
 
Biomonitoring arseen�

en de rol van de bedrijfsarts


 ‘s-Hertogenbosch
Hotel Central
13 juni 2019


Bas de Barbanson

Bedrijfsarts/arbeidstoxicoloog

	
	



�
Waarom deze mini workshop?


Bewustwording

Kennisoverdracht
Gedragsverandering professional

	





1.1 Toepassingen/blootstelling  arseen
Natuurlijke bronnen
•  Arseenhoudende ertsen realgar (AsS), ortipiment (As2S3)
•  Grondwater (vooral bij geothermische activiteit, tot wel 500µg/L)

Commerciële producten
•  Houtconservering CCA behandeld hout
•  Pesticides/herbicides/fungicides
•  Verven en pigmenten
•  Antifouling verven

Voedsel
•  Wijn (druiven gesproeid met arseenhoudende pesticides), realgar wine (China)
•  Tabak
•  Vis, zeewier



1.2 Toepassingen/blootstelling arseen
Industrie
•  Zuivering industriële gassen (verwijdering van zwavel)
•  Verbranden van fossiel brandstoffen
•  Verbranden van CCA behandeld hout
•  Semiconductor industrie
•  Staallegeringen (als hardener)
•  Conserveren dierenhuiden
•  Glas en keramische industrie

Medicinaal
•  Fowlers solution
•  Antiparasiet
•  Kelp/zeewier 
•  Volksgeneeskunde Asiatic pill kushtay
•  Supplementen (zgn. Arsenik fresser in Zwitserland)
•  Chemokuur



2 Gezondheidsrisico’s  van (anorganisch) arseen

Longkankerrisico	1,5	per	1.000		
bij	levenslange	blootstelling	aan	concentra8e	van	1	µg/m3	(WHO,2000)	



3 Dilemma 1: Hoe gaan we het testen?

1  Totaal arseen in urine (=anorganisch arseen en organisch arseen en 
metabolieten) 

NB Niet specifiek, meest toegepast door arbodiensten

2  Anorganisch arseen en arseen metabolieten in urine = zgn. Toxisch Relevant 

Arseen TRA 
NB Specifiek, niet elk laboratorium kan dit bepalen: AsIII + AsV + MMA + DMA

3  Arseen in bloed
NB Niet aanbevolen,
urine is beter alternatief





	
	
	

	
	



4  Dilemma 2:  Welke achtergrondwaarde 
gebruik je?
Referentiewaardes RIVM Biomonitoring Fact sheets 2010
Anorganisch arseen (AsIII en AsV)   < 1,5 µg As/g creatinine 
MMA         < 1,0 µg MMA/g creatinine 
DMA         < 7,5 µg DMA/g creatinine
TRA (=anorganisch arseen + MMA+DMA) < 10 µg As/g creatinine

NB Referentiewaarde varieert afhankelijk van visconsumptie en 
drinkwatergehalte aan arseen
Dus afhankelijk van het land/bewoners die getest worden(!)
Arseen in drinkwater soms extreem hoog in landen met 
geothermische activiteit tot wel 500 µg iAs/Liter (!) 

Bron: http://humanbiologicalmonitoring.eu/downloads-2/





	
	
	
	
	
	
	



5 Dilemma 3:  Welke biologische 
grenswaarde hanteer je? België, US, Finland etc.?

Voorbeeld gehanteerde grenswaardes (afhankelijk van land)
België (Lauwerys, 2001)    <  30        µg TRA/g creat

       <    5        µg    AsIII + AsV/g creat
Finland (F-OEL)      <    2,2     µg         AsIII + AsV/g creat (zwangere)
US (ACGIH-BEI)      <  35        µg TRA/g creat


(!) …de bovengenoemde gehanteerde biologische grenswaardes zijn gebaseerd op inhalatie van 
(verouderde) luchtgrenswaarde van 10 µg As/m3

Relatie arseen in lucht-arseen in urine 
Inademing:       10 µg As/m3 (8 uur)  leidt tot 
uitscheiding einde van de werkdag:  +/- 30-35 µg TRA/g creatinine














6.1 Beoordeling uitslagen  

Wat is je advies bij een oranje uitslag?  
(Resultaat AsIII + As V = 1,5-5 µg arseen/g creat)  
   
Wat is je advies bij een rode uitslag?    
 (Resultaat AsIII + AsV > 5 µg arseen/g creat) 






NB Halfwaardetijd anorganisch arseen 10-24 uur
Geeft inzicht in blootstelling van de afgelopen dag(en)
NB Als er sprake is van vis/schaaldier consumptie dan ga je uit van de AsIII en AsV 
waardes, aangezien de DMA waarde ook beïnvloed wordt door vis-/mossel 
consumptie

	
	
	



6.2 Beoordeling uitslagen (Byun, 2013)   

	
	
	



6.3 Beoordeling uitslagen (Byun, 2013)   







	
	
	



6.4 Beoordeling uitslagen�
Welke privéfactoren spelen een rol
Factoren buiten het werk
•   CCA behandeld hout
•   Glasproductie (glasblazen)
•   Herbicides/pesticides/algaecides
•   Dieren conservering 
•   Medisch-chemokuur
•   Homeopathie, supplementen
•   Voeding vis (=arseenbetaïne en arseencholine), 
hijiki zeewier (tot 100 mg iAs/kg=100xlimiet), 
mossels (DMA>>)
•   Tabaksrook (1 pakje sigaretten bevat 1-2 µg iAs)
•   Kolencentrale emissie- vulkaanemissie (1-2,5 µg 
iAs/m3)
•   Arseen in drinkwater (< 10 µg As/liter)



6.5 Beoordeling uitslagen�
Welke werkfactoren spelen een rol



Factoren op werk (3 opname routes)
 
•  Inademing stof op werk

•  Contact met huid/vervuilde werkkleding/ werkstukken/besmette 
oppervlaktes

•  Inslikken van stof via de mond/besmette vingers (nuttigen van 
etenswaren/roken/kauwgom tijdens het werk ? 

      (Zgn. Hand-mond shunt)

	



7 Dilemma:    Wanneer is het veilig? �
Schatting extra sterfte op basis van inademing of 
biomonitoring
Rapport SER 2014 schatting extra sterfte bij blootstelling aan arseen in de lucht 
28,0 µg arseen/m3    = 400   per 100.000  
10,0 µg arseen/m3    = 140    per 100.000
2,8 µg arseen/m3    = 40    per 100.000 
0,28 µg arseen/m3    =  4    per 100.000  =   Streefwaarde WHO/GR

Schatting extra sterfte op basis van biomonitoring in de urine
Als blootstelling gedurende arbeidsleven gelijk is aan biologische grenswaarde
5 µg arseen/g creat (urine)  wat overeenkomt met inademing van 10,0 µg arseen/m3 (lucht)
Dan 
Extra sterfte    =     140 per 100.000 (!) 
NB 35 (!) keer boven de streefwaarde 

Wanneer is het absoluut veilig?
Biologische grenswaarde  = Referentiewaarde < 1,5 µg arseen/g creat









8 Valkuilen

Verkeerde test (Totaal arseen ipv anorganisch arseen)
Tijdstip monstername niet  worst case maar in weekeinde
Bijdrage privefactoren niet in beeld gebracht
Blijvende cancerofobie na éénmalige verhoogde testuitslag en onvoldoende 
begeleiding
Geen voorlichting vooraf over de waarde en interpretatie van de biomonitoring

Hanteren van onveilige grenswaardes leidt tot valse veiligheid
Onbekendheid met streefwaarde WHO/GR



	
	
	
	
	
	
	



9 Take home message

Doe dit NIET zelf, zeker niet, voor de eerste keer

Schakel specialist/collega in met kennis en ervaring met biomonitoring!
(arbeidstoxicoloog/arbeidshygiënist/bedrijfsarts)



10Discussie


