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Inhoud abstract: Inleiding Chroom-6-houdende chromaten (hier kortweg aangeduid als 

chroom-6) worden toegepast in oppervlaktebehandeling van metalen en kunnen worden 

gevormd tijdens en snijden en lassen van staal en bij het verwijderen van chroom-6-

houdende coatings. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden ernstige gezondheidseffecten 

op luchtwegen, huid en interne organen. Beroepsmatige blootstelling aan chroom-6 is 

een bewezen risicofactor voor longkanker, neuskanker en neusbijholtekanker. Voor 

andere weefsels waar tumoren kunnen ontstaan is de rol van chroom-6 onzeker. 

Daarnaast kan chroom-6 allergische reacties veroorzaken op de huid en in de 

ademwegen en is het een risicofactor voor interstitiële longaandoeningen, fibrose en 

COPD. Chroom-6 is waarschijnlijk betrokken bij andere schade aan interne organen 

inclusief kanker (o.a. keel en tumoren in het maag-darmkanaal). Ook bestaat de 

verdenking van effecten op het immuunsysteem en reproductietoxiciteit. De beoordeling 

van beroepsmatige blootstelling aan chroom-6 wordt bemoeilijkt doordat de 

grenswaarden laag zijn en ook door de reactiviteit van chroom-6 afhankelijk en 

chemische vorm waarin chroom-6 blootstelling plaatsvindt. Eenmaal via inhalatie 

opgenomen, worden goed wateroplosbare chroom-6 verbindingen snel gereduceerd tot 

chroom-3. De opname van van slecht wateroplosbare chromaten in de bloedcirculatie 

kan, afhankelijk van de deeltjesgrootte, over een lange tot zeer lange periode 

plaatsvinden. In Europees verband is onderzocht wat de meerwaarde is van 

biomonitoring bij de beheersing van de blootstelling aan chroom-6 en de vermindering 

van mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader 

van het European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU).  

Methoden en technieken In acht landen is in meer dan 20 metaalverwerkende bedrijven 

een studie uitgevoerd naar de blootstelling aan chroom en chroom-6 in honderden 

werknemers waaronder controlepersonen die voor zover bekend niet aan chroom waren 

blootgesteld. Het studieprotocol is beschikbaar op 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303809. Het 

onderzoeksprotocol is te vinden op de website van het HBM4EU project: 

https://www.hbm4eu.eu/online-library/ > Guidelines protocols and questionnaires > 

Occupational Chromium (VI) Study. Er zijn analyses gedaan van bloedplasma, rode 

bloedcellen, urine en ademluchtcondensaat. De laatste methode is gericht op het 

aantonen van chroom in de vloeistof die de longblaasjes bekleedt en nog niet eerder in 

werkplekonderzoek is toegepast. Daarnaast is inhaleerbaar en respirabel stof verzameld 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303809
https://www.hbm4eu.eu/online-library/


en zijn veegmonsters verzameld. In de meeste matrices zowel totaal chroom en chroom-

6 geanalyseerd en in enkele is ook chroom-6 geanalyseerd. Informatie over de 

procescondities en werkomstandigheden is verzameld met vragenlijstonderzoek. In ieder 

van de deelnemende landen is het studieprotocol voorgelegd voor medisch-ethische 

toetsing. Resultaten De studie geeft inzicht in de inhalatoire en huidblootstelling in 

bedrijven met verschillende productiemethoden. Voor iedere deelnemer is het 

chroomgehalte in de voorwerkurine van de eerste dag van de werkweek vergeleken met 

het chroomgehalte in urine verzameld op de laatste werkdag in dezelfde week. Er zijn 

ook bloed- en ademluchtcondensaatmonsters afgenomen. Bij een interne controlegroep 

van kantoormedewerkers uit dezelfde bedrijven zijn complete meetseries (behalve 

luchtmonsters) verzameld om de achtergrondblootstelling in kaart te brengen. Ten tijde 

van het NvvA Symposium worden de eerste resultaten van het Europese onderzoek 

verwacht.  

Conclusie Deze studie zal naar verwachting inzicht geven in de opname van chroom en 

de reactieve hexavalente vorm van chroom in de bloedbaan die lichaamscellen kan 

binnendringen. De methode gebaseerd op ademluchtcondensaat-metingen biedt zicht op 

de dosis in de longen waar veel van de gezondheidseffecten optreden die aan chroom-6 

worden toegeschreven.  

 

 

 


