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Inleiding: De blootstelling aan chroom-6 en de mogelijke daaraan gerelateerde 

gezondheidseffecten staan enorm in de belangstelling van pers en politiek. In diverse 

bijeenkomsten, in de landelijke pers en in nieuwsprogramma’s komen beleidsmakers, 

slachtoffers en toxicologen aan het woord. Bij het afscheid van Professor André 

Knottnerus als voorzitter van de Klankbordgroep Chroom-6 viel het de auteurs op dat 

vanuit de arbeidshygiënische beroepsgroep tot nu toe weinig inbreng is in dergelijke 

gremia of discussies. Een gemiste kans, vooral omdat de inbreng van de arbeidshygiëne 

essentieel is voor het schatten van de gezondheidsrisico’s en de risicocommunicatie. De 

discussie in de media en de perceptie bij het algemene publiek lijkt vooral te zijn gericht 

op de ‘hazards’, en chroom-6 lijkt daarmee het nieuwe asbest te worden. Terwijl er in 

lang niet alle gevallen sprake is van daadwerkelijke risico’s omdat de blootstelling in veel 

situaties verwaarloosbaar is. Aan de andere kant laten de recente onderzoeken zien dat 

er meerdere situaties zijn geweest waar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en 

chroom-6 onvoldoende aandacht heeft gekregen met als gevolg zieke medewerkers en 

beschadigde imago’s van bedrijven en politici. Arbeidshygiëne is bij uitstek het vakgebied 

dat ervoor kan zorgen dat in beide gevallen de juiste discussie kan worden gevoerd, 

gericht op risico’s en niet gericht op hazards.  

 

Methoden en technieken: Aftrap voor een discussie aan de hand van een 

overzichtspresentatie met aandacht voor de rol van de arbeidshygiënist bij chroom-6 

projecten (POMS, Defensie, Tilburg, NS).  

 

Resultaten: Een discussie over de tot nu toe geringe inbreng van arbeidshygiënisten in 

het publieke debat over chroom-6 en wat hieraan te doen.  

 

Conclusie: Aangrijpingspunten voor arbeidshygiënisten om hun rol te pakken in deze 

discussies. Leerpunten voor discussies over andere thema’s en actuele onderwerpen waar 

arbeidshygiënisten een rol zouden moeten willen spelen.  

 

 

 


