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Disclosure belangen sprekers 

Teake Pal en Frederieke Schaafsma werken beiden in opdracht 
van IKA-Ned.

Zij verrichten individuele causaliteitsbeoordelingen die in 
opdracht van het ABP, Ned Train en de gemeente Tilburg door 
IKA-Ned worden uitgevoerd in het kader van de chroom VI 
problematiek.



Chroom VI bij Defensie
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Chroom VI Tilburg
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Inhoud

Wat is chroom VI?
Welke aandoeningen door Chroom VI?
Welke vragen leven er bij betrokkenen? 
Wat hebben we gedaan?
‘Lessons learned’



Wat is chroom VI?
De naam chroom komt van het oud griekse
χρῶμα,
chrōma, dat kleur betekent. 

Chroom is een metaal ( Cr atoomnummer 24). 
De meest voorkomende vormen zijn Chroom-0, 
Chroom-3 of Chroom-6.

Chroom-6 komt alleen voor als verbinding bijv. 
met zuurstof als chroom (VI)oxide (CrO3), 
chromaat (CrO4

2-), of dichromaat (Cr2O7
2-)

Chroom 6 in pigmenten, anti-corrosie coating, 
RVS, houtconservering, leer



Werkzaamheden met kans op 
blootstelling aan chroom VI

Verchromen
RVS lassen
Chroompigment productie
Coaten
Bewerken chroomhoudende coating

Schuren, branden, slijpen
Werken met cement
Leerlooien



Casus
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Casus 1

Metaalbewerker 54 jaar heeft tot zijn 52e ste gewerkt als 
lasser met RVS materiaal bij andere werkgever. 
Vraagt om medisch onderzoek vanwege zorgen om chroom VI. 
Hij wil weten of er nog teveel chroom in zijn lichaam zit.

Heeft het zin om meneer een urinetest aan te bieden?
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Hoe komt chroom VI het lichaam binnen?

Via inademing
Damp en stofdeeltjes
Hoe kleiner de deeltjes…

Via inslikken
Finger- shunt/hygiene
Secundair van grotere ingeademde deeltjes

Via de huid
Gering 



Kinetiek en Biotransformatie Cr VI

Bij depositie en opname zowel extra- als intracellulair snel 
omzetting naar Cr III; halfwaarde tijd in bloed 2-3 dagen
Bij omzetting naar Cr III radicaalvorming waardoor DNA 
schade
Cr III in bloedlichaampjes  na 120 dagen afgebroken
Uitscheiding als Cr III in de urine
Monitoring Cr in urine of bloed geeft vooral inzicht in recente 
blootstelling 
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Welke aandoeningen 
door Chroom VI

Kankerverwekkend
Longkanker
Neuskanker
Maagkanker

Reprotoxisch (onvoldoende 
aanwijzingen bij de mens)

Vruchtbaarheid
Uitkomst zwangerschap

Presentator
Presentatienotities
Risicogetallen GR: 4/100.000 bij 0.01 microgram/m3, 4/1000 bij 1 microgram/m3 ged 40jrAdvieswaarde WGD 1998: 0.05 mg/m3



Wanneer kanker?

Geen veilige ondergrens
Risicogetal Gezondheidsraad (2016)

4 extra gevallen van longkanker bij 1000 blootgestelden
na 40 jr blootstelling aan 1 microgram/m3 
4/1000=Verbodsrisico  
Wettelijke grenswaarde (2015): 

oplosbare CrVI verbindingen 10 microgram/m3 (TGG-8hr),
onoplosbare CrVI verbindingen 50 microgram/m3 (TGG-8hr)
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Welke aandoeningen door chroom VI

Allergie
Allergisch contacteczeem
Allergisch astma

Irriterend
Chroomzweren, 
Neusseptum perforatie
Tanderosie?
COPD, astma, longfibrose
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Casus 2
Man 43 jaar heeft in het verleden 4 maanden geschuurd aan 
oude treinen. Hij gebruikte wisselend een mondkapje tijdens 
de werkzaamheden.

Geeft bij het consult aan dat hij in die periode wisselend 
klachten van benauwdheid had. Is hiervoor 1 maal bij de HA 
geweest. Toen behandeld met AB voor astmatische bronchitis.  
Medische voorgeschiedenis: astma

VRAAG: Is bij deze meneer vast te stellen dat er sprake is van 
allergisch astma voor chroom VI?
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Casus 2 
Geen veilige ondergrens. Geen risicogetal vastgesteld
Allergisch astma door chroom zeldzaam
Astma komt voor bij 35/1000 volwassenen
15% is werkgerelateerd
Testen op luchtwegallergie voor chroom minder goed  
mogelijk dan op huidallergie
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Vragen van betrokkenen

Ben ik ziek door blootstelling aan chroom VI?
Medisch onderzoek
Causaliteitsbeoordeling
Schadeloosstelling

Word ik ziek door blootstelling aan chroom VI?
Risicocounseling
Preventief medisch onderzoek 

Heb ik voldaan aan mijn zorgplicht als werkgever?
Wat voor schade hangt mij boven het hoofd?



Wat hebben we gedaan? Voorbeeld Tilburg

Risico-counseling ; informatie bijeenkomsten

Screenend medisch onderzoek

20



Casus
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Casus 3

Dhr E geb 1955, heeft 10 jr werkzaamheden verricht zoals 
schuren, boren, slijpen, die met blootstelling aan Cr6 gepaard 
hebben kunnen gaan.
Als PBM gebruikte hij een mondkapje, zij het niet consequent.
Niveau blootstelling: 20 μg/m3 (worst case)
Hij is 5jr geleden gestopt met roken, wat hij hiervoor 15 jaar 
heeft gedaan (1 pakje shag per week= 6 pakjes jaren).

VRAAG: Waardoor meer risico op longkanker? Het roken in 
het verleden of blootstelling aan chroom 6?



Casus 3

GR (2016) : Risicogetallen Chroom 6
4/1000 bij 40 jr blootstelling aan 1 μg/m3

Niveau blootstelling: 20 μg/m3 (worst case)
10 jr blootstelling geeft extra kankerrisico van 20/1000

10 jr blootstelling geeft RR van 1.35 (35%) en AR van 26%.
Cumulatief risico van roken in het verleden is 8%



Casus 3

Dhr E krijgt een aantal jaren later helaas longkanker

VRAAG : Gaat u hem melden bij het NCvB als beroepsziekte
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Casus 3

Attributief Risico blijft bij dit Relatieve Risico beneden de 50%. 
Dus het merendeel van de gevallen van longkanker komt bij 
dit niveau van blootstelling niet voor rekening van Cr VI

VRAAG: Hoe gaat de rechter beslissen over een ingediende 
claim?

25



Casus 3

Het gaat om een werksituatie waardoor longkanker heeft 
kunnen optreden.

Het gaat om een niveau van blootstelling, dat doet 
vermoeden dat de werkgever zijn zorgplicht onvoldoende is 
nagekomen.
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Chroom VI

VRAAG: Zijn de zorgen in NL terecht?



Chroom VI in het buitenland

België: “Speelt niet bij ons; enkele incidentele gevallen als 
reactie op onrust in NL. Ook niet over andere toxische stoffen 
door het werk, behalve PAK’s bij brandweerlieden. Kwesties 
rond voedselveiligheid, zoals de Fipronil affaire, daar is veel 
meer onrust over.”

Italie: “Chroom-6 is geen issue in Italië; wel onrust over 
glyphosaat en asbest als er weer een rechtszaak is”.
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Chroom-6 gerelateerde kanker
Erkende gevallen in Duitsland 1978-2010

2015: 22

2016: 31

Presentator
Presentatienotities
Worden Chroom-6 gerelateerde aandoeningen ook erkend in het buitenland? Ik heb alleen gekeken naar Duitsland omdat daar de statistieken helder en toegankelijk zijn. Herr Butz (Chief Statistician van DGUV) heeft een mooi overzicht gemaakt van de gevallen van beroepskanker in de periode 1978-2010: meer dan 300 gevallen. Precieze werkzaamheden zijn niet gemeld. Uit de discussie kun je afleiden dat het vooral over chromaatbaden en Rvs-lassers ging.
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Nog meer vragen… 

Waarom was het risico niet bekend op de werkvloer?
Was er sprake van een zorgvuldige risico-evaluatie?
Waarom waren er geen arbeidshygienische maatregelen 
genomen?
Waarom was er geen transparante risico communicatie?
Waarom was er geen actieve gezondheidsbewaking? Bijv. 
door biomonitoring of PMO.



Lessons learned
Ga op zoek naar een goede RI&E, vooral als het gaat om 
chemische risico’s (= risico identificatie)

Wees pro-actief als bedrijfsarts! Zorg voor transparante risico 
communicatie. 

Adviseer een gericht PMO en biomonitoring.
Maar wees terughoudend bij het aanbieden van medisch onderzoek 
wanneer er geen actuele blootstelling meer is.

Voorkomen is beter dan genezen!
Risque professionel heeft zijn voordelen…



Dank u voor de aandacht!
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