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�
Waarom deze mini workshop?


Bewustwording

Kennisoverdracht
Gedragsverandering professional

	



Historie Millet (1929)



Historie Zielhuis (NTVG 105, 1961)



1.1 Lood toepassingen in industrie 



1.2 Lood in milieu en producten 

	
	



2.1 Symptomen van loodvergiftiging?

Eerste symptomen

•  Vermoeidheid
•  Geïrriteerdheid
•  Sloom/traagheid
•  Tintelingen
•  Spierpijnen
•  Buikpijn
•  Trillingen
•  Hoofdpijn
•  Braken 
•  Gewichtsverlies
•  Obstipatie
•  Libido<
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Symptomen bij ernstige vergiftiging

•  Verlammingen
•  Hersenbeschadiging
•  Insulten/toevallen
•  Coma
•  Ernstige buikkrampen/kolieken
•  Nierbeschadiging



2.2 Effecten lood op de hersenen? 
Toxische	concentra.es	
Lucht:	 	 	 	100	mg	lood/m3	(schade	aan	de	longen-longoedeem)	
Inslikken:	 	 	 	500	mg	lood	is	dodelijk	
Inname	voedsel:	 	 	3,5	µg	lood/dag	

		

	



3 Dilemma 1: Hoe gaan we het testen?

1  Totaal lood in urine 
In NL niet vaak toegepast, goed inzicht in dagblootstelling 
bij meting van preshift en postshift einde werkweek

2  Lood in serum
NB Meer belastend voor werknemer dan urine onderzoek, niet vaak toegepast, 
maat voor toxiciteit: vrije ionen

3  Lood in bloed 
NB Meest toegepast in Nl, meet blootstelling aan lood over afgelopen maanden en 
indicatie van mate van vergiftiging, gebonden aan rode bloed cellen




	
	
	

	
	



4  Dilemma 2:  Welke achtergrondwaarde 
gebruik je? Lood in de urine
Voorbeelden gehanteerde referentiewaardes in verschillende landen en 
tijdstippen

België (UCL, Leuven, België)
Totaal lood     < 3,0 µg Pb/g creat 

Amerika (CDC, 1999-2000)
Totaal lood     < 2,90 µg Pb/g creat (P95) 

Amerika (CDC, 2009-2010)
Totaal lood     < 1,65 µg Pb/g creat (P95) 

NB Waarom verschilt dit?

NB





	
	
	
	
	
	
	



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

Voorbeeld gehanteerde grenswaardes (afhankelijk van land)

België (Lauwerys, 2001)    
Lood (einde werkweek, einde werkdag)  <  25 µg Pb/g creat

    

…de bovengenoemde gehanteerde biologische grenswaarde is gebaseerd op 
bijbehorende loodwaarde van 300 µg lood/liter (= grenswaarde lood in bloed)

Relatie lood in bloed en lood in urine (Sakai, 2002)
25 µg Pb/g creat komt globaal overeen met 200-300 µg Pb/L
50 µg Pb/g creat komt globaal overeen met 400 µg Pb/L
100 µg Pb/g creat komt globaal overeen met 600 µg Pb/L
















6.1 Beoordeling uitslagen: lood in urine na 1 
dag lood schuren (toxguide, 2017) 
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Bij alle 6 medewerkers verhoogde loodopname  tijdens de dag!
Bij  2 medewerkers > grenswaarde (25 µg lood/g creat) 



6.1 Beoordeling uitslagen: lood in urine 
(Schütz, 2005)
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Conversiefactor
NB 1 µmol Pb/mol creat
= 2 µg Pb/g creat

Voorbeeld
Retired nog steeds hoge Pb uitscheiding!
Omgerekend 26 µg Pb/g creat (German)
Globaal gehalveerd



6.3  Beoordeling uitslagen�
lood in de urine: advies?  

Wat is je advies bij een oranje uitslag?  
(uitslag = 14,0 µg Pb/g creat)     

Wat is je advies bij een rode uitslag?     
(uitslag = 79 µg Pb/g creat) 




NB Hanteer voor achtergrondwaarde < 3 µg Pb/g creat
Hanteer voor biologische grenswaarde < 25 µg Pb/g creat
	
	
	



6.4 Beoordeling uitslagen�
Welke privéfactoren spelen een rol
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Bronnen van lood buiten het werk

•  Loden Waterleiding (loodsoldeer)
•  Lood in sieraden
•  Visloodjes
•  Schietsport
•  Glas in lood
•  Loodhoudende verf/menie
•  Loodhoudende (alternatieve) medicatie
•  Keramiek/kristal
•  Soft drugs (marihuana lood toegevoegd)
•  Sigaretten
•  Cosmetica (lippenstift < 5 ppm eyeliner 

kohl)
•  Traditionele deodorant (Litargirio)



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)

	



8 Valkuilen

Verkeerde test om effectiviteit van PBM gedurende de dag te monitoren (lood in bloed 
ipv lood in urine)
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



	
	
	
	
	
	
	



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


