
Grenswaarde cadmium

Gezondheidsraad

de con clusie dat deze weten schappelijk onvoldoende 

Gezondheidsrisico’s cadmium en anorganische 

Cadmium en anorganische cadmium-verbindingen zijn 

worden blootgesteld aan cadmium in de lucht kunnen 

in het lichaam en beschadigt daar onder andere nieren 

kan het inademen van cadmium op de werkplek leiden 

limietwaarde te hanteren om te beschermen tegen 

nierschade als gevolg van het cadmium dat mensen 

ook een gezondheidskundige advieswaarde voor 

, dat

wil zeggen het deel van de in lucht aanwezige deeltjes 

cadmium dat na inademing kan doordringen tot in de 

, dat wil

zeggen het geheel van het in lucht aanwezige cadmium 

Beoordeling Commissie GBBS

voor cadmium en anorganische cadmiumverbindingen 

Zij komt tot de conclusie dat die wetenschappelijk 

niet  goed te vergelijken en kennen methodologische 

benadrukt dat het eerdere advies luidde om een 

gehouden dat mensen ook buiten hun werk blootgesteld 

zijn er geen aanwijzingen dat cadmium makkelijk kan 

kan de commissie zich wel vinden in de conclusie van de 

Advies aan de staatssecretaris

Gezondheidsraad aan te houden, dat uitgaat van een 

 



Dieselmotoremissie

Gezondheidsraad

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en 

vooraf vastgestelde risiconiveaus voor het overlijden 

dieselmotoren die petroleumdiesel als brandstof 

respirabele elementaire koolstofdeeltjes per kubieke 

die blootstonden aan emissie van dieselmotoren zonder 

over de bescherming van werknemers tegen mogelijke 

de Gezondheidsraad de toxische eigenschappen en 

over de rol van de Gezondheidsraad rondom gezonde 

In samenwerking met de 

 

nemers

Gezondheidsrisico’s

petroleumdiesel als brandstof gebruiken, bestaat uit 

een mengsel van gassen en deeltjes die geproduceerd 

en bloedvaten, allergische aandoeningen, toename van 

Blootstelling op de werkvloer

transport (de aandrijving van onder meer vrachtwagens, 

treinen, schepen, autobussen, tractoren en auto’s) en 

stroom voorziening (compressoren, pompen en kleine 

motoremissie zijn de transportsector, bouwsector, de 

scheepvaart, landbouwsector, bosbouw, afvalverwerking 

de uitstoot van roetdeeltjes, waardoor de samenstelling 

(en dus de blootstelling) van de emissie anders is dan de 

samenstelling van de emissie van dieselmotoren die niet 


