


A GOLDEN OPPORTUNITY

How to support an occupational hygienist in Paramaribo?



Goudwinning in Suriname

• Grootschalige goudwinning op basis van concessies 

verleend door Surinaamse overheid

• Opwerking geschiedt op basis van mechanische processen 

en op basis van cyanide-zuivering

• Kleinschalige winning van goud binnen verleende 

concessiegebieden door groepen van 20-30 personen

• Bij deze winning wordt op locatie kwik toegevoegd aan de 

gouderts (amalgaam-methode)

• Amalgaam uit kleinschalige winning wordt aangeboden bij 

goudopkoopbedrijven in Paramaribo.

• Per jaar gaat het om 25.000 kg (w.v. 1.250-2.500 kg kwik)



Situatie bij goudopkoopbedrijven in Paramaribo
Uitbranden van kwik met behulp van een gasbrander

P1 masker !

Erts bevat bij

binnenkomst

5-10 w% kwik

Kwik wordt uit-

gestookt met 

een gasbrander

(5-10 minuten)

Eindresultaat



Terugwinning van metallisch kwik uit de scrubber

Afvoer bronafzuiging

Afvoer ruimte-afzuiging

KwikresiduBezink-tank



Overdruk - Onderdruk

Lucht- en zichtverbinding

met kantoor





Kwikemissies naar de omgeving

Afvoer

puntafzuiging

smeltproces

Afvoer van 

ruimte-

afzuiging

smederij





Reiniging van emissies met een waterscrubber

(Braziliaanse methode)

Rendement

ca. 80 %



Inventarisatie van de goudwinning

• Hoeveel goudopkoopbedrijven bevinden zich in 

Paramaribo (agglomeratie)?

• Hoeveel gouderts wordt hier verwerkt?

• Hoeveel kwik gaat hierin om?

• Onder welke omstandigheden vindt uitdamping van 

kwik plaats?

• Hoeveel wordt teruggewonnen en hoeveel verdwijnt 

in het milieu?



Voorstel: introduceren van kwikboekhouding

• A = gewicht amalgaam bij binnenkomst

• B = gewicht zuiver goud na zuivering

• A – B = C (gewicht van verdampte kwik)

• D = gewicht van teruggewonnen kwik uit rookgasreiniging

• C – D = E (geschatte kwikemissie in het milieu)

Aandachtspunten:

• Bedrijven willen geen informatie met de overheid delen over 

hun handel

• Hoe controleer je of de boekhouding accuraat wordt

bijgehouden?



Arbeidshygiënische strategie

• Substitutie/eliminatie

• Alternatieven voor gebruik kwik?

• Compartimentering/segregatie

• Productie vs. administratie

• Beoordeling afzuiging in ‘zuurkast’

• Beoordeling ruimteafzuiging

• Organisatie

• Verdeling taken

• Persoonlijke bescherming

• Ademhalingsbescherming

• Persoonlijke hygiene



Arbeidshygiënische metingen

• Metingen van kwikdampen met IR-spectrometrie

• Stationaire metingen in smederij en kantoor

• Persoonsgebonden metingen bij werknemers in 

smederij

• Taakgerichte analyse van werkzaamheden in 

smederij met behulp van PIMEX (partipicatief 

onderzoek)

• Biomonitoring van kwik in urine voor bewaking van 

totale opname (persoonlijke hygiene)

• Beschrijven van good practices



Conclusies

• Kwikprobleem in Paramaribo geconcentreerd rond

goudopkoopbedrijven, maar de omvang is niet bekend.

• Er zijn wel voorzieningen om kwikbelasting van mens en 

milieu te beperken maar het is niet bekend of die werken.

• Het niveau van ‘awareness’ onder de werknemers met 

betrekking tot de gezondheidsrisico’s van kwik is gering.

• Door de gestegen goudprijs is de omzet gestegen en de 

timing gunstig voor het nemen van maatregelen

• De goudopkoopbedrijven zijn kapitaalkrachtig en zouden

zelf kunnen investeren in beheersmaatregelen.

• Dit gaat niet vanzelf; de overheid zal dit in gang moeten

zetten.



Aanbeveling

• Inventariseren van de goudsector in Paramaribo

• Bedrijven van overheidswege verplichten tot het bijhouden

van een kwikboekhouding

• Introduceren van registratie van goudopkoopbedrijven en 

bevorderen van organisatie van de sector

• Ontwikkelen van een instrument voor RIE

• Via arbeidshygiënisch onderzoek komen tot een aantal

‘good practices’

• Introductie van deze ‘good practices’ bij bedrijven die een

positie hebben als ‘opinion leaders’

• Ontwikkelingen volgen door luchtmetingen en biomonitoring

• Werknemers voorlichten over gezondheidsrisico’s


