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 KWIK  
 

(107: Door mercurium en -verbindingen veroorzaakte ziekten) 
 

Beschrijving van de stof 
Kwik is bij kamertemperatuur en atmosferische druk een zilvergrijs 
vloeibaar metaal dat langzaam verdampt. Er bestaan veel anorganische 
kwikverbindingen, zoals oxiden, sulfaten, chloriden en nitraten. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Metallurgische processen, productie en reparatie van wetenschappelijke 
precisieapparatuur (barometers, thermometers, manometers); elektrische 
en chemische industrie; productie van kwikverbindingen; bereiding van 
medicijnen, amalgaam. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Metallisch kwik 0,05 mg/m3, TGG-15 min. 0,5 mg/m3 
Kwik-alkylverbindingen 0,01 mg/m3, TGG-15 min. 0,02 mg/m3 (H) 
Organische kwikverbindingen 0,01 mg/m3, TGG-15 min. 0,03 mg/m3 (H) 
Anorganische kwikzouten 0,05 mg/m3, TGG-15 min. 0,15 mg/m3 (H) 
 
BEI’s (ACGIH, 1998) 
Totaal anorganisch kwik in urine voor aanvang van de dienst 35 µg/ g 
creatinine 
Totaal kwik in bloed einde werkweek 15 µg/ L 
 
Gezondheidseffecten 
 
A. Lokale gezondheidseffecten 
A.1. Irriterende effecten. 
A.2. Allergische effecten: Allergisch contacteczeem. 
 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
Voor A.1.: Kwikzouten kunnen irritatie van huid en luchtwegen 
veroorzaken. 
Hoge blootstelling kan een bronchiolitis, chemische pneumonitis en acuut 
longoedeem veroorzaken. 
Na acute afwijkingen kunnen irreversibele restverschijnselen in de longen 
optreden. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
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Voor A.2.: Metallisch kwik en zijn zouten kunnen allergische reacties 
veroorzaken. 
Zie de registratie-richtlijn F002, ‘Beroepscontactdermatosen’. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige (sub)acute blootstelling 
aan kwik, aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk 
bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch 
onderzoek: 
• Biologische monitoring; 
• Environmental monitoring. 

B. Systemische gezondheidseffecten 
a. (Sub)acuut) 
B.a.1. Toxische encefalopathie. 

B.a.2. Toxische nefropathie. 
Tubulaire stoornissen. 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Ad B.a.1.: Aanvankelijk cerebellaire verschijnselen met tremoren, ataxie, 
dysarthrie, later een achteruitgang van de hogere cerebrale functies, 
psychische stoornissen, prikkelbaarheid, depressie en karakterveranderingen. 
Ad B.a.2.: Tubulaire stoornissen; verhoogd Retinol Binding Protein (RBP) 
en/of NAG. Hoge blootstelling kan necrose van de niertubuli tot 
gevolg hebben. 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
(subacute) blootstelling aan kwik, aannemelijk op basis van de anamnese 
en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek: 
• Biologische monitoring: 

Richtwaarden waaronder geen (sub)acute effecten verwacht mogen 
worden: 
– kwik in urine > 50 µg/g creatinine; 
– kwik in bloed > 200 µg/L; 

• Monitoring van de lucht op de werkplek: 

Richtwaarde kwikconcentratie in lucht waaronder geen (sub)acute 
effecten verwacht mogen worden: 1mg/m³ 
Minimale blootstellingsduur: Een paar uur tot een paar dagen, 
afhankelijk van de mate van blootstelling. 

Maximale latentietijd: Eén week. 

B. b. Chronisch 
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B.b.1. Toxische encefalopathie. 
B.b.2. Cerebellair syndroom. 
B.b.3. Toxische polyneuropathie. 
B.b.4. Aandoeningen van de mondholte. 
B.b.5. Toxische nefropathie. 
 

Registratie-richtlijn 
a.  Klinisch beeld  
Ad B.b.1.:  Zie (sub)acute effecten. 
Ad B.b.2.:  (i) Intentietremor 
    (ii) Ataxie, dysartrie. 
Ad B.b.3.: (i) Afwijkingen aan sensibele en motorische zenuwen 
    (ii) Acute polyradiculoneuropathie (gelijkend op het Syndroom van 
Guillain-Barré). 
Ad B.b.4.: (i) Stomatitis, lichen ruber planus, excessieve speekselvloed, 
pijnlijk tandvlees 
    (ii) Zweren op de lippen en slijmvliezen van de mond 
    (iii) Donkere kwikzoom langs de gingiva rand, metaalsmaak, 
verlies van gebitselementen. 
Ad B.b.5.: (i) Nefrotisch syndroom 
    (ii) Glomerulonefritis. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatig langdurige of herhaalde 
blootstelling aan kwik, aannemelijk op basis van de anamnese en zo 
mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld met 
arbeidshygiënisch onderzoek:  
• Biologische monitoring: 
Richtwaarden waaronder geen chronische effecten verwacht mogen 
worden:  
– kwik in urine (preshift)  50 µg/g creatinine;  
– kwik in bloed (einde werkweek)  20 µg/l; 

• Monitoring van de lucht op de werkplek: 
Minimale blootstellingsduur: Zes maanden. 
Maximale latentietijd: Eén jaar. 

 


