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1.1   toxguide 

   

• toxguide 1 mei 2011: Veilig werken met 
gevaarlijke stoffen 

• Voorheen werkzaam als bedrijfsarts en 
arbeidstoxicoloog bij ArboNed 

• Docent arbeidstoxicologie PAOG 
Heyendael Nijmegen / NSPOH 

• Expertisecentrum 
• chroom 6 

• oplosmiddelen (benzeen etc.) 

• PFOA 

• Gegaste containers 

• Bijwerkingen medicatie 

• Beroepsziekten  

• Doof door chemische stoffen 

• Schildersziekte 

• Etc. 

 

 

 

Primum non Nocere 



1.2  Model arbeidstoxicologie 

 

Model (Groen /Oranje/Rood) 

 

• Blootstelling  

• Gedrag 

• Effect (tijdelijk of blijvend, sluipend,  

pas na jaren blootstelling) 

 

Paracelsus (1493-1541) 

 

“Solo dosis facit venenum:  

alleen de dosis bepaalt of de stof een gif is “  

• Water vergiftiging 

• Arsenicum als tonicum 

 

 

A self-portrait of Goya being 

attended to by his doctor, 1820. 

(Wikimedia Commons) 

In 1713, Italian physician 

Bernardinus Ramazzini 

described in his De Morbis 

Artificum Diatriba a mysterious 

set of symptoms he was noticing 

among artists 



1.3  Waarom deze presentatie ? 

Waarom deze Masterclass? 

 

HET SLECHTE NIEUWS: 

Elk jaar sterven er in Nederland (onnodig) 50-250 lassers door longkanker 

 

HET GOEDE NIEUWS: 

Door toepassing stand der techniek is dit te voorkomen (!) 

Biomonitoring  & Innovatieve lastoorts Translas (i.s.m. TNO i-Tanks) 

 

 

 



2.1      Lasrook:  De multidisciplenaire richtlijn: 

 toegevoegde waarde? (NVvA, NVAB, BA&O, 

NVVK, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Richtlijnen/Lasrook/Richtlijn_lasrook_130909_def_opm_HA.pdf 



2.2     Lasrook:   de stofproductie 

Stel lasproces: 24 mg stof/ seconde 

• Gezondheidsnorm van 1mg/m3 (Advies Gezondheidsraad NL) 

• Per seconde wordt er 24 m3 “vervuild” 

• Stel 1000 m3 ruimte 

Dan is binnen 1 minuut   

de grenswaarde overschreden  

zonder afzuiging! 

 

 

Stof productie: 

• 25 mg/sec komt overeen met 

90.000 mg/uur = 90 gram per uur 

 
 



2.3     Lasrook: de gezondheidsrisico’s 

(voorbeelden) 

• Centrale zenuwstel/perifere zenuwstelsel : acute psychose, ziekte van Parkinson, metal madness  
– Al, Mn      

• Hart: beschadiging hartspier          
– Co Fe 

• Longen: irritatie slijmvliezen, astma, bronchitis, longontsteking, long fibrose, longkanker 
– Al Cr Co Cu Fe Mn Mo Ni 

• Levereffecten 
– Cr Cu Fe Mo   

• Nierbeschadiging 
– Cr Mo 

• Bloedafwijkingen 
– Cu Mo  

• Huid: eczeem 
– Cr Cu Mo Ni  

• Gewrichten: jicht 
– Mo 

• Maagdarmklachten 
– Cu Mo  

• Reproduktiestoornissen 
– Cr Mn Ni  

• Kanker 
– Co Cr Fe Ni / lasrook 

        
NB Het effect op de gezondheid is afhankelijk van blootstelling en individuele gevoeligheid 
Lasrook= 10% basismetaaal 90% toevoeging 

 



2.4    De cijfers: gevallen van longkanker  door 

lasrook (2004, 2012) 

  

UK  (HSE, 2004) 
• Totaal 19.013 longkanker gevallen 
• Totaal 139 gevallen van longkanker door lasrook  
Dus 
• 0,7% van totaal is te wijten aan lasrook 

 
Case control studie ( Andrea ‘t Mannetje, 2012) 
• 4% van totaal aan longkanker te wijten aan lasrook 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     http://aje.oxfordjournals.org/content /early/2012/0 2/14/aj e.kwr3 58.abstr a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: toxguide, Masterclass Lasrook : hoe minder hoe beter  19 mei 2016 IPXL Europoort 

http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2012/02/14/aje.kwr358.abstract 

http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/acts/watch/230210/watch-february-2010-welding-annex2.pdf 



2.5     De cijfers: Schatting gevallen/sterfte aan 

longkanker in Nederland door lasrook (toxguide, 

2015) 
  

 
Schatting op basis van onderzoek  

0,7%-4% van de longkankersterfte toe te schrijven aan lasrook 
 

Dan is de longkankersterfte in Nederland  
7000 (2011) waarvan 49-280 door lasrook ! 

 
Lineair verband tussen blootstelling aan chroom 6 en lasrook 

Reductie van blootstelling met factor 10 leidt tot reductie van kankersterfte met factor 
10! 

 
Nieuwe lastoorts met afzuiging op de toorts (Translas iTanks en TNO) 

reduceert kankersterfte bij lassers met factor 10! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: toxguide, Masterclass Lasrook : hoe minder hoe beter  19 mei 2016 IPXL Europoort 



 

3.1     Is chroom VI een probleem in lasrook?

    

Theorie: Lucht grenswaardes 

SER, Nederland                    < 10  µg chroom 6/m3  
      

OSHA, Amerika           < 5    µg chroom 6/m3  
        

NIOSH, Amerika           < 1    µg chroom 6/m3  
       

NB  2-6 extra longkankersterfte per 1000 werknemers 

revised NIOSH, US           < 0,2 µg chroom 6/m3  
       

NB 1 extra longkankersterfte per 1000 werknemers  

 

Praktijk: Gemeten waardes aan chroom 6 bij RVS lassen (Bertram e,a., 2015) 

• Proces 

– Manual Metal Arc Welding 

– High Alloy Steel X5CrNi18-10 

– Thermanit JE Spezial (Cr 19,5%, Ni 10%) 

• Blootstelling 

– 6 uur:             2,5 mg/m3 lasrook  

– Maximale concentratie chroom 6:   54 µg chroom 6/m3 

NB State of the Art (Duitsland TRGS 528):  30 µg chroom 6/m3 

 

Conclusie 

• Veel te hoge concentraties chroom 6 in RVS lasrook 

• Overschrijding norm 5-250x 

• Hogere sterfte door longkanker te verwachten bij langdurige blootstelling 
 



 

3.2     Chroom VI:  relatie tussen chroom VI 

in de lucht en in de urine  

Biomonitoring chroom 6 bij lassers   

< 2 µg chroom/gram creatinine    = achtergrondwaarde bij gemiddelde Nederlander 
gemeten 

< 30 µg chroom/gram creatinine    = grenswaarde die niet overschreden mag worden 
gedurende arbeidsleven (gebaseerd op verouderde luchtgrenswaarde van 80 µg chroom6/m3) 

< 10 µg chroom/gram creatinine   = postshift minus preshift waardes 

 

 

Chroom 6 dosis (8uur) en uitscheiding eind van de dag in urine zgn. (EKA Values, Duitsland) 

30 µg chroom 6 /m3:        12 µg chroom/liter in urine 

50 µg chroom 6 /m3:          20 µg chroom/liter in urine 

80 µg chroom 6 /m3 :         30 µg chroom/liter in urine 

100 µg chroom 6 /m3:        40 µg chroom/liter in urine 
 

Pas op! 

Toepassing van (verouderde) grenswaarde van 30 µg chroom/gram creatinine leidt tot veel te hoge 
bloostelling van chroom 6 van de lasser, namelijk 80 µg chroom6/m3 ! 

Beter is ZERO TOLERANCE ten aanzien van chroom 6 blootstelling! 



 

 

3.3     Is chroom VI in de urine een probleem 

bij RVS lassers?   
 

 

 

Biomonitoring chroom 6 bij 4 lassers (Bertram e.a. 2015) 

• Proces 

– Manual Metal Arc Welding 

– High Alloy Steel X5CrNi18-10 

– Thermanit JE Spezial (Cr 19,5%, Ni 10%) 

• Blootstelling 

– 6 uur:       2,5 mg/m3 lasrook  

– Maximaal:    54 µg chroom 6/m3 

– State of the Art:   30 µg chroom 6/m3 

• Biomonitoring 

– Preshift:       0,27 µg chroom/gram creatinine (U) 

– Postshift:     18,62 µg chroom/gram creatinine (U) 

Achtergrondwaarde:     2 µg chroom/gram creatinine (U) 

Grenswaarde:       30 µg chroom/gram creatinine (U) (verouderd = gebaseerd op 80 µg 
chroom/m3 in lucht!) 

EKA Value:       50 µg chroom 6 /m3 in lucht komt overeen met 20 µg chroom /gram 
creatinine (U) 

 

Conclusie  

• Significant verhoogde uitscheiding van chroom in urine (10x achtergrondwaarde) 

• Overschrijding norm postshift minus preshift >10 µg chroom/gram creatinine 

• Omgerekend naar luchtconcentratie betekent dit een blootstelling aan 50 µg chroom 6/m3 is veel te hoog (!) 

 



 

 

3.4    Chroom VI:  Onderdeel van 

arbeidsgezondheidkundig onderzoek bij RVS 

lassers  

  

Biomonitoring 

• Is noodzakelijk onderdeel van arbeidsgezondheidkundig onderzoek bij blootstelling aan kankerverwekkende 

stoffen 
– =Biometrie= dosisbepaling (groen-oranje rood)= optelsom werk +privé 

• Enig doel van de bedrijfsarts/adviseur/arbodienst/iSZW/bedrijf is de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen 

terug te dringen!  
– Update: grenswaardes zijn verouderd: Elke blootstelling boven de achtergrondwaarde is niet acceptabel 

 

Biomonitoring : interpretatie van verhoogde chroomwaardes: Zero Tolerance! 

• Rokers E-cigarettes hogere chroomwaardes  

• Bij metalen heup prothese 

• Piercings/plaatmateriaal 

• Supplementen bij duursporters chroompiccolinaat 

• CCA behandeld hout 

• Sporen in cement 

• Pigmenten (Parijsgroen=loodchromaat), keramiek 

 

 



4.1     Is nikkel een probleem in RVS lasrook? 

Theorie: Lucht grenswaardes 

• < 10 µg nikkel/m3          

 (inhaleerbaar,SCOEL, EU) 

• < 5   µg nikkel/m3           (respirabel, SCOEL, EU) 

NB Vanwege kankerverwekkende eigenschappen 

 

Praktijk: Gemeten waardes van nikkel bij RVS lassen (N=9, toxguide 2015) 

Proces: Manual metal arc welding 

• 4,57 mg/m3              concentratie 

lasrook 

• 610 µg nikkel/m3            (personel air 

sampling, buiten helm) 

• 30 µg nikkel/m3            (gemeten binnen 

helm) 

NB  50 µg nikkel/m3            (State of the Art 

TRGS 528, Duitsland) 

 

Conclusie  

• Veel te hoge concentraties nikkel in de lucht, ook binnen de helm  

• Overschrijding norm 10-100x 

 



 

 

4.2     Nikkel: relatie tussen nikkel in de lucht 

en in de urine 

Biomonitoring nikkel bij lassers  

< 5 µg nikkel/gram creatinine   = achtergrondwaarde bij gemiddelde Nederlander gemeten 

< 30 µg nikkel/gram creatinine   = grenswaarde die niet overschreden mag worden 

gedurende arbeidsleven (=gebaseerd op verouderde luchtgrenswaarde van 300 µg nikkel/m3) 

 

Relatie nikkel in lucht en nikkel in urine ( zgn. EKA Values, Duitsland) 

100 µg  nikkel /m3:      15 µg nikkel/liter in urine 

300 µg  nikkel /m3:      30 µg nikkel/liter in urine 

500 µg  nikkel/m3:       45 µg nikkel/liter in urine 

 

 



 

 

4.3     Is nikkel in de urine een probleem bij 

RVS lassers?       
Onderzoek blootstelling aan nikkel bij 9 lassers (toxguide en Tinguely Xperts, 2015) 

Lasproces 

– Manual Metal Arc Welding (N=10) 

– Inconel (52% nikkel, 21 % chroom) 

Blootstelling in lucht 

– Lasrook:     4.560    µg lasrook/m3    (mediaan) 

– Nikkel:     610       µg nikkel/m3     (mediaan, buiten de helm) 

– Nikkel:      30        µg nikkel/m3      (mediaan, 
gemeten in de helm) 

– State of the Art:  50        µg nikkel/m3    (Duitsland,TRGS 528) 

Biomonitoring in urine 

– Preshift:       18,7       µg nikkel/gram creatinine  (gemiddeld) 

– Postshift:   15,7       µg nikkel/gram creatinine  (gemiddeld) 

– Achtergrondwaarde:  5         µg nikkel/gram creatinine 

– Grenswaarde:   30        µg nikkel /gram creatinine  (“verouderd, gebaseerd op blootstelling 
van 300 µg nikkel/m3 in de lucht”) 

– EKA waarde:    

 

Conclusie  

• Significant verhoogde uitscheiding van nikkel in urine bij RVS lassen 

• Geen verschil tussen preshift en postshift, maat voor chronische blootstelling 

• Omgerekend naar luchtconcentratie betekent dit een blootstelling aan 100 µg nikkel/m3 is veel te hoog (!) 

 
 



 

4.4    Nikkel: onderdeel van 

arbeidsgezondheidkundig bij RVS lasssers 

Biomonitoring 

• Is noodzakelijk onderdeel van arbeidsgezondheidkundig onderzoek bij blootstelling aan kankerverwekkende 

stoffen 
– =Biometrie= dosisbepaling (groen-oranje rood)= optelsom werk +privé 

• Enig doel van de bedrijfsarts/adviseur/arbodienst/iSZW/bedrijf  is de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen 

terug te dringen!  
– Update: grenswaardes zijn verouderd: Elke blootstelling boven de achtergrondwaarde is niet acceptabel 

 

Biomonitoring : interpretatie van verhoogde nikkel waardes: Zero Tolerance! 

• Rokers ongeveer 2x hogere nikkelwaardes 1,20 µg/L versus 0,5 µg /L  

• Bij metalen heup prothese 

• Piercings/plaatmateriaal (chirurgisch staal 0,5-30% nikkel) 

• Pigmenten (Keramiek,porcelein) 

• Medicatie (albumine,radiocontrast media,hemodyalysis) 

 

 



5.1     Schone lucht voor lassers?   Lukt 

dat? 

 

 

 

 

 



5.2     State of the Art? 

 

 

 

 

 

WERKPLEK: State of the art? 

 

Innovatieve lastoorts met geïntegreerde bronafzuiging 

• emissie 10X lager dan de conventionele toortsen 

•    10x lagere emissie van lasrook: 10 x lagere sterfte bij RVS lassers door longkanker! 

• Gouden standaard in de branche?! 
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging 

 

ARBOZORG:  State of the art? 

 

Biomonitoring van mangaan, chroom, nikkel etc.= controle van de beheersmaatregelen 

• Structureel onderdeel van arbeidsgezondheidkundig onderzoek?  

• State of the art in de branche?! 
 

   

http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging
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http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging
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http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/innovatie1/lopende-innovaties/ontwikkeling-lastoorts-met-bronafzuiging


 

5.3     Metingen nieuwe lastoorts:     

  Worst Case Room TNO (Delft, 2015) 

 

 

 

 

 



 

5.4  Vergelijking 3 lastoortsen met 

afzuiging: Meyer Werft (Duitsland, 2015) 

 

 

 

 

 



6     Discussie? 

Vragen mag altijd…!  

 

• info@toxguide.nl 

• Bedrijfsarts/ arbeidstoxicoloog 

• Mobiel: 06-53 23 55 72 


