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Prepositioned Organizational Materiel Storage (POMS)

Januari 2014: veel media aandacht

● Cr6 bevattende verf: anti-corrosief/ bescherming tegen strijdgassen

● POMS: onderhoud  tanks: VN missies naar bv. Afghanistan, etc
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Risicobeoordeling Cr6 
Onderzoeksvraag:

“Hoe waarschijnlijk is het dat de blootstelling aan Cr6 op de POMS-locaties 
kán hebben geleid tot één of meerdere van de relevante gezondheidseffecten 
bij (ex-)werknemers?” 
Deze vraag wordt op groepsniveau beantwoord.

Methode: 

fase I

Vaststellen van de uitgangspunten:

● Blootstelling bij de POMS (IRAS) 

● Lijst van relevante gezondheidseffecten – Chroom 6 (RIVM)

 door Cr6 veroorzaakte irreversibele gezondheidsschade die in de                              

literatuur is beschreven.

fase II 

● Risicobeoordeling (RIVM)
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Blootstellingsgroep B1: hoogst blootgesteld
Specifieke functies met mogelijke directe blootstelling aan Cr6; 

4 subgroepen

● “Overige”: technician, monteur, lasser, derust repairman, preserveerder

– Directe en indirecte blootstelling aan Cr6, geen PPE 

– Meewerkend voorman 

 Max. 50% van de tijd werkzaamheden uit bovenstaande groep, geen PPE

● Straler, wel PPE tijdens hele periode

● Spuiter, wel PPE tijdens hele periode

NB: voor alle groepen geld dat

● kortdurende taakgerelateerde met hoge blootstellingsintensiteit waren mogelijk

● Indirecte en directe dermale blootstelling mogelijk

● Secundare ingestie en hand-mondcontact mogelijk
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Blootstellingsgroep B1: geschatte concentratie Cr6

Periode ‘Overige’ 
functies

Meewerkend 
voorman

Straler Spuiter

Worst case mediane daggemiddelde concentratie per jaar (µg/m3)*

1984- 1990 20 10 1 1

1990-1999 10 5 1 0,2

1999-2004 5 2,5 1 0,2
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*Geschatte  mediane daggemiddelde concentratie per jaar per POMS 
locatie, waarbij de hoogste waarde is gebruikt (worst case)



Blootstellingsgroep B2: B2 lager dan B1   
Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling aan Cr6

2 subgroepen:

● Safety en arbo&milieu specialist, quality inspectors, magazijnbediende, bewaker, 
medewerker storage, handyman, medewerker trade shop, supervisor en T/P 
attendant maintenance; quality inspector = hoogst blootgesteld binnen 
deze groep

– Dagelijkse achtergrondblootstelling < groep B1, indirecte huidblootstelling en 
hand-mondcontact mogelijk maar < B1

● Uitzondering binnen groep B2: ‘installation technician’  Filters vervangen

– Directe inhalatieblootstelling als groep B1, echter minder frequent, kortdurende 
hoge blootstelling mogelijk (als groep B1), (in)directe huidblootstelling 
mogelijk, hand-mondcontact mogelijk maar minder frequent dan groep B1.

 Kwantificering van de blootstelling was niet mogelijk
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Blootstellingsgroep B3: B3 lager dan B2 
Functies met indicidentele blootstelling aan Cr6

Eén blootstellingsgroep voor de risicobeoordeling

● Het betreft: chief/coördinator, inventory technician, TAMMS-
clerk/administration clerk, technical assistant, technician wapenkamer en 
supervisor/chief/meewerkend voorman storage

– Sporadische achtergrondblootstelling niet uit te sluiten, indirecte dermale 
en orale blootstelling met zeer lage frequentie niet uit te sluiten, lagere 
blootstellingsfrequentie/ kortere -duur dan groep B2

Functies met een verwaarloosbaar geachte blootstelling

Eén groep voor de risicobeoordeling

● Het betreft kantoor/kantinepersoneel, transport en logistieke functies die 
niet op de werkplaatsen aanwezig waren of kwamen

– Geen Cr6 blootstelling  dus ook geen risico op Cr6 gerelateerde 
gezondheidseffecten
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Blootstellingsgroep B4



Lijst relevante gezondheidseffecten – Cr6

9 relevante gezondheidseffecten:

– Longkanker

– Neuskanker en neusbijholtekanker

– Maagkanker

– Cr6 gerelateerd allergisch contacteczeem

– Cr6 gerelateerd allergisch astma and allergische rhinitis

– Perforatie van het neustussenschot door chroomzweren

– Chronische longziekten (COPD, longfibrose, niet-
immunologisch/irritatief beroepsastma)

– Nadelige effecten op de voortplanting

– Nadelige effecten op de prenatale ontwikkeling
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Risicobeoordeling; methode

Per gezondheidsefffect: 
● Werkingsmechanisme Cr6

● Relatie gezondheidseffect met Cr6 blootstelling in arbeidssituaties;              
 blootstellingskenmerken – gezondheidseffecten  (dosis – respons/ 

drempelwaarde)

● Vaststellen uitgangspunten per gezondheidseffect

● Risicobeoordeling per blootstellingsgroep (expert judgement), 
terminologie: 

– Zeer waarschijnlijk

– Waarschijnlijk

– Noch waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk

– Onwaarschijnlijk

– Zeer onwaarschijnlijk
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Geen blootstelling Geen gezondheidsrisico

Wel blootstelling Mogelijk gezondheidsrisico

Blootstellingkarakteristieken:
- Intensiteit
- Frequentie
- Duur

Geen drempelwaarde effect Wel drempelwaarde effect

Zeer waarschijnlijk

Neemt toe met blootstelling
Zegt niets over incidentie

Zeer waarschijnlijk t/m
Zeer onwaarschijnlijk

Neemt toe met blootstelling



Risicobeoordeling longkanker

Uitgangspunten risicobeoordeling van longkanker:
● Geen drempelwaarde in navolging rapport Gezondheidsraad

● Relevante blootstellingsroute: inhalatieblootstelling

● Relevante dosismaat: cumulatieve Cr6 dosis via inhalatie gedurende hele leven. 
Neemt toe met toename in blootstellingsconcentratie,  - frequentie, -duur per 
dag, en aantal dienstjaren

● Kwantitatieve dosis-respons relatie beschikbaar  kwantitatieve risicobeoordling

Conclusie:

● B1, B2, B3: iedere Cr6 blootstelling betekent een zeker risico op longkanker

● Zeer waarschijnlijk dat longkanker kán optreden tgv Cr6 blootstelling op 
POMS

● Groep B1: Kwantitatieve risicobeoordeling mogelijk (attributief risico)
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Groep B1: Attibutief risico (AR) op longkanker

RR = 1,75 x C + 1  (Seidler et al, 2013)
AR = 100% x (RR-1)/RR
C: cumulatieve dose chroom6 POMS

AR: Risico dat longkanker is veroorzaakt door Cr6 blootstelling

Job (Group B1) 1 jaar 
blootgesteld

5 jaar 
blootgesteld

10 jaar 
blootgesteld

21 jaar 
blootgesteld

“Overige 
functies ” 

3,4% 15% 22% 30%

Meewerkend 
voorman

1,7% 8,0% 12% 18%

Spuiter 0,17% 0,87% 1,2% 1,6%

Straler 0,17% 0,87% 1,7% 3,5%



Risicobeoordeling maagkanker

Uitgangspunten risicobeoordeling van maagkanker:
● Uitgangspunt: geen drempelwaarde 

● Belangrijkste blootstellingsroute: (secundaire) ingestie

● Relevante dosismaat: cumulatieve Cr6 dosis gedurende hele leven. Deze neemt 
toe met toename in blootstellingsconcentratie,  -frequentie, -duur per dag, en 
aantal dienstjaren

● Dosis – respons is niet beschikbaar  alleen kwalitatieve risicobeoordeling

Conclusie:

● B1, B2, B3: iedere Cr6 blootstelling betekent een zeker risico op maagkanker

● Zeer waarschijnlijk dat maag kanker kán optreden tgv Cr6 blootstelling op 
POMS

● Geen kwantitatieve risicobeoordeling mogelijk
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Risicobeoordeling neus/neusbijholte kanker

Uitgangspunten risicobeoordeling van neus/neusbijholte kanker:
● Geen drempelwaarde (stochastic genotoxisch werkingsmechanisme)

● Relevante dosismaat: cumulatieve Cr6 dosis gedurende hele leven. Deze neemt 
toe met toename in blootstellingsconcentratie,  -frequentie, -duur per dag, en 
aantal dienstjaren

● Relevante blootstellingsroutes: via inhalatie and hand-neus contact 

● Dosis – respons is niet beschikbaar  alleen kwalitatieve risicobeoordeling

Conclusie:

● B1, B2, B3: iedere Cr6 blootstelling betekent een zeker risico op neus-
/neusbijholtekanker

● Zeer waarschijnlijk dat neus-/neusbijholtekanker kán optreden tgv Cr6 
blootstelling op POMS

● Geen kwantitatieve risicobeoordeling mogelijk
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Risicobeoordeling allergisch contacteczeem door Cr6

● Gezondheidseffect  aangetoond tijdens nat schuren vergelijkbare verfprimers

● Eerst sensibilisatie, dan elicitatie (eczeem komt tot uitdrukking)

– Sensibilisatie kan via Cr3 of Cr6 ook buiten de POMS (consumentenproducten)

● Elicitatiefase is van belang: eczeem komt tot uitdrukking

● Relevant blootstellingsroute: huidcontact; bij overgevoelige mensen ook 
inhalatieblootstelling 

● Kan worden veroorzaakt door: 

– Langdurende, relatief lage blootstelling, Kortdurende hoge blootstelling, Piek 
blootstelling

● De hoogte van de drempelwaarde is onbekend  kwalitatieve risicobeoordeling

Conclusie:

● Groep B1+B2: 

– (In)directe dermale blootstelling, hoge frequentie+duur

– Zeer lage drempelwaarde verondersteld  zeer waarschijnlijk dat ACD kán 

optreden tgv Cr6 blootstelling op POMS
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Risicobeoordeling allergisch contacteczeem door Cr6
● Gezondheidseffect  aangetoond tijdens nat schuren vergelijkbare verfprimers

● Eerst sensibilisatie, dan elicitatie (eczeem komt tot uitdrukking)

– Sensibilisatie kan via Cr3 of Cr6 ook buiten de POMS (consumentenproducten)

● Elicitatiefase is van belang: eczeem komt tot uitdrukking

● Relevant blootstellingsroute: huidcontact; bij overgevoelige mensen ook 
inhalatieblootstelling 

● Kan worden veroorzaakt door: 

– Langdurende, relatief lage blootstelling, Kortdurende hoge blootstelling, Piek 
blootstelling

● De hoogte van de drempelwaarde is onbekend  kwalitatieve risicobeoordeling

Conclusie (vervolg):

● Groep B3: 

– Incidentele, indirecte huidblootstelling

– Indien reeds gesensibiliseerd voor Cr6 of Cr3  waarschijnlijk dat ACD kán 

optreden tgv Cr6 blootstelling op POMS
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Risicobeoordeling allergisch astma/rhinitis door Cr6
● Eerst sensibilisatie, dan elicitatie   elicitatiefase is van belang

● Belangrijkste blootstellingsroute: inhalatie blootstelling

● Kan worden veroorzaakt door: 

– Langdurende lage blootstelling en/of kortdurende hoge blootstelling

● Hoogte van de drempelwaarde is onbekend  kwalitatieve risicobeoordeling

Conclusie:

● Groep B1+B2: 

– (In)directe inhalatoire + dermale blootstelling, hoge frequentie+duur

– Zeer lage drempelwaarde verondersteld  zeer waarschijnlijk dat deze 

gezondheidseffecten kunnen optreden tgv Cr6 blootstelling op POMS

– Hand-neus contact kan bijdragen aan ontstaan van allergische rhinitis.

● Groep B3: 

– Incidentele, indirecte inhalatie + huidblootstelling; zeer lage frequentie + duur

– Zeer lage frequentie en duur indirect blootgesteld  noch waarschijnlijk, noch 

onwaarschijnlijk is dat deze gezondheidseffecten kunnen optreden tgv Cr6 
blootstelling op de POMS 
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Risicobeoordeling chronische longziekten
● Het betreft: COPD, longfibrose en niet-immunologische (irritatieve) beroepsastma

● Blootstellingsroute: inhalatieblootstelling

● Kan worden veroorzaakt door: 

– frequent herhaalde inhalatieblootstelling gedurende een lange periode (geen 
herstel tussendoor)

 Onvoldoende informatie over de relatie blootstelling – chronische longziekten 

voor een kwantitatieve drempelwaarde

 Ijkpunt: orde van grootte 20 μg/m3
 luchtwegsymptomen mogelijk (Sjögren 

and Ulfvarson, 1985)

Conclusie:

Groep B1:

● Dagelijkse, directe inhalatoire blootstelling  

● Blootstellingspatroon verenigbaar met blootstellingpatroon ontwikkeling van 
chronische longziekten + ligt in dezelfde ordegrootte  het is waarschijnlijk dat 

chronische longziekten kunnen optreden agv Cr6 blootstelling op de POMS. 
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Risicobeoordeling chronische longziekten

Vervolg conclusies:

Group B2: 

Installation technician (filter vervangen): directe inhalatieblootstelling/lage frequentie

Quality inspector: zeer lage indirecte inhalatieblootstelling  

● Blootstellingspatroon niet verenigbaar met ontstaan chronische longziekten  het is 

onwaarschijnlijk dat chronische longziekten kunnen optreden agv de Cr6 
blootstelling op de POMS.

Groep B3:

● Incidentele indirecte inhalatie blootstelling 

● Lagere blootstelling dan groep B2; herstel kan optreden tussen 
blootstellingsmomenten  het is zeer onwaarschijnlijk dat chronische longziekten 

kunnen optreden agv Cr6 blootstelling op de POMS.
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Risicobeoordeling perforatie neustussenschot
● Blootstellingsroute: inhalatie + dermale blootstelling

● Kan worden veroorzaakt door:

– Langdurige inhalatie blootstelling (tot enkele maanden) > 1 µg/m3

– Dermale blootstelling via hand-neus contact speelt belangrijke rol

– Kortdurende hoge blootstelling wellicht meer van belang dan TGG 8 uur

Conclusie:

Group B1: 

● Dagelijkse directe inhalatie + dermale blootstelling

● Zelfde ordegrootte als drempelwaarde + hand-neus contact  het is zeer 

waarschijnlijk dat ……

Group B2:

● Installation technician: directe inhalatieblootstelling als B1 + direct huidcontact 
waardoor hand-neus contact  het is zeer waarschijnlijk dat…..

● Quality inspector: regelmatig indirecte inhalatieblootstelling +  hand-neus contact 
 het is waarschijnlijk dat …

Group B3: Incidentele indirecte inhalatie en huid blootstelling  onwaarschijnlijk
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Risicobeoordeling voortplanting
● Blootstellingsroute: 

– Inhalatie, dermaal, oraal  opname in lichaam man/vrouw

● Kan worden veroorzaakt door:

– Herhaalde blootstelling (minimum aantal dagen onbekend)

● Dierexperiment  No Observed Adverse Effect Concentration: 200 µg/m3 (rat; 22 

h/d, 7 d/wk; hoogst geteste concentratie)
 geïnhaleerde dagdosis rat = 0,3 mg/kg lichaamsgewicht

● POMS: worst case dagelijkse inhalatie blootstelling = 20 µg/m3

 geïnhaleerde dagelijkse dosis werker = 0,003 mg/kg lichaamsgwicht

Conclusie Groep B1

● Dagelijkse directe inhalatieblootstelling 

● “Margin of safety” rat vs werker =  100 (=0,3/0,003)  zeer onwaarschijnlijk

– weinig dermale/orale blootstelling tov inhalatieblootstelling

– MoS houdt rekening met inter/intra verschil rat – mens; verschil 
blootstellingspatroon rat (continu) – werker (40 uur/week)

● Geldt ook voor groep B2 + B3
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Risicobeoordeling prenatale ontwikkeling
● Blootstellingsroute: 

– Inhalatie, dermaal, oraal  opname in lichaam vrouw tijdens kritische periode

– Mogelijk dat eenmalige/momentane blootstelling dit effect veroorzaakt

● Dierexperiment (3-generaties rat + prenatale ontwikkeling)  No Observed 

Adverse Effect Concentration: 200 µg/m3 (rat; 22 h/d, 7 d/wk; hoogst geteste 
concentratie)
 geïnhaleerde dagdosis rat = 0,3 mg/kg lichaamsgewicht

● POMS: worst case dagelijkse inhalatie blootstelling = 20 µg/m3

 geïnhaleerde dagelijkse dosis werker = 0,003 mg/kg lichaamsgwicht

Conclusie Groep B1

● Dagelijkse directe inhalatieblootstelling 

● “Margin of safety” rat vs werker =  100 (=0,3/0,003)  zeer onwaarschijnlijk

– weinig dermale/orale blootstelling tov inhalatieblootstelling

– MoS houdt rekening met inter/intra verschil rat – mens; verschil 
blootstellingspatroon rat (continu) – werker (40 uur/week)

– Geldt ook voor groep B2 + B3

CGC-NVVA symposium 8 november 201823



CGC-NVVA symposium 8 november 201824



CGC-NVVA symposium 8 november 201825

Groep B1
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Groep B2
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Groep B3


