Maatwerk onnodig
kostbaar
Buiten vastgestelde kaders denken draagt wezenlijk bij
aan het verbeteren van onze veiligheid. In Nederland is
dit echter uitermate moeilijk. Eerste stap om de huidige
praktijk te verbeteren vormt het standaard inschakelen
van het RIVM.
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rekening brengen van de pluimstijging;
4. In rekening brengen van de decompo-
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In de QRA zijn probitfuncties afgeleid
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Conclusie
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daard kaders’ verlaagt de kosten voor het
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lijke stoffen. Onder effecten wordt
verstaan: acute sterfte ten gevolge
van blootstelling aan toxische stoffen,
warmtestraling of overdruk.
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