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Gedragsverandering professional

	





1.1 Chroom zes concentraties in industrie 
(NIOSH, 2013)



1.2 Chroom (zes) concentraties gemeten in 
milieu (o.a. RIVM, WHO) 

•  Buitenlucht	(chroom	zes):	 	<	1	nanogram/m3	(achtergrond)	
0,004-8	nanogram/m3	(steden)	
>	10	nanogram/m3	(industriële	gebieden) 	 		

•  Drinkwater	(chroom	zes): 	 	<	2	µg/L(chroom	zes)	
•  Drinkwater(totaal): 	 	 	<	50	µg/L	
•  Bier	(totaal): 	 	 	 	300	µg/L		
•  Wijn	(totaal): 	 	 	 	450	µg/L		
•  Spirit	(totaal): 	 	 	 	135	µg/L		
•  Voeding	(totaal): 	 	 	<	200	µg/dag		
•  SigareNenrook(totaal): 	 	1	µg/m3	(gemeten	concentraOe	in	binnenmilieu)	
	
•  Lasrook	(chroom	zes): 	 	Tot	100	µg/m3		
•  Schuurstof	(chroom	zes): 	 	Tot	50	µg/m3		

	 	 		
NB Vaak wordt alleen totaal chroom gemeten omdat bepaling chroom zes lastig 
is 		
	
	



1.3 Chroom zes concntraties: gemeten in 
producten (o.a. RIVM, 2019)

•  Cement:      83 mg/kg 
•  Cosmetica (oogschaduw):            46 mg/kg 
•  Gechromeerd staal en RVS:   100-200 g/kg     
•  Leer:       285 mg/kg 
•  Tabak en tabaksrook:    0,24-14,6 mg/kg      (0,15-1,5 µg/sigaret)
•  Tatoeage-inkt:     0,2-4 mg/kg
•  Textiel:      7-60 mg/kg          (totaal chroom, %chroom zes?)
•  Verduurzaamd hout:    500 g/L    (chroomtrioxide)   
•  Verf:       100-200 g/kg   (lood-/barium-/strontium chromaat)
•  Voedingssupplementen:   200 µg/tablet   (tot 16% chroom zes, US)

	
	



2 Gezondheidsrisico’s  van chroom zes



3 Dilemma 1: Hoe gaan we het testen?

1  Totaal chroom in urine (=CrIII + CrVI)
NB Meest toegepast, inzicht in dagblootstelling 
bij meting van preshift en postshift einde werkweek

2  Chroom in serum/bloed
NB Meer belastend voor werknemer dan urine onderzoek

3  Chroom in uitademingslucht/condensaat
NB Nog in experimenteel stadium





	
	
	

	
	



4  Dilemma 2:  Welke achtergrondwaarde 
gebruik je? Totaal chroom in de urine
Voorbeelden gehanteerde referentiewaardes in verschillende landen

? Frankrijk (INVS, 2006)
Totaal chroom    < 1,5 µg Cr/g creatinine (99% waarde)

 ? België (Lauwerys, 2001)
Totaal chroom    < 1,0 µg Cr/g creatinine 

? Duitsland (DFG, BAR, 2012)  
Totaal chroom    < 0,6 µg Cr/L 

? RIVM Biomonitoring Fact sheets 2010 (BIOMONECS)
Totaal chroom    < 0,42 µg Cr/g creatinine (P95% waarde)

NB Waarom verschilt dit?

NB





	
	
	
	
	
	
	



5 Dilemma 3:  Welke biologische 
grenswaarde hanteer je? Totaal chroom in urine

Voorbeeld gehanteerde grenswaardes (afhankelijk van land)

België (Lauwerys, 2001)    
Totaal chroom (einde werkweek, einde werkdag) <  30 µg Cr/g creat

    
Duitsland (DFG-EKA)     
Totaal chroom (einde werkdag)    <  20 µg Cr/g creat

Amerika
Toename postshift minus preshift    < 10 µg Cr/g creat

…de bovengenoemde gehanteerde biologische grenswaardes zijn gebaseerd op inhalatie van (verouderde) 
luchtgrenswaarde van 50 µg CrVI/m3 (!) Zie onder















6.1 Beoordeling uitslagen: kortdurend uitscheiding 
chroom in urine na 1 dag RVS lassen (Bertram, 2015)    

	
	•  2x testen op 1 werkdag: verschil postshift en preshift = dagopname
•  Halfwaardetijd 7 uur in de urine (bij kortdurende blootstelling)
NB HASW=High alloy steel welding =roestvaststaal met chroom/nikkel



6.2 Beoordeling uitslagen: langdurig uitscheiding 
chroom in urine bij gepensioneerde lasser (Petersen, 

2000) �


	
	
•  Na pensionering lasser jaren later nog verhoogde chroomuitscheiding in urine 
•  Halfwaardetijd +/- 10 jaar(!)  (Petersen e.a., 2000) 
NB 1 nanomol chroom/mmol= 0,5 µg chroom/gram  



6.3  Beoordeling uitslagen�
chroom in de urine: advies? 

Wat is je advies bij een oranje uitslag?  
(uitslag = 5 µg Cr/g creat)     

Wat is je advies bij een rode uitslag?     
(uitslag = 40 µg Cr/g creat) 




NB Hanteer voor achtergrondwaarde < 1 µg Cr/g creat
Hanteer voor biologische grenswaarde < 20 µg Cr/g creat
	
	
	



6.4 Beoordeling uitslagen�
Welke privéfactoren spelen een rol
Factoren buiten het werk
•     CCA behandeld hout
•  Hobbies? Lassen in privésituatie? 
•     Supplementen? (chroom)
•     Piercings? 
•     Metalen (heup/knie)prothese?/Plaatmateriaal van RVS
•     Roken? Rokers hebben relatief verhoogde chroomwaardes          
      NB Elektronische sigaretten vooral nikkel en chroom!
•     Alcohol: bierdrinkers hogere chroomwaardes
•     Bepaalde ziektes: Diabetes Mellitus  chroom excretie>>




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 chroom zes in de lucht 
1,0 µg chroom zes/m3    = 400   per 100.000  
0,10 µg chroom zes/m3    = 40    per 100.000
0,01 µg chroom zes/m3    = 4    per 100.000  = Streefwaarde WHO

Schatting extra sterfte op basis van biomonitoring in de urine
Als blootstelling gedurende arbeidsleven gelijk is aan biologische grenswaarde
20 µg chroom/g creat (urine)  wat overeenkomt met inademing van 50,0 µg chroom zes/m3 (lucht)
Dan 
Extra sterfte    =     20.000 per 100.000 (!) 
NB 5.000 (!) keer boven de streefwaarde 

Wanneer is het absoluut veilig?
Biologische grenswaarde  = Referentiewaarde < 1,0 µg chroom/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 inhalation unit risk en streefwaarde WHO



	
	
	
	
	
	
	



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


