHYDE RELEASERS

• Conclusie (voor PT 22)

• Samenvattend is de conclusie dat er voor de conservering van 

weefsels onderzoek naar alternatieve methoden en stoffen plaats 

vindt. Het lijkt erop dat er goede alternatieven zijn. Deze middelen 

hebben geen toelating onder de biocidenverordening. De 

geschiktheid van een alternatief is afhankelijk van het type weefsel 

en het doel van de fixatie.

Bron: RIVM



ALTERNATIEVEN

WELKE?



ALTERNATIEVEN FIXERENDE STOFFEN?

• Aceton (Dehydrerend), Carcinogeen onvoldoende gegevens bekend(categorie 3)

• Azijnzuur (Dehydrerend) 

• Ethanol (Precipiterend, dehydrerend) de Commissie Beoordeling carcinogeniteit van stoffen van de 

Gezondheidsraad beschouwd ethanol als een genotoxisch carcinogeen

• Formaldehyde (cross-linking) Carcinogeen

• Glutaaraldehyde (cross-linking) Carcinogeniteit niet geclasificeerd

• Kalium-dichromaat (zoutvorming) carcinogeen

• Kwikchloride (Precipiterend) Carcinogeen 

• Methanol (Dehydrerend, Precipiterend) Carcinogeen

• Osmium tetroxide (zoutvorming, cross-linking) Carcinogeen

• Polyethyleenglycol PEG

• Picrinezuur (Precipiterend) explosief, mogelijk Carcinogeen (categorie 3)

• Trichloorazijnzuur (precipiterend) verdacht mutageen, carcinogeen, onvoldoende gegevens bekend 

Categorie 3)



VIER KEER EEN ANDER FIXATIE METHODE

Gebufferde formaline Vriescoupe

Magnetron Azijnzure methanol

Nier coupe H.E. 40X 



VIER KEER EEN ANDER FIXATIE METHODE

Gebufferde formaline Bouïn

Hollande B5 Sublimaat formaline

CD 34 

(Bloedvat marker)



EEN ANDER FIXATIEF
• Een andere structuur en kleur van gefixeerd weefsel

• Een andere manier van uitsnijden 

• Een andere mate van krimp (grote van een tumor? T.N.M. classificatie)

• Een andere manier van kleuren  zowel histo-chemisch,  als immunologisch, als 

moleculair

• Alle technieken zijn gebaseerd op formaldehyde fixatie

• Veel antilichamen zijn gebaseerd op formaldehyde gefixeerde epitopen

• Een andere manier van diagnostiek

• Vrijwel alle literatuur moet worden herzien

• En dan voor elk fixatief, elk weefsel, elke tumor en elk laboratorium



• Als elk laboratorium zijn eigen fixatieven gaat gebruiken is het (bijna) 

niet meer mogelijk om weefsels, paraffineblokjes en coupes door andere 

laboratoria te laten beoordelen en /of te kleuren

• Externe kwaliteitsbeoordeling (rondzendingen) zijn niet meer mogelijk

• En wat doen we met onze archieven?

• Alles is formaline gefixeerd ……..

EEN ANDER FIXATIEF



EN…….

• Elk fixatief is een biocide en elke biocide moet een biocide verordening 

hebben

• En elk fixatief heeft een andere manier van fixeren 

• Dus…………..

• Landelijk, beter wereldwijd, afspreken welk fixatief we gaan gebruiken



O JA………

• De kant en klare potjes met fixatief vallen ook onder de biocide wet

• Dus ook de potjes met fixatief voor het versturen van cytologisch 

materiaal

• Ook de fixatieven zonder formaldehyde, ethanol of andere 

carcinogene stof vallen onder de biocide wet

• Producent, leverancier en gebruiker moeten een verordening 

hebben



HOE NU VERDER??

Frankrijk zet in op een totaal verbod formaldehyde

• En wij?

• Op goed georganiseerde wijze een alternatief zoeken / uittesten?

• Landelijk / wereldwijd overeenstemming zie te krijgen over het te 

gebruiken alternatief? 

• Firma’s aanzetten tot goedkeuring formaldehyde?

• Laboratoria aanvraag indienen voor gebruik formaldehyde?

• En wie neemt hierin dan het voortouw? Ziekenhuizen, NVVP, VAP, …….?



• Naar aanleiding van de herclassificatie van formaldehyde met betrekking tot 

carcinogeniciteit en het hiermee dreigende verbod voor toepassing in de 

pathologie in 2016 heeft de European Society of Pathology (ESP) een Position

paper on formalin banning in Europe in 2016  opgesteld.

• Niet alleen de pathologie motiveren om formaldehyde te mogen gebruiken, maar 

ook andere disciplines in de gezondheidzorg 

• Maak inzichtelijke wat de gevolgen zijn als formaldehyde wordt verboden

• en het meest gevoelige punt (voor de politiek), wat gaat een verbod kosten?

HOE NU VERDER??



ZIJN ER NOG VRAGEN?

OF NOG BETER, WIE HEEFT DE ANTWOORDEN?

Dank u voor uw aandacht

Erik Bleuel



FORMALDEHYDE

• Algemene gegevens 

• CAS nr: 50-00-0 

• EU-etikettering: R-zinnen: 23/24/25-34-40-43 

• S-zinnen: (1/2)-26-36/37/39-45-51 

• Wettelijke grenswaarde TGG 8 uur: 0,15 mg/m3

• Wettelijke grenswaarde TGG 15 min: 0,5 mg/m3

• Omrekenfactor: 1 mg/m3 = 0,800 ppm bij 20°C en 1013 mbar.  

• Dus 0,15 mg/m3 = 0,12 ppm; 0,5 mg/m3 = 0,4 ppm. 


